
นางสุมาไร  แป้นน้อยนางสุมาไร  แป้นน้อย
ครู กศนครู กศน.. ตําบลนาแก้วตําบลนาแก้ว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคาอําเภอเกาะคา
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปางสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง



รายงานการจัดโครงการสงเสริมการอาน (ปงบประมาณ 2555)
กศน.ตําบลนาแกว

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

การวางแผน
กศน ตําบลนาแกว จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปงบประมาณ 2555 ในพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการในมาตรา 6 ไวว้า่ การจดัการศึกษา
ตอ้งเป็นไปเพื อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท์ี สมบูรณ์ทังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื นได้อยา่งมีความสุข และการจดัการศึกษา
ตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนสําคญัที สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และในมาตรา 
25 รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานการจดัตงัแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุดประชาชน เป็น
ตน้และแหล่งเรียนรู้อื นอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดมาปรับและพฒันา ให้เหมาะสมกบัธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื อมุ่ง
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้น 5 กลุ่มสาระหลกั คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และดาํเนินการจดักิจกรรมที จะนาํไปสู่การบรูณาการเขา้สู่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื น โๆดย กศน.ตําบลนาแกว ไดจัดกิจกรรม ใหเด็กและเยาวชนไดรื่นเริงสนุกสนาน ในงานวัน
เด็กแหงชาติ ไดทราบถึงความสําคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีตอ
ตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยอันเปนประมุข และการมุงแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูจากการอาน สงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีรางกาย จิตใจสติปญญาที่ดี สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข และสงเสริมใหเกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ

กศน. ตําบลนาแกว ไดจัดกิจกรรม สงเสริมการอานใหกับผูมารับบริการ สํานวนไทยนารู กิจกรรม
ระบายสีรูปภาพ กิจกรรมอานหนังสือที่ฉันชอบโดยไดมีการจัดเตรียมหนังสือสําหรับเด็ก และกิจกรรมสํานวน
ไทยเพื่อใหเด็กไดอานและเขียนลงในใบความรูที่ไดเตรียมไว และจัดเตรียมของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
ทุกคน

การปฏิบัติ 
กศน ตําบลนาแกว นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน ตําบลนาแกว และองคกรนักศึกษา และนักศึกษา 

กศน ตําบลนาแกวไดรวมจัดกิจกรรมรักการอาน (งานวันเด็กแหงชาติป 2555) ไดจัดกิจกรรม สํานวนไทย 
กิจกรรมระบายสีรูปภาพ กิจกรรมอานหนังสือที่ฉันชอบโดยไดมีการจัดเตรียมหนังสือสําหรับเด็ก และกิจกรรม
สํานวนไทยเพื่อใหเด็กไดอานและเขียนลงในใบความรู

นักศึกษา กศน ตําบลนาแกว ไดจัดทําอาหารการทําขนมปงปง โดยผูที่เขารวมโครงการที่ตองการจะ
ทําเองก็สามารถทําเองไดเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดเกิดระบวนการเรียนรูและลงมือปฏิบัติ

กิจกรรม สํานวนไทย เพื่อปลูกฝงวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนในดานการศึกษา



กิจกรรมระบายสีรูปภาพ เปนการฝกระบายสีภาพ เปนการเรียนรูเรื่องสี ความสวยงามของการใชสี
ภาพลายเสน 

กิจกรรมอานหนังสือที่ฉันชอบโดยไดมีการจัดเตรียมหนังสือสําหรับเด็ก เพื่อปลูกฝงใหเด็กไดเกิดนิสัย
รักการอาน 

กิจกรรม 
หนังสือดีมีในหมูบาน โดย กศน.ตําบลนาแกว ไดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมใหกับ

ประชาชนในตําบลนาแกวไดเกิดการอาน และไดมีการนําหนังสือที่ไดจัดทํามุมหนังสือใหกับตําบลนาแกว ทุก
หมูบานไวตามมุมของหมูบาน เชน มุมออกกําลังกาย มุมที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน
   

การตรวจสอบ
กิจกรรม งานวันเด็ดแหงชาติ

กิจกรรม กศน ตําบลนาแกว จึงไดมอบรางวัลใหกับเด็กที่เขารวมกิจกรรมทุกคนที่เขารวมกิจกรรมงาน
                 วันเด็ก ของรางวัล จากรานเชรามิกส  จํานวน 80 ชิ้น
          องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง มอบของรางวัล ผาขนหนู จํานวน 50 ผืน 
          องคการบริหารสวน จังหวัดลําปาง โดยทาน สจ ตะวัน  ขิงทอง มอบ ปฏิทิน จํานวน 30 แผน

นายบุญมี เจาของรถไอติม บานปาแข มอบ ไอติม จํานวน 100 แทง
นางสุพรรณี ชวยจันทรดี ไดจัดทําอาหาร หมี่ผัด จํานวน 90 กลอง 
นักศึกษา กศน ตําบลนาแกว ขนม คนละ 1 หอ พรอมกับ น้ําดื่มสําหรับเด็กๆ 

กิจกรรมหนังสือดีมีทุกหมูบาน        หนังสืออานทั่วไป                    เปนเงิน  15,000 บาท
กิจกรรมมุมหนังสือ กศน.ตําบลนาแกว   ชั้นวางหนังสือ                        เปนเงิน    5,000 บาท
กิจกรรมระบายสีรูปภาพ                  วัสดุกิจกรรมสงเสริมการอาน       เปนเงิน  10,000 บาท
กิจกรรมการทําตุงลานนา
กิจกรรมหนังสือที่ฉันชอบ

การประเมินผล
-  ชุมชนตําบลนาแกวเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการอานหนังสือในชีวิตประจําวันและรักการ
  อานหนังสือและการดํารงชีวิต
- เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอานหนังสือใหกับ นักเรียนนักศึกษาชุมชนและเยาวชนตําบลนาแกว
   นักศึกษาและเยาวชนชุมชนตําบลนาแกวเห็นความสําคัญและประโยชนของการอานหนังสือ
-  เพื่อเสริมสรางนิสัยรักการอานหนังสือใหกับนักศึกษาและเยาวชนประชาชนตําบลนาแกวรูหนังสือ





กิจกรรมหนังสือที ฉันชอบ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม การทาํตุงลา้นนา



ผู้ร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนร่วมงาน



ผลงานผูเขารวมกิจกรรม

กิจกรรมระบายสีรูปภาพ



กิจกรรมการทําขนมปัง



กิจกรรม หนังสือที ฉันชอบ



กิจกรรม จ้องความรู้กับสํานวนไทย



หนังสือดีมีทุกหมู่บ้าน



ผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

             นายจรณชัย      วรรณทอง     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา
                                  นางสาวนาตยา    วุฒิธนูทอง    ครู     
     

ผูรวบรวม/เรียบเรียง

              นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน. ตําบลนาแกว

ผูออกแบบ

            นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน. ตําบลนาแกว

ผลิตโดย
กศน.ตําบลนาแกว

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
สํานักงานสงเสริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง











นางสุมาไร  แป้นน้อย

ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง

รายงานการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน (ปีงบประมาณ 2555)

 กศน.ตำบลนาแก้ว

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

การวางแผน


กศน ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2555 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน เป็นต้นและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ


กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาปรับและพัฒนา ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเน้น 5 กลุ่มสาระหลัก คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรูณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ โดย กศน.ตำบลนาแก้ว ได้จัดกิจกรรม ให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ได้ทราบถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข และการมุ่งแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้จากการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีร่างกาย จิตใจสติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ


กศน. ตำบลนาแก้ว ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านให้กับผู้มารับบริการ สำนวนไทยน่ารู้ กิจกรรมระบายสีรูปภาพ กิจกรรมอ่านหนังสือที่ฉันชอบโดยได้มีการจัดเตรียมหนังสือสำหรับเด็ก และกิจกรรมสำนวนไทยเพื่อให้เด็กได้อ่านและเขียนลงในใบความรู้ที่ได้เตรียมไว้ และจัดเตรียมของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

 การปฏิบัติ 


กศน ตำบลนาแก้ว นางสุมาไร  แป้นน้อย ครู กศน ตำบลนาแก้ว และองค์กรนักศึกษา และนักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วได้ร่วมจัดกิจกรรมรักการอ่าน (งานวันเด็กแห่งชาติปี 2555)  ได้จัดกิจกรรม สำนวนไทย กิจกรรมระบายสีรูปภาพ กิจกรรมอ่านหนังสือที่ฉันชอบโดยได้มีการจัดเตรียมหนังสือสำหรับเด็ก และกิจกรรมสำนวนไทยเพื่อให้เด็กได้อ่านและเขียนลงในใบความรู้



นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว ได้จัดทำอาหารการทำขนมปังปิ้ง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการจะทำเองก็สามารถทำเองได้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ



กิจกรรม สำนวนไทย เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนในด้านการศึกษา


กิจกรรมระบายสีรูปภาพ เป็นการฝึกระบายสีภาพ เป็นการเรียนรู้เรื่องสี ความสวยงามของการใช้สีภาพลายเส้น 



กิจกรรมอ่านหนังสือที่ฉันชอบโดยได้มีการจัดเตรียมหนังสือสำหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เกิดนิสัยรักการอ่าน 

กิจกรรม 


หนังสือดีมีในหมู่บ้าน โดย กศน.ตำบลนาแก้ว ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในตำบลนาแก้วได้เกิดการอ่าน และได้มีการนำหนังสือที่ได้จัดทำมุมหนังสือให้กับตำบลนาแก้ว ทุกหมู่บ้านไว้ตามมุมของหมู่บ้าน เช่น มุมออกกำลังกาย มุมที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน


การตรวจสอบ

กิจกรรม งานวันเด็ดแห่งชาติ



 กิจกรรม กศน ตำบลนาแก้ว จึงได้มอบรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่เขาร่วมกิจกรรมงาน 

                 วันเด็ก ของรางวัล จากร้านเชรามิกส์  จำนวน 80 ชิ้น

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบของรางวัล ผ้าขนหนู จำนวน 50 ผืน 

          องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง โดยท่าน สจ ตะวัน  ขิงทอง มอบ ปฏิทิน จำนวน 30 แผ่น


นายบุญมี เจ้าของรถไอติม บ้านป่าแข มอบ ไอติม จำนวน 100 แท่ง


นางสุพรรณี ช่วยจันทร์ดี ได้จัดทำอาหาร หมี่ผัด จำนวน 90 กล่อง 


นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว ขนม คนละ 1 ห่อ พร้อมกับ น้ำดื่มสำหรับเด็กๆ 

กิจกรรมหนังสือดีมีทุกหมู่บ้าน
       หนังสืออ่านทั่วไป                     เป็นเงิน  15,000 บาท

กิจกรรมมุมหนังสือ กศน.ตำบลนาแก้ว   ชั้นวางหนังสือ                        เป็นเงิน    5,000 บาท

กิจกรรมระบายสีรูปภาพ                  วัสดุกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน        เป็นเงิน   10,000 บาท

กิจกรรมการทำตุงล้านนา


กิจกรรมหนังสือที่ฉันชอบ

การประเมินผล

-  ชุมชนตำบลนาแก้วเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันและรักการ

  อ่านหนังสือและการดำรงชีวิต


- เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับ นักเรียนนักศึกษาชุมชนและเยาวชนตำบลนาแก้ว

   นักศึกษาและเยาวชนชุมชนตำบลนาแก้วเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

-  เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับนักศึกษาและเยาวชนประชาชนตำบลนาแก้วรู้หนังสือ

























ผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม





































ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

              นายจรณชัย        วรรณทอง     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา

                                   นางสาวนาตยา    วุฒิธนูทอง     ครู     

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง

              นางสุมาไร  แป้นน้อย
 
ครู กศน. ตำบลนาแก้ว


ผู้ออกแบบ

             นางสุมาไร  แป้นน้อย
 
ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

ผลิตโดย


 กศน.ตำบลนาแก้ว


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

สำนักงานส่งเสริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง























































กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน











กิจกรรมหนังสือที่ฉันชอบ





กิจกรรม การทำตุงล้านนา











ผู้ร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนร่วมงาน








กิจกรรมระบายสีรูปภาพ











กิจกรรมการทำขนมปัง




















กิจกรรม หนังสือที่ฉันชอบ











กิจกรรม จ้องความรู้กับสำนวนไทย














หนังสือดีมีทุกหมู่บ้าน











