โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

โครงการนานมีบค
ุ๊ สร์ ด
ี ดิง้ คล ับ
ึ ษา 2559
ปี ท1
ี่ 6 ปี การศก

“ลดเวลาเรียน เพิม
่ เวลารู ้
่ ารเป็นพลเมืองดีมค
เพือ
่ มุง
่ สูก
ี ณ
ุ ภาพ”
ึ ษา(ก.ค.ศ.)
สาน ักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศก
กาหนดให้การร ับรองโครงการนานมีบค
ุ๊ สร์ ด
ี ดิง้ คล ับ
้ ระกอบการพิจารณาคุณสมบ ัติ
เพือ
่ ใชป
ึ ษา
ในการให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศก
ขอมีวท
ิ ยฐานะหรือเลือ
่ นวิทยฐานะ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

กิจกรรมการประกวด
สาหร ับครู และน ักเรียน

รายละเอียดกิจกรรมในโครงการ

กิจกรรมประกวดสาหร ับครู
 ประกวดแฟ้ มสะสมผลงานกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านในโรงเรียน
ื น่าอ่าน”ประเภทสง่ เสริมคุณธรรม
 ประกวด“จัดมุมหนั งสอ
ความดีงาม และสร ้างแรงบันดาลใจ

กิจกรรมประกวดสาหร ับน ักเรียน
ั้
 ประกวดภาพถ่ายพร ้อมคาบรรยาย และคลิปวิดโี อสน
ื ในดวงใจ”
“แนะนาหนั งสอ

สมัครง่ าย สมัครฟรี
ติดต่อฝ่ ายโครงการ คุณนิตยา ครุ ผาด และคุณสิตา อุตมัง โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226
โทรสาร 0-2662-0919 e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com หรื อสมัครโดยตรงผ่าน www.nanmeebooksreadingclub.com
หน้ า1ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

ที่ NMBSPA 160218
15 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

ขอเชิญโรงเรี ยนสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมการประกวดสาหรั บครู และนักเรี ยน ในโครงการนานมีบ๊ ุคส์ รีดดิง้ คลับ
ปี ที่ 16ปี การศึกษา 2559 “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคุณภาพ”
เรี ยน ผู้อานวยการโรงเรี ยน
สิ่งที่สง่ มาด้ วย ใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน
ด้ วยบริ ษัท นานมีบ๊ ุคส์ จากัด ได้ จดั “โครงการนานมีบ๊ ุคส์รีดดิ ้งคลับ ” ซึง่ เป็ นโครงการส่งเสริ มการอ่าน ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 16
ในปี 2559และในโครงการปี นี ้ ทางโครงการได้ จดั กิจกรรมการประกวดขึ ้น 3กิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมประกวด สาหรั บครู 2 กิจกรรม
(1.1) ประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านในโรงเรี ยน
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครู มีบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโรงเรี ยน
(1.2) ประกวด“จัดมุมหนังสือดีท่ นี ่ าอ่ าน”ประเภทส่ งเสริมคุณธรรม ความดีงาม และสร้ างแรงบันดาลใจ
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนบทบาทของครู และโรงเรี ยนในการส่งเสริ มการอ่านด้ วยการสร้ างบรรยากาศการอ่าน
กระตุ้นการอ่านในห้ องสมุด ในห้ องเรี ยน และบริ เวณต่างๆที่เหมาะสม
2. กิจกรรมแข่ งขันสาหรั บนักเรี ยน 1 กิจกรรม
(2.1) ประกวดภาพถ่ ายพร้ อมคาบรรยาย และคลิปวิดีโอสัน้ “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
เป็ นกิจกรรมสงเสริ มและสร้ างแรงบันดาลใจในการอ่านเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทย
ทางบริ ษัทจึงขอเชิญโรงเรี ยนทุกสังกัด สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมการแข่ งขันดังกล่ าว สมัครฟรี ไม่ มีค่าใช้ จ่ายส่งใบ
สมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรื อสมัครโดยตรงที่ www.nanmeebooksreadingclub.com สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม หรื อสัง่ ซื ้อสมุดบันทึกรั กการอ่าน ติดต่อ คุณนิตยา ครุ ผาด และคุณสิตา อุตมัง โทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226
โทรสาร 0-2662-0919 e-mail:nmbrc@nanmeebooks.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวราตรี สังสกฤษ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

หน้ า2ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

ใบสมัคร
เข้ าร่ วมกิจกรรมการประกวดในโครงการนานมีบ๊ คุ ส์ รีดดิง้ คลับ ปี ที่ 16ปี การศึกษา 2559
กรุ ณากรอกรายละเอียดให้ ชัดเจน ส่ งใบสมัครมาที่คุณนิตยา ครุ ผาด และคุณสิตา อุตมัง โทรสาร 0-2662-0919
e-mail:nmbrc@nanmeebooks.comโทรศัพท์ 0-2662-3000 ต่ อ 4425, 5226โทรศัพท์ มือถือ06-1823-4982
ชื่อโรงเรียน...........................................................................................................................................................................
สังกัด
เทศบาล
กทม.
สช. สพฐ.เขตพื ้นที่การศึกษา..............................................
อื่นๆ........................................................................................................
ที่อยูโ่ รงเรี ยนเลขที่...........หมู.่ .........ซอย...................ถนน.........................แขวง/ตาบล.......................เขต/อาเภอ........................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................................โทรสาร......................................
e-mail: ……………………………......................................………………………..……………………........………...................
คุณครูผ้ รู ับผิดชอบโครงการ
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล.............................................ตาแหน่ง.........................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก....................................................มือถือ...................................................................................
e-mail: …................................................ครูบรรณารักษ์
ครูผ้ สู อนกลุม่ สาระ.………..........…………………………

มีความประสงค์ เข้ าร่ วมกิจกรรมต่ อไปนี ้ (ทาเครื่องหมาย หน้ ากิจกรรมที่ท่านจะเข้ าร่ วม)
1. กิจกรรมการประกวดสาหรับคุณครู
 ประกวดแฟ้ มสะสมผลงานกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโรงเรี ยน
 ประกวด “จัดมุมหนังสือดีที่นา่ อ่าน”ประเภทส่งเสริ มคุณธรรม ความดีงาม และสร้ างแรงบันดาลใจ
2. กิจกรรมการประกวดสาหรับนักเรียน
 ประกวดภาพถ่ายพร้ อมคาบรรยาย “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6
จานวนทีม......................................
 ประกวดคลิปวิดีโอสัน้ “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
จานวนทีม......................................
หมายเหตุ:
การสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมสาหรับนักเรียนให้ กรอกใบสมัครในแต่ ละประเภทส่ งมาพร้ อมกัน

ชื่อผู้สมัคร...........................................................
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่ ......../.........../.........
หน้ า3ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

ใบสมัคร(สาหรับนักเรียน)

เข้ าร่ วมประกวดภาพถ่ ายพร้ อมคาบรรยาย“แนะนาหนังสือในดวงใจ”
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6(เท่ านัน้ )
กรอกรายละเอียดของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมให้ ครบถ้ วน ชัดเจน
ชื่อโรงเรียน.......................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา................................................................... เบอร์ โทรติดต่อ................................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
หมายเหตุ:
 โรงเรียนสมัครและส่ งผลงานเข้ าประกวดในระดับประถมศึกษาเท่ านัน้ โดยส่ งทีมละ 2 คน ไม่ จากัดจานวนทีม
 ส่ งใบสมัครกิจกรรมสาหรับนักเรียนพร้ อมกันทุกทีม หากใบสมัครไม่ เพียงพอสามารถนาไปถ่ ายสาเนาได้
หน้ า4ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

ใบสมัคร(สาหรับนักเรียน)

เข้ าร่ วมประกวดคลิปวิดีโอสัน้ “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 (เท่ านัน้ )
กรอกรายละเอียดของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมให้ ครบถ้ วน ชัดเจน
ชื่อโรงเรียน.......................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา................................................................... เบอร์ โทรติดต่อ................................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................

ลาดับทีมที่............
1. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
2. ชื่อ(ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)..................................................................... นามสกุล.......................................................
ระดับชัน...........................
้
เบอร์ โทรติดต่อ.......................................อีเมล.........................................................................
หมายเหตุ:
 โรงเรียนสมัครและส่ งผลงานเข้ าประกวดในระดับมัธยมศึกษาเท่ านัน้ โดยส่ งทีมละ 2 คน ไม่ จากัดจานวนทีม
 ส่ งใบสมัครกิจกรรมสาหรับนักเรียนพร้ อมกันทุกทีม หากใบสมัครไม่ เพียงพอสามารถนาไปถ่ ายสาเนาได้
หน้ า5ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
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กิจกรรมสาหร ับครู

ึ ษา 2559
ในโครงการนานมีบค
ุ๊ สร์ ด
ี ดิง้ คลับ ปี ท ี่ 16 ปี การศก

กิจกรรมที่ 1 :
่ เสริมการอ่านในโรงเรียน
ประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมสง
หล ักการและเหตุผล

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ เป็ นโครงการส่งเสริ มการอ่านสาหรับเยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ในฐานะที่บริ ษัทนานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เป็ นสานักพิมพ์ที่มองเห็นความสาคัญในการส่งเสริ มการอ่าน และได้ จัดทาโครงการ
นานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับมาตลอดระยะเวลา16 ปี และพยายามผลักดันให้ ครู ได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านให้ เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน ในทุกๆส่วน
ของโรงเรี ยนเพื่อเป็ นการดึงดูดใจให้ นกั เรี ยนอ่านหนังสือและรักการอ่านในอนาคต บริ ษัทจึงได้ จดั ประกวดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน เพื่อ
ช่วยยกระดับการอ่านของเยาวชนไทย กิจกรรมนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่16 ปี การศึกษา 2559
ว ัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครูมีหน้ าที่และบทบาทในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโรงเรี ยน
2. เพื่อส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรี ยน
3. เพื่อส่งเสริ มให้ จดั กิจกรรมสร้ างสรรค์อย่างหลากหลายโดยใช้ สอื่ ที่นา่ สนใจ
4.เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้ เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจอ่านหนังสือ และร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5.เพื่อจัดกิจกรรมทังในห้
้ องสมุด และนอกห้ องสมุด รวมถึงชุมชนที่อยูใ่ กล้ เคียงเพื่อสร้ างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้
ประเภทและระด ับของการประกวด

1. ครูระดับประถมศึกษา

2. ครูระดับมัธยมศึกษา

่ เข้าประกวด
กติกาและแฟ้มสะสมผลงานทีส
่ ง

(1) กติกาการประกวด
(1.1) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ มผลงานที่ครูสง่ เข้ าประกวด
1. โครงการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านที่ผ้ บู ริ หารลงนามอนุมตั ิ
2. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการครู
้
จากทุกกลุม่ สาระโดยผู้บริ หารโรงเรียน
3. คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการนั
้
กเรียน
4. รายละเอียดขันตอน/วิ
้
ธีการดาเนินงานของโครงการ
5. กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่ครอบคลุมนักเรี ยนทุกระดับชัน้
 กิจกรรมดีเด่นหรื อกิจกรรมที่ประสบผลสาเร็ จด้ านการส่งเสริ มการอ่าน
 ความถี่ของการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้ างสรรค์
 มีภาพถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกกิจกรรม
 การสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านในโครงการ
6. สรุปผลการอ่านของนักเรี ยนในโรงเรี ยนลงในแบบฟอร์ มของโครงการ
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(2) เกณฑ์ การตัดสิน
1. แฟ้ มสะสมผลงานมีรายละเอียดครบถ้ วนตามเงื่อนไขกติกาการประกวด
2. ลาดับเนื ้อหาในแฟ้ มผลงานต้ องจัดเรี ยงอย่างเป็ นระบบ
3. ความสวยงามของแฟ้ มสะสมผลงาน
(3) เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1. องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ มผลงานตามที่กาหนด
20 คะแนน
2. กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่ประสบความสาเร็จ
20 คะแนน
3. กิจกรรมที่แสดงถึงความคิดสร้ างสรรค์(เป็ นกิ จกรรมทีพ่ ฒ
ั นาจากกิ จกรรมปี ก่อน ไม่ซ้ ากิ จกรรมเดิ ม)20 คะแนน
4. ความถี่ของการจัดกิจกรรม
20 คะแนน
5. ภาพถ่ายกิจกรรม
10 คะแนน
6. ความสวยงามของการจัดเรียงแฟ้ ม
10 คะแนน
รายละเอียดระยะเวลา และวิธด
ี าเนินการ
เมษายน-30 ธ ันวาคม2559

(1) เปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนเข้ าร่วมประกวด
(2) ส่งใบสมัครเข้ าร่วมประกวดได้ หลายช่องทาง ดังนี ้
 ทางอีเมล:คุณนิตยา ศรุผาด e-mail: nmbrc@nanmeebooks.com , ID Line : aimchaim ,sita_nmb
 ทางโทรสาร: 0-2662-0919
 ทางไปรษณีย์: จ่าหน้ าซองถึงคุณนิตยา ศรุผาด หรือ คุณสิตา อุตมัง บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด
เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี)ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
พฤษภาคม-ธ ันวาคม2559

ครู/บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านตลอดภาคเรี ยนประจาปี 2559 (พฤษภาคม – ธันวาคม 2559)
ธ ันวาคม2559

ครู/บรรณารักษ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านในโรงเรียน
 ปิ ดรับผลงาน 30 ธันวาคม 2559
 ส่งผลงานมาที่ บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เมษายน 2560

ประกาศผลและมอบรางวัล 2 เมษายน 2556 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45)
่ เสริมการอ่านในโรงเรียน
รางว ัลการประกวดแฟ้มสะสมผลงานกิจกรรมสง

รางวัลครู และโรงเรี ยนส่ งเสริมการอ่ านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จานวน 50 รางวัล
 โรงเรียน: ได้ รับป้ายประกาศเกียรติคณ
ุ “โรงเรี ยนส่งเสริ มการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ” พร้ อมเกียรติบตั ร
 ครู:ได้ รับเกียรติบตั ร “คุณครูสง่ เสริ มการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ”
หมายเหตุ:ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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กิจกรรมที่ 2:
ื ดีทน
ประกวด“จ ัดมุมหน ังสอ
ี่ า
่ อ่าน”
่ เสริมคุณธรรม ความดีงาม และสร้างแรงบ ันดาลใจ
ประเภทสง
หล ักการและเหตุผล

ในปั จจุบนั ทุกหน่วยงานในประเทศไทยตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน และร่ วมกันรณรงค์สร้ างนิสยั รักการอ่านให้ แก่คนทุก
เพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สถานศึกษา รวมถึงผู้ผลิตและผู้จาหน่ายหนังสือ ล้ วนมีหน้ าที่สาคัญ
ในการแนะนาหนังสือดีมีคณ
ุ ภาพให้ เด็กและเยาวชนได้ อา่ น สิง่ สาคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์
ทังร่้ างกาย จิตใจ และสติปัญญา
บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด ในฐานะสานักพิมพ์ที่จดั พิมพ์หนังสือเพื่อผู้อ่านชาวไทยมากว่า 23 ปี มองเห็นความสาคัญของการอ่าน
รวมถึงยังตระหนักเรื่ องคุณธรรมอีกด้ วย เพราะคุณธรรมส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และจิตใจของเด็ก ทาให้ เด็ก และเยาวชนเป็ น
คนดีอยูร่ ่วมกับคนในสังคมได้ อย่างมีความสุข
การจัดมุม แสดงหนังสือ เป็ นกิ จกรรมหนึ่ง ที่จะทาให้ หนังสือเข้ า ถึงผู้อ่านได้ ใกล้ ชิดและสัมผัสกับหนัง สือ มากขึน้ บริ ษัทจึ งได้ จัด
ประกวด“จัดมุมหนังสือดีที่นา่ อ่าน”หนังสือประเภทส่งเสริ มคุณธรรม ความดีงาม และสร้ างแรงบันดาลใจในห้ องสมุด รวมถึงในสถานที่
ต่างๆที่เหมาะสม เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศการอ่านหนังสือในกลุม่ นักเรี ยนให้ มากขึ ้น กิจกรรมนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ในโครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้ง
คลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
ว ัตถุประสงค์

1. ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน บทบาทของครู แ ละโรงเรี ย นในการส่ง เสริ ม การอ่า น ด้ ว ยการสร้ างบรรยากาศการอ่า นในห้ อ งเรี ย น
ในห้ องสมุด สถานที่ตา่ งๆที่เหมาะสม
2. ส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เด็กและเยาวชนได้ ร้ ูจกั หนังสือหลากหลายประเภทยิ่งขึ ้น
3. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมให้ เข้ าถึงผู้อา่ น

ประเภทและระด ับของการประกวด

1. ครูระดับประถมศึกษา
2. ครูระดับมัธยมศึกษา

่ เข้าประกวด
กติกาและล ักษณะผลงานทีส
่ ง

(1) กติกาการประกวด
(1.1) หนัง สือ ที่ ใ ช้ ใ นการประกวดจัด มุมหนัง สือ คื อ หนัง สือ ในกลุ่ม ส่งเสริ มการพัฒ นาตนเอง สังคม ศาสนา และวัฒ นธรรม
(ดู ร ายชื ่ อ หนัง สื อ ในโบร์ ชัว ร์ ห นัง สื อ ส่ ง เสริ มการพัฒ นาตนเองฯโรงเรี ย นสร้ า งคนดี ) หนัง สือ ต้ อ งหลากหลาย และมี ก าร
หมุนเวียนหนังสือที่จดั แสดง
(1.2) ครู /บรรณารักษ์ จัดมุมหนังสือ และจัดบอร์ ดนิทรรศการหนังสือในห้ องสมุด ในห้ องเรี ยน หรื อบริ เวณต่างๆ ในโรงเรี ยน โดย
เลือกจุดที่นกั เรี ยนสามารถเข้ าถึงได้ สะดวก เพื่อช่วยสร้ างบรรยากาศการอ่านให้ เกิดในกลุม่ นักเรี ยน
(1.3) ตังชื
้ ่อมุมหนังสือให้ นา่ สนใจ เพื่อเชิญชวนให้ นกั เรี ยนสนใจ
(1.4) การจัดมุมมีความคิดสร้ างสรรค์ และสวยงาม

หน้ า9ถึง16
บริษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที1่ 1 ซอยสุขมุ วิท31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร0-2662-3000โทรสาร 0-2662-0919 www.nanmeebooksreadingclub.com

โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
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(1.5) ถ่ายภาพกิจกรรมการจัดมุมหนังสือ และการจัดแสดงบอร์ ดนิทรรศการหนังสือในบริ เวณต่างๆ จานวนขัน้ ต่ า 20 ภาพ พร้ อม
คาอธิบายภาพ และสรุปรายละเอียดต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่ทาควบคูก่ นั จานวนนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรม ฯลฯ
โดยจัดทาเป็ นแฟ้ มเพื่อส่งประกวด
(1.6) องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ มผลงานที่ครูต้องจัดทาและส่งเข้ าประกวด
1. ระบุชื่อกิจกรรมประกวดจัดมุมหนังสือ
2. ระบุชื่อครู/บรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบ
3. ระบุชื่อโรงเรี ยน
4. ระบุระดับชันที
้ ่สง่ เข้ าประกวด (ระดับประถมศึกษา หรื อระดับมัธยมศึกษา)
5. ระบุจดุ ที่จดั มุมหนังสือโดยเน้ นการจัดหนังสือและบอร์ ดนิทรรศการในห้ องสมุดเป็ นหลัก
6. ถ่ายภาพกิจกรรมการจัดมุมหนังสือและภาพการจัดแสดงบอร์ ดนิทรรศการ จานวน 20 ภาพ
7. ระบุกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านอื่นๆ ที่จดั ควบคูก่ นั พร้ อมจานวนนักเรี ยนที่เข้ าร่วมกิจกรรม
8. รายละเอียดการดาเนินงาน ความพึงพอใจของนักเรี ยน/ครู ที่เข้ าร่วมกิจกรรม
9. สรุปรายชื่อหนังสือที่นามาจัดมุม โดยระบุหนังสือที่ได้ รับความสนใจสูงสุดและหนังสือที่ไม่ได้ รับความสนใจวัดผลจาก
การยืมหนังสือที่จดั แสดง (สาหรับหนังสือที่ไม่ได้ รับความสนใจ ครู/บรรณารักษ์ มีวิธีการทาอย่างไรกับหนังสือเล่มนัน)
้
10. ระบุแนวคิดรูปแบบการจัดมุมหนังสือ
(2) เกณฑ์ การตัดสิน
(2.1) พิจารณาจากความคิดสร้ างสรรค์ และความสวยงาม ในการจัดมุมหนังสือ และการจัดบอร์ ดนิทรรศการ
(2.2) ความสมบูรณ์ของเนื ้อหาและรายละเอียดรูปแบบการจัดแฟ้ มสะสมผลงาน
(3) เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1. องค์ประกอบที่ต้องมีในแฟ้ มผลงานตามที่กาหนด
2. สถานที่จดั มุมหนังสือห้ องสมุดเป็ นหลัก ห้ องเรี ยน และบริ เวณต่างๆ
3. ความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดมุมหนังสือ
4. ความถี่ของการจัดกิจกรรม
5. ภาพถ่ายกิจกรรมจานวนขันต
้ า่ 20 ภาพ
6. ความสวยงามของการจัดเรียงแฟ้ ม

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
10คะแนน

รายละเอียดระยะเวลา และวิธด
ี าเนินการ
เมษายน-30 ธ ันวาคม 2559

(1) เปิ ดรับสมัครโรงเรียนเข้ าร่ วมประกวด
(2) ส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมประกวดได้ หลายช่ องทาง ดังนี ้
ทางอีเมล:คุณนิตยา ศรุผาด e-mail: nmbrc@nanmeebooks.com ,ID Line : aimchaim ,sita_nmb
ทางโทรสาร:0-2662-0919
ทางไปรษณีย์: จ่าหน้ าซองถึงคุณนิตยา ครุผาดหรื อ คุณสิตา อุตมัง
บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
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พฤษภาคม-ธ ันวาคม2559

(1) จัดมุมหนังสือและจัดบอร์ ดนิทรรศการ“หนังสือดีท่ น
ี ่ าอ่ าน” ประเภทส่ งเสริมคุณธรรมฯ

1. ครู/บรรณารักษ์ สามารถเลือกจัดมุมหนังสือและบอร์ ดนิทรรศการในห้ องเรี ยน ในห้ องสมุด หรื อบริ เวณต่างๆ ในโรงเรี ยน
ได้ ตามความเหมาะสม
2. ครู/บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านต่างๆ ควบคู่กบั การจัดมุมหนังสือ เพื่อสร้ างบรรยากาศการอ่านให้ น่าสนใจ
มากขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม
3. ใช้ หนังสือในกลุม่ ส่งเสริ มการพัฒนาตนเอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม(ดูรายชื ่อหนังสือในโบร์ ชวั ร์ หนังสือส่งเสริ มการ
พัฒนาตนเองฯ โรงเรี ยนสร้างคนดี ตามทีร่ ะบุในกติ กาการประกวด สาหรับจัดมุมหนังสือ และจัดบอร์ ดนิ ทรรศการ)
ธ ันวาคม2559

ครู/บรรณารักษ์ ส่งแฟ้มสะสมผลงานการประกวดจัดมุมหนังสือ
 ปิ ดรับผลงาน 30 ธันวาคม 2559
 ส่งผลงานมาที่ บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที่ 11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เมษายน 2560

2 เมษายน 2559 ประกาศผลและมอบรางวัล (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45)
ื ดีทน
่ เสริมคุณธรรมฯ
รางว ัลการประกวด“จ ัดมุมหน ังสอ
ี่ า
่ อ่าน”ประเภทสง

รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล
 ครูได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า10,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเภทละ 1 รางวัล
 ครูได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 8,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ประเภทละ 1 รางวัล
 ครูได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 5,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ

รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัล
 ครูได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
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“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
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กิจกรรมสาหร ับน ักเรียน

ึ ษา 2559
ในโครงการนานมีบค
ุ๊ สร์ ด
ี ดิง้ คลับ ปี ท ี่ 16 ปี การศก

กิจกรรมที่ 1:
ั้
ประกวดภาพถ่ายพร้อมคาบรรยาย และคลิปวิดโี อสน
ื ในดวงใจ”
“แนะนาหน ังสอ
หล ักการและเหตุผล

จากนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม นโยบายหนึ่งคือการปรับลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ ปรับลดชัว่ โมง
เรี ยน แต่ต้องไม่กระทบต่อการเรี ยน โดยครูผ้ สู อนต้ องจัดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ให้ เด็กอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์
ความมีน ้าใจต่อกัน การทางานเป็ นทีม กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นหาศักยภาพ และความชอบของตนเอง
บริ ษัทนานมีบ๊ คุ ส์ จากัด จึงได้ จดั กิจกรรมการประกวดภาพถ่ ายพร้ อมคาบรรยาย และคลิปวิดีโอสัน้ “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
ขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการอ่านหนังสือ กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาตัวตน กล้ าแสดงออก เพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะและทักษะ 7ประการสู่
การเป็ นactive citizen พลเมืองดีเพื่อส่วนรวม ดังนี ้
1. มีภาวะผู้นามุง่ มัน่ กล้ าตัดสินใจรับผิดชอบให้ งานสาเร็ จมีอดุ มการณ์
2. มีทักษะประกอบวิชาชีพสามารถสร้ างรายได้ จากความสามารถในวิชาชีพ
3. มีจิตสานึกพลเมืองดีร้ ูหน้ าที่มจี ริ ยธรรม อยูร่ ่วมกันในสังคมได้ และเคารพความแตกต่างระหว่างคน
4. รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็ นทาเป็ นแก้ ปัญหาได้
5. สื่อสารอย่ างมีประสิทธิภาพแสดงทัศนคติของตนเองได้ สร้ างสรรค์ร้ ูภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6. สร้ างสรรค์ ต่อยอดคิดนอกกรอบพัฒนาความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีจินตนาการ
7. ใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม รักธรรมชาติและแผ่นดินอยูก่ บั สิง่ แวดล้ อมอย่างสุนทรี ย์
ว ัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือในกลุม่ นักเรี ยน
2. เพือ่ สนับสนุนให้ นกั เรี ยนใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
3. เพือ่ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ มีกิจกรรมกระตุ้นการอ่าน
ประเภทและระด ับของการประกวด

1. ประกวดภาพถ่ ายพร้ อมคาบรรยาย “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
 สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ประกวดคลิปวิดีโอสัน้ “แนะนาหนังสือในดวงใจ”
 สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
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โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”
่ เข้าประกวด
กติกาและล ักษณะผลงานทีส
่ ง
(1) คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าประกวด

1. เป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนส่งเข้ าประกวดในนามโรงเรี ยนเท่านัน้
2. กาลังศึกษาอยูใ่ นนระดับประถมศึกษาปี ที่4-6 และระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
3. ประกวดเป็ นทีม ทีมละ2 คน
4. โรงเรี ยนสามารถส่งทีมนักเรี ยนเข้ าประกวดได้ ทง2ระดั
ั้
บโดยไม่จากัดจานวนทีมของแต่ละระดับ
5. ทีมที่เข้ าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอสัน้ หรื อภาพถ่ายได้ ทีมละ 1 ผลงาน
6. ส่งใบสมัครเข้ าร่ วมประกวดได้ ในช่องทางต่อไปนี ้
 ทางอีเมล:คุณนิตยา ศรุผาด e-mail: nmbrc@nanmeebooks.com , ID Line : aimchaim ,sita_nmb
 ทางโทรสาร:0-2662-0919
 ทางไปรษณีย์: จ่าหน้ าซองถึงคุณนิตยา ครุผาดหรื อ คุณสิตา อุตมัง
บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด เลขที่11 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
 ทางเว็บไซต์ : www.nanmeebooksreadingclub.com

่ ประกวดภาพถ่ายพร้อมคาบรรยาย “แนะนาหน ังสอ
ื ในดวงใจ”
(2) ผลงานทีส
่ ง

1) หนังสือที่ใช้ แนะนาต้ องเป็ นหนังสือในกลุ่มส่งเสริ มกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ (ดูรายชื ่อหนังสื อในโบร์ ชวั ร์ หนังสื อ
ส่งเสริ มกิ จกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้ ของนานมี บ๊คุ ส์)
2) ถ่ายภาพคูก่ บั หนังสือที่แนะนา พร้ อมเขียนบรรยายเชิญชวนให้ เพื่อนๆ มาอ่านหนังสือ โดยใช้ ภาษาที่สภุ าพ ไม่มีคาหยาบ
 เนื ้อหาของการเขียนบรรยายต้ องมีความสอดคล้ องกับหนังสือ
 มีความคิดสร้ างสรรค์ในการนาเสนอ
 ใช้ ภาษาไทยที่ถกู ต้ อง
 ภาพถ่ายต้ องเห็นปกหนังสือที่แนะนาชัดเจน
3) จัดทาไฟล์ภาพถ่ายคูก่ บั หนังสือพร้ อมคาบรรยายส่งเข้ าประกวด
 ไฟล์ภาพถ่ายต้ องมีขนาด 960*640PX ขึ ้นไป
 ข้ อความบรรยายแนะนาหนังสือความยาวประมาณ 500 ตัวอักษร (200 คา)
4) เข้ าร่วมFacebook กลุม่ “Nanmeebooks ReadingClub 16 ประกวดภาพถ่าย” เพื่อโพสต์สง่ ผลงานเข้ าประกวด
วิธีการเข้ าร่ วม สามารถทาได้ โดยเข้ าไปที่ www.facebook.com ค้ นหา กลุ่ม “Nanmeebooks ReadingClub16 การ
ประกวดภาพถ่าย”แล้ วกด ‘เข้ าร่วม’
5) ส่งผลงานภาพถ่ายคู่หนังสือพร้ อมคาบรรยาย โดยอัพโหลดภาพถ่ายที่ Facebook กลุม่ “NanmeebooksReadingClub16
ประกวดภาพถ่าย” ภายในโพสต์ต้องระบุรายละเอียดข้ อมูลดังนี ้
(1) รหัสผลงานที่สง่ เข้ าประกวด (รอรับแจ้ งจากทางทีมงานโครงการประกวด แล้ วจึงมาใส่เพิ่ม)
(2) ชื่อโรงเรี ยน
(3) ชื่อครูที่ปรึกษา
(4) ชื่อนักเรี ยน และระดับชันผู
้ ้ เข้ าร่วมประกวดทังสองคน
้
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โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

(5) ชื่อหนังสือที่แนะนา
6) ทีมงานจะตรวจสอบภาพถ่ายพร้ อมคาบรรยายที่ส่งเข้ าประกวด และกาหนด “รหัสของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด” เช่น
RC16_P1001 พร้ อมแจ้ งให้ ผ้ สู ง่ ผลงานทราบทางกลุม่ Facebook ประเภทที่สง่ เข้ าประกวด
7) เมื่อได้ รับ “รหัสของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด” แล้ ว ผู้เข้ าประกวดต้ องดาเนินการแก้ ไขโพสต์โดยเพิ่ม “รหัสของผลงานที่สง่
เข้ าประกวด”
8) ผู้เข้ าประกวดสามารถเผยแพร่ ผลงานทาง Facebook ของตนเอง โดยการเชิญชวน หรื อแชร์ เพื่อให้ เพื่อนมากดไลค์โพสต์
ผลงานในกลุม่ “Nanmeebooks ReadingClub 16 ประกวดภาพถ่าย”
ั้ “แนะนาหน ังสอ
่ ประกวดคลิปวิดโี อสน
ื ในดวงใจ”
(3) ผลงานทีส
่ ง

1) หนังสือที่ใช้ แนะนาต้ องเป็ นหนังสือในกลุ่ม ส่งเสริ มกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ (ดูรายชื ่อหนังสื อในโบร์ ชวั ร์ หนังสื อ
ส่งเสริ มกิ จกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ มเวลารู้ ของนานมี บ๊คุ ส์)
2) จัดทาคลิปวิดีโอสันเชิ
้ ญชวนให้ เพื่อนๆมาอ่านหนังสือ โดยใช้ ข้อความและคาพูดที่สภุ าพ ไม่มีคาหยาบ
 เนื ้อหาของคลิปวิดีโอมีความสอดคล้ องกับหนังสือที่แนะนา
 มีความคิดสร้ างสรรค์ในการนาเสนอ
 การใช้ ภาษาไทยที่ถกู ต้ อง
 คลิปวิดีโอต้ องเห็นปกหนังสือแนะนาชัดเจน
3) คลิปวิดีโอสันแนะน
้
าหนังสือในดวงใจ 1 เรื่ อง ต้ องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที(โดยใช้ อปุ กรณ์ง่ายๆ เช่น ถ่ายคลิปวิดีโอจาก
โทรศัพท์มือถือ หรื อกล้ องวิดีโอ เป็ นต้ น)
4) เข้ าร่วม Facebookกลุม่ “Nanmeebooks ReadingClub16 การประกวดคลิปวิดีโอสัน”
้ เพื่อโพสต์สง่ ผลงานเข้ าประกวด
วิธีการเข้ าร่ วม สามารถทาได้ โดยเข้ าไปที่ www.facebook.com ค้ นหา กลุ่ม “Nanmeebooks ReadingClub16 การ
ประกวดคลิปวีดีโอสัน”
้ แล้ วกด ‘เข้ าร่วม’
5) ส่งผลงานคลิปวิดีโอสันเข้
้ าประกวด โดยวิธีการดังนี ้
 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ Yotube.com และอัพโหลดผลงานคลิปวิดีโอที่จะส่งเข้ าประกวด
 CopyLink ผลงานจากเว็บไซต์ YouTube.com เพื่อนามาโพสต์ที่ Facebook กลุ่ม “Nanmeebooks
ReadingClub 16 ประกวดคลิปวีดีโอสัน”
้
 รายละเอียดข้ อมูลที่ต้องโพสต์มีดงั นี ้
(1) รหัสผลงานที่สง่ เข้ าประกวด (รอรับแจ้ งจากทางทีมงานโครงการประกวด แล้ วจึงมาใส่เพิ่ม)
(2) ชื่อโรงเรี ยน
(3) ชื่อครูที่ปรึกษา
(4) ชื่อนักเรี ยน และระดับชันผู
้ ้ เข้ าร่วมประกวดทังสองคน
้
(5) ชื่อหนังสือที่แนะนา
6) ทีมงานจะตรวจสอบคลิปวิดโี อที่สง่ เข้ าประกวด และกาหนด “รหัสของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด”เช่น RC16_V1001พร้ อม
แจ้ งให้ ผ้ สู ง่ ผลงานทราบทางกลุม่ Facebook ประเภทที่สง่ เข้ าประกวด
7) เมื่อได้ รับ “รหัสของผลงานที่ส่งเข้ าประกวด” แล้ วผู้เข้ าประกวดต้ องดาเนินการแก้ ไขโพสต์โดยเพิ่ม “รหัสของผลงานที่สง่
เข้ าประกวด”
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โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
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8) ผู้เข้ าประกวดสามารถเผยแพร่ ผลงานทาง Facebook ของตนเอง โดยการเชิญชวน หรื อแชร์ เพื่อให้ เพื่อนมากดไลค์โพสต์
ผลงานในกลุม่ “Nanmeebooks ReadingClub 16 ประกวดคลิปวิดีโอสัน”
้
ระยะเวลา

่ ผลงานเข้าประกวด
(1) การร ับสม ัครและสง

 1 เมษายน-30 พฤศจิกายน 2559: เปิ ดรับสมัครและส่ งผลงานเข้ าประกวด
 กรอกใบสมัครลงในแบบฟอร์ มที่กาหนด และส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมประกวดตามช่ องทาง ดังนี ้
ทางอีเมล:คุณนิตยา ศรุผาด e-mail: nmbrc@nanmeebooks.com ID Line : aimchaim ,sita_nmb
ทางโทรสาร: 0-2662-0919
ทางไปรษณีย์: จ่าหน้ าซองถึงคุณนิตยา ครุผาดหรื อคุณสิตา อุตมัง บริ ษัท นานมีบ๊ คุ ส์ จากัด
เลขที่ 11ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ทางเว็บไซต์ :www.nanmeebooksreadingclub.com

ิ ผลงาน
(2) การต ัดสน

 ธันวาคม 2559-มกราคม 2560: เปิ ดโหวตผลงานที่ส่งเข้ าประกวด
ทาง Facebookกลุม่ “NanmeebooksReadingClub16 ประกวดภาพถ่าย”
และ Facebook กลุม่ “Nanmeebooks ReadingClub 16 ประกวดคลิปวิดีโอสัน”
้
 กุมภาพันธ์ 2560: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน
คะแนนมาจาก 2 ส่วน คือจากคะแนนโหวต และจากการตัดสินของคณะกรรมการ
(การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด)

(3) ประกาศผลและร ับรางว ัล

 2 เมษายน 2560(ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ 45)

ั้
ื ในดวงใจ”
รางว ัลการประกวดภาพถ่ายพร้อมคาบรรยาย และคลิปวิดโี อสน“แนะน
าหน ังสอ
ื ในดวงใจ”
(1) รางว ัลการประกวดภาพถ่ายพร้อมคาบรรยาย“แนะนาหน ังสอ

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบตั ร
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โครงการนานมีบ๊ คุ ส์รีดดิ ้งคลับ ปี ที่ 16 ปี การศึกษา 2559
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นพลเมืองดีมีคณ
ุ ภาพ”

 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
ั้ “แนะนาหน ังสอ
ื ในดวงใจ”
(2) รางว ัลการประกวดคลิปวิดโี อสน

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000 บาทและเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จานวน 1 รางวัล
 นักเรี ยนได้ รับทุนการศึกษา 1,000บาท พร้ อมเกียรติบตั ร และเป็ นสมาชิกนิตยสาร Go Genius ฟรี 1 ปี (12 ฉบับ)
 คุณครูผ้ ดู แู ลได้ รับคูปองซื ้อหนังสือมูลค่า 3,000บาทและเกียรติบตั ร
 โรงเรี ยนได้ รับโล่เกียรติคณ
ุ

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