
 

 
     

 

1. หอ้งสมุดเปิดบริการส าหรับนกัเรียนและครู  ในวนัจนัทร์ท่ี  4  มิถุนายน  2561  เวลา  07.00 – 16.15  น.              

(ส าหรับผูป้กครองใหบ้ริการใน  เวลา  07.00 – 07.30  น. )                                                                                                         

2. นกัเรียนระดบัปฐมวยั  เร่ิมด าเนินกิจกรรมบนัทึกการอ่านในเดือน มิถุนายน    2561   

3. ขอเชิญชวนนกัเรียนปฐมวยั 1-3 และคุณครูร่วมสะสมสต๊ิกเกอร์กิจกรรม 

 W.W.A. Library Club    ไดท่ี้หอ้งสมุด ตั้งแต่ วนัจนัทร์ท่ี 4 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป   

4. ขอเชิญผูป้กครองระดบัปฐมวยัเขา้ร่วมกิจกรรมพ่อ-แม่ อาสาเล่านิทานใหเ้ด็กๆ ฟัง ในวนัจนัทร์ วนัพุธ            

วนัพฤหสับดีเวลา 07.00-07.30 น. และท ากิจกรรม Hand-On ทุกวนัพุธท่ี 2 และ 4 ของเดือนเวลา 07.00-07.30 น.  

(รับสมคัรผูป้กครองอาสา เดือนมิถุนายน  2561) 

 -  ส าหรับผูป้กครองทัว่ไปเขา้ใชห้อ้งสมุดไดทุ้กวนัพฤหสับดี เวลา 07.00-07.30 น.  

   ** เร่ิมด าเนินกิจกรรมและเปิดบริการผูป้กครองในเดือนกรกฎาคม 2561 

5.  กิจกรรมพี่อาสาเล่านิทาน (โดยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1)  ไดจ้ดักิจกรรมเล่านิทานใหน้อ้งๆ ฟังทุกวนั

องัคาร เวลา 07.00-07.30 น. เร่ิมเดือนมิถุนายน 2561 

ห้องสมุดระดบัปฐมวยั 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด    



 

 

1.   กจิกรรมรักการอ่าน   ในระดบัประถมศึกษาอ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่านในช่วงเชา้ก่อน

เรียนคาบแรก 10 นาที (เวลา 07.50-08.00 น.)   เร่ิมในเดือน มิ.ย. 2561 (4 เร่ือง / เดือน) โดยมีคุณครูท่ีปรึกษา

เป็นผูดู้แลการอ่านของนกัเรียน 

        -    นกัเรียนระดบั ป.1-3  อ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่านในวนัจนัทร์ และวนัพธุ                                               

 -   นกัเรียนระดบั ป. 4-6 อ่านหนงัสือและบนัทึกการอ่านในวนัองัคาร                                                                          

2. กจิกรรม W.W.A. Library Club    นกัเรียนและคุณครูท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม W.W.A. Library 

Club    รับ Passport สะสมสต๊ิกเกอร์ไดท่ี้หอ้งสมุด   นกัเรียนท่ีสะสมสต๊ิกเกอร์ไดค้รบ 50 ดวง 

สามารถน ามาแลกของรางวลัและรับเกียรติบตัรไดท่ี้หอ้งสมุด และ รับ Passport แผน่ใหม่เพื่อสะสม

สติกเกอร์อีกคร้ังไดน้ะคะ   

3. ขอเชิญชวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  เข้าร่วมตอบค าถามกจิกรรมทายค าสุภาษิตและสารพนัค าถาม

ประจ าเดือนนะคะ   ตอบถูกทุกขอ้มีสิทธ์ิจบัฉลากแลกของรางวลักบัทางหอ้งสมุดนะคะ 

4. ขอเชิญชวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  เข้าร่วมกจิกรรมค าถาม     

      Treasure  Hunt ทุกวนัจนัทร์ –วนัศุกร์  เวลา 7.20 – 7.30 น. 

        ณ เวทีหนา้ตึกประถม  และทุกวนัพฤหสับดีขอเชิญรับฟังข่าว 

        จากนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในกจิกรรม “อ่านข่าวความดี”   

        ท่ีสหกรณ์ เวลา 07.20-07.30 น.  

5. ขอเชิญชวนนกัเรียนเขา้มาใชบ้ริการห้องสมุดเป็นประจ าทุกวนั 

        ตั้งแต่วนัจนัทร์-ศุกร์  และนกัเรียนสามารถยมืหนงัสือได ้

        คนละ 2 เล่ม/สัปดาห์ 

 

  

  

 

ห้องสมุดระดบัประถมศึกษา 



 

 

1.   กจิกรรมรักการอ่าน   ในปีการศึกษา 2561   เร่ิมด าเนินกิจกรรมรักการอ่านในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  โดยครู

หอ้งสมุดไดจ้ดัหนงัสือ วารสาร ใส่กล่องรักการอ่านไวท่ี้ห้องเรียนทุกหอ้งเพื่อใหน้กัเรียนไดอ่้านหนงัสือ 

วารสาร  (มีการหมุนเวยีนกล่องรักการอ่านทุกส้ินเดือน)                                                                                    

1.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ม.1-6 อ่านหนงัสือ,  วารสาร, ส่ิงพิมพ ์ ในช่วงเชา้ เวลา 07.45-8.00 น. ก่อน

เรียนคาบแรก โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผูดู้แล  นกัเรียนบนัทึกการอ่านในช่วงเวลาวา่ง   ชัว่โมงเรียนวชิา

หอ้งสมุด  และในชัว่โมงภาษาไทยก่อนเรียน  10 นาที                    

สัปดาห์ละ 1 เร่ือง   (12 เร่ืองต่อภาคเรียน) 

1.2 นกัเรียนส่งบนัทึกการอ่านท่ีหอ้งสมุด 130 ปีฯ ทุกส้ินเดือน 

เพื่อตรวจและใหค้ะแนนในวิชาภาษาไทย 5 คะแนน โดยมี

ครูบรรณารักษเ์ป็นผูจ้ดัเก็บสถิติในส้ินภาคเรียน   

1.3  มีการคดัเลือกและมอบรางวลั “บนัทึกการอ่านยอดเยีย่ม”  

หอ้งเรียนละ 1-3 รางวลั 

2. กจิกรรมค่ายรักการอ่าน    ห้องสมุดโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั            

ไดจ้ดักิจกรรมค่ายรักการอ่านสู่ศตวรรษท่ี 21                                                           

ตอน W.W.A. 4G by Reading      ในวนัที ่4-5  ส.ค. 2561          

ณ  ซนัเซท มาร์เบลล่า บีช รีสอร์ท  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  

นกัเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายรักการอ่าน   

สมคัรไดท่ี้หอ้งสมุดระดบัประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษารับสมคัรนกัเรียนในระดบั ป.4- ม.3 

จ านวน 100   คน   (นักเรียนทีส่มัครสามารถช าระเงิน

ได้ทีห้่องการเงินตั้งแต่วนันีจ้นถึงวนัที ่6 กรกฎาคม 

พ.ศ.2561  ) 

 

 

ห้องสมุดระดบัมธัยมศึกษา 



3.  กจิกรรมส่งเสริมการอ่าน 

    กจิกรรม W.W.A. Library Club    นกัเรียนและคุณครูท่ีสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม W.W.A. 

Library Club    รับ Passport สะสมสต๊ิกเกอร์ไดท่ี้หอ้งสมุด   นกัเรียนท่ีสะสมสต๊ิกเกอร์ไดค้รบ 50 

ดวง สามารถน ามาแลกของรางวลัและรับเกียรติบตัรไดท่ี้หอ้งสมุด และ รับ Passport  แผน่ใหม่เพื่อ

สะสมสติกเกอร์อีกคร้ังไดน้ะคะ  

   กจิกรรมตอบค าถามประจ าเดือน  ขอเชิญนกัเรียนร่วมตอบค าถามประจ าเดือน ตอบถูกทางหอ้งสมุด  

มีของรางวลัใหใ้นส้ินเดือน 

                     กจิกรรมพีอ่าสาเล่านิทาน (โดยนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1)  

      ไดจ้ดักิจกรรมเล่านิทานใหน้อ้งๆ ฟังทุกวนัองัคาร เวลา 07.00-07.30 น.  

       เร่ิมเดือนมิถุนายน 2561    

4. งานบริการ  หอ้งสมุดระดบัมธัยมศึกษา เปิดใหบ้ริการตั้งแต่วนัจนัทร์- 

 วนัศุกร์    

วนัจนัทร์-พฤหสับดี  เปิดให้บริการ  เวลา 07.15-17.00 น. 

     วนัศุกร์  เปิดใหบ้ริการ  เวลา 07.15 – 16.00 น. 

    หอ้งสมุดในเวลาพิเศษ (หอ้งสมุดอาคาร 130ปีฯ)  เปิดให้บริการ  เวลา  19.00 -21.00 น.)   เร่ิม

ใหบ้ริการในเดือน มิ.ย. 2561 

 

 

 งานห้องสมุด 


