รายงานการดําเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน
และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักหอสมุดกลาง

3. ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน
วันที่ 26 เมษายน 2553
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2553
4. ผูเขารวมโครงการ

ณ หองประชุม 702 ชั้น 7 สํานักหอสมุดกลาง
ณ ชลพฤกษรสี อรท จังหวัดนครนายก

ครูสังกัดโรงเรียนในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 16 คน

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูสงั กัดโรงเรียนในเขตวัฒนา ทัง้ 8 แหง ไดมีเลือกสรรหนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานดวยตนเอง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก ารใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตาง ๆ
3. เพื่อใหครูทเี่ ขารวมโครงการไดศึกษาหนังสือรางวัลดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป 2553
4. เพื่อใหครูตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการถายทอด “การอาน” ไปสูนักเรียน เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการสรางสังคมของการอาน การเรียนรูตลอดชีวิต
5. เพื่อใหครูนาํ ไปขยายผลความรูและประสบการณที่ไดไปยังคณาจารยของโรงเรียนที่ตนสังกัด
7. โครงการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
8. งบประมาณที่ขออนุมัติ 120,000 บาท งบประมาณทีใ่ ชจริง 114,038.95 บาท

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหนาโครงการ / คณะผูดาํ เนินการ
หัวหนาโครงการ
คณะผูดําเนินการ

: ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ ชัยรัตน
: บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง และอาสาสมัครจากภายนอก

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน เพือ่ การเรียนรูตลอดชีวิต
โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานของเยาวชนในระดับประถมและมัธยม หองสมุดโรงเรียน คือ แหลงเรียนรู
ที่สําคัญยิ่ง การอานของเด็กและเยาวชนเริ่มจากบาน และโรงเรียน นอกเหนือจากหองสมุดโรงเรียนที่
จะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูบริหาร เพื่อใหสามารถสราง หองสมุดที่มบี รรยากาศที่ดี มีครู
บรรณารักษ/ครูที่ทําหนาที่บรรณารักษที่ดี และมีหนังสือที่ดี เพื่อสนองตอบในวาระ “การอาน” แหงชาติ
แลว สํานักหอสมุดกลาง เล็งเห็นวา ผูที่จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเพาะบม ปลูกฝง สรางนิสัยรัก
การอาน และทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน นอกเหนือจากครูบรรณารักษ หรือครูที่ทําหนาที่บรรณารักษ
ก็คือ ครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ที่ตองมีความมุงมั่นรวมกันในอันที่จะชวยกันบมเพาะนิสัยรักการอาน และ
ทําใหนกั เรียนเห็นคุณคาของ “การอาน” ในเยาววยั ซึ่งเชื่อกันวาเปนวัยทองของชีวิต และที่สําคัญก็คือ
ครูจะตองเปนผูเห็นคุณคาของการอาน สามารถถายทอดอารมณ ความรูสึก จากการอานของครูโยงเขาสูบทเรียน
ใชเปนสื่อในการสอน ชี้แนะแหลงคนควาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ หรือแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางกวางขวาง
ครอบคลุม เพื่อใหนกั เรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม อันจะนําไปสูการใฝรู ใฝเรียน
ในวาระที่รัฐบาลไดประกาศให “การอาน” เปนวาระแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชน (บก.19) ชื่อ “โครงการรักการอาน”
สํานักหอสมุดกลาง เห็นวา “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน
และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” จะทําใหครูไดตระหนักความสําคัญ
ถึงหนาที่และบทบาทตนเองในการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน
เปนตนแบบของนักเรียนในดานการอาน การศึกษาคนควา การใชแหลงเรียนรูเพื่อตอบปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง
ซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาชีวิตใหมีคุณภาพ และคอย ๆ สรางสังคมของการอานไดอยางมั่นคง
ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูสงั กัดโรงเรียนในเขตวัฒนา ทัง้ 8 แหง ไดมีเลือกสรรหนังสือที่จะใชเปนสื่อ การเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานดวยตนเอง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูก ารใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตาง ๆ
3. เพื่อใหครูทเี่ ขารวมโครงการไดศึกษาหนังสือรางวัลดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ป 2553
4. เพื่อใหครูตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการถายทอด “การอาน” ไปสูนักเรียน เพื่อเปน
สวนหนึ่งของการสรางสังคมของการอาน การเรียนรูตลอดชีวิต
5. เพื่อใหครูนาํ ไปขยายผลความรูและประสบการณที่ไดไปยังคณาจารยของโรงเรียนที่ตนสังกัด
ผลผลิตของโครงการ
1. ครูตระหนักถึงความสําคัญของ “การอาน” เพื่อการนําหนังสือสูบทเรียน หรือการศึกษาคนควา
เพิ่มเติมของนักเรียน จากการอานของครู
2. ครูนําความรูและประสบการณที่ไดไปสรางสังคมของการอานของเพื่อนครู และนักเรียน
ผลลัพธของโครงการ
1. สํานักหอสมุดกลางไดเผยแพรชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในบทบาทผูนํา
การอานใหแกสังคม
2. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางและผูมจี ิตอาสาจากภายนอกชวยเสริมสรางบรรยากาศแหงการอาน
และปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกคณาจารย นักเรียนและคนในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ครูทั้ง 16 คน เขารวมทุกกิจกรรม
2. ครูผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90
3. ครูนําประสบการณที่ไดไปจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการสอน และปลูกฝงนิสัย
รักการอานอยางตอเนื่อง
เกณฑความสําเร็จ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90
สถานที่ดําเนินการ
- สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร

- ชลพฤกษรีสอรท อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
- หองสมุดโรงเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินงาน
1. วางแผนในการดําเนินงานและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อหารือหรือการจัดกิจกรรม
3. เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒทิ ี่เปนผูมีจิตอาสาจากภายนอกเขารวมดําเนินกิจกรรม
4. จัดหาทรัพยากรหนังสือ และหนังสือรางวัลดีเดน ประจําป 2553
5. สาธิตกิจกรรมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน และสงเสริมนิสัยรักการอานใหแก
นักเรียน และเพื่อนครูในโรงเรียน
6. ติดตามประเมินผล
ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 เมษายน- 31 สิงหาคม 2553
วันที่ 1 เมษายน 2553
นําครู กทม ไปคัดเลือกซื้อหนังสือจากศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย สาขาสยามสแควร
วันที่ 26 เมษายน 2553
อบรมครู กทม ณ หองประชุม 702 ชั้น 7 สํานักหอสมุดกลาง
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2553 อบรมครู กทม ที่ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
วางแผนดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางาน
ประชุมครูผูเขารวมกิจกรรม
สํารวจตลาดหนังสือและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
หนังสือไดรับรางวัล
จัดกิจกรรม book talk และ การ
นําเสนอสาธิตการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอน และ
สงเสริมนิสัยรักการอาน
ประเมินผลโครงการ

ปงบประมาณ 2553
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53

รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
คาใชจายในการจัดอบรมนอกสถานที่
1. คาเชาที่พัก 1 คืน 11 หองๆ ละ 1,200 บาท
2. คาอาหาร
3. คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม 3 มื้อๆ ละ 50 บาท 22 คน
4. คาเชาเหมารถตู 2,200 บาท ตอคัน 3 คัน 2 วัน
คาใชจายในการจัดอบรมที่สํานักหอสมุดกลาง
1. คาอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท 1 มื้อ 25 คน
2. คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท 2 มื้อ 25 คน
คาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหหองสมุดโรงเรียน 8 แหง
1. คาจัดซื้อหนังสือ วารสาร
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

13,200
13,200
3,300
13,200

บาท
บาท
บาท
บาท

เปนเงิน
เปนเงิน

2,500 บาท
2,250 บาท

เปนเงิน

72,350 บาท
120,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

หัวหนาโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ ชัยรัตน)
ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กําหนดการจัดกิจกรรม Book Talk ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสงเสริมการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
26 เมษายน 2553
ณ หองประชุม 702 ชั้น 7
---------------------------------วันที่ 26 เมษายน 2553
เวลา 08.30 09.00 10.30 10.45 12.00 13.00 -

09.00
10.30
10.45
12.00
13.00
14.30

น.
น.
น.
น.
น.
น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

ลงทะเบียน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการนําเสนอหนังสือที่ไดไปทําการคัดเลือก
พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
โรงเรียนที่เขารวมโครงการนําเสนอหนังสือที่ไดไปทําการคัดเลือก (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Book Talk หนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ
พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
Book Talk หนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน (ตอ)
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ
------------------------------------

กําหนดการจัดกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการสงเสริมการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 - 4 พฤษภาคม 2553
ณ ชลพฤกษรสี อรท จังหวัดนครนายก
---------------------------------วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
เวลา 07.00 น.
07.30 น.
10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
เวลา 07.00 - 08.00 น.
09.00 - 10.30 น.

ลงทะเบียน ณ สํานักหอสมุดกลาง
ออกเดินทางไปชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก
ถึงชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก
พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน (ตอ)
พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน (ตอ)
พักผอนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
Book Talk หนังสือที่ไดรับรางวัลป 2553
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ

รับประทานอาหารเชา
Book Talk หนังสือที่ไดรับรางวัลป 2553 (ตอ)
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.
16.00 น.
18.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
Book Talk หนังสือที่ไดรับรางวัลป 2553 (ตอ)
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุป อภิปราย แลกเปลี่ยน และรายงานแผนการจัดกิจกรรม
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัย
รักการอานของนักเรียนในแตละโรงเรียน
โดย ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
นางกริยา
ปานเจริญ
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ
พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม
เดินทางกลับสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถึงสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------

รายชื่อเขารวมกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก
---------------------------สํานักหอสมุดกลาง
1. ผูชว ยศาสตราจารยนงนารถ
ชัยรัตน
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
2. นางสาวอุมาพร
นาคะวัจนะ
บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลาง
วิทยากร
1. นางกริยา
ปานเจริญ
บุคคลภายนอก
2. นางสาวนงลักษณ
พจนากรรักษ
บุคคลภายนอก
ผูเขารวมอบรม
โรงเรียนแจมจันทร
1. นางสาวณัฐธยาน
เพ็ชรนรินทร
2. นางสาวการุณี
สีลับสี
โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)
3. นางสาวสุปราณี
เสาวคนธ
4. นางสาวอรุณี
ชั้งตั้งเติมพงษ
โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ
5. นางสาวพรสวรรค
เติมประโคน
6. นางสาวสิริพร
จันทะเขต
โรงเรียนสวัสดีวิทยา
7. นางปยากร
หอมจันทร
8. นางสาวจันทรศรี
ชอบสอน
โรงเรียนวิจิตรวิทยา
9. นางสาวอัญชลี
ยอดปราง
10. นางสาวเกษรนอย
ชูโชนาค
โรงเรียนวัดภาษี
11. นางสาวบังอร
ทับมั่น
12. นางสาววริศรา
สุระ
โรงเรียนสุเหราบานดอน
13. นางมนัญชยา
ญานะรมย
14. นางสาวสุภาพร
พรมแดน
โรงเรียนสุเหราสามอิน
15. นางพิชญาภัค
วงศาสนธิ์
16. นางสาวเพ็ญภักดิ์
ภูวงษา

สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
----------------------------------ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 16 คน ผลการประเมินจัดกิจกรรมการสงเสริมการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71) โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม ( X = 4.87) รองลงมาคือ วัสดุประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน ( X = 4.81) และสถานที่
ในการจัดกิจกรรมและตามลําดับ ( X = 4.75) (ดังรายละเอียดในตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมการใชหนังสือเปนสือ่ การเรียนการสอน
และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายการประเมิน
1. กิจกรรมสงเสริมการอาน
- การนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสงเสริมการอาน
- Book Talk หนังสือที่ไดรับรางวัลป 2553
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
3. วัสดุประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน
4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม
5. ประโยชนทไี่ ดรับจากการเขารวมกิจกรรม
รวม

ระดับความคิดเห็น
แปลผล
S.D.
X
4.68
.44
มากที่สุด
4.68
.47
มากทีส่ ุด
4.68
4.50
4.81
4.75
4.87
4.71

.47
.63
.40
.44
.34
.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
1. วิทยากรใหการตอนรับเปนอยางดี บรรยากาศเปนกันเอง (2 คน)
2. คณะอาจารยและวิทยากรทุกทานมีความรู มีความสามารถในดานการใชหนังสือ
3. เปนกิจกรรมที่ดีมากๆ ไดแนวทางในการนําหนังสือไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดรับ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสอน
4. เปนโครงการที่มีประโยชนมาก ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มเติมจากการอาน

5. กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีมาก ที่จะนําไปสูการรณรงคเพื่อใหทกุ คนรักการอานมากขึ้น ปลูกฝง
ใหเด็กรักการอาน ตลอดจนครูจะมีความรูในการนําไปสอน โดยใชหนังสือเปนสือ่ ในการสอนมากขึ้น เด็ก
นักเรียนก็จะเกิดการรักการอานมากขึ้นในอนาคต คิดวาโครงการนีถ้ าจะใหดีนาจะเชิญครูครูทุกคนมารวม
กิจกรรมนี้ดว ย
6. เปนกิจกรรมที่เอื้อใหบรรณารักษไดพัฒนาตนเอง ไดใชเวลาในการอานมากขึ้น อยากใหจดั
กิจกรรมเชนนีอ้ ีกในอนาคตขางหนา ชื่นชอบที่ไดรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
7. อยากใหนําบรรณารักษจดั กิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนักเรียนตามตางจังหวัดบาง
8. อยากใหมีการทํากิจกรรมแบบนี้ทุกเทอม แตขอใหเปลี่ยนครูที่จะมารวมกิจกรรม คือ มีครู
บรรณารักษประจําอยูแ ลว และใหเพิ่มครูจากกลุมสาระทุกสาระ โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
9. ควรจะมีการจัดอบรมใหกับครูทุกคนในโรงเรียน เพราะปจจุบันครูผูสอนกับการอาน
วรรณกรรมหางไกลกันมาก ครูอานหนังสือนอยเพราะภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมีมาก ถาจัด
กิจกรรมกับครูทุกคนในโรงเรียนนาจะเปนประโยชนมากๆ
10. ฝากผานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาถามีการจัดกิจกรรมอบรมการสอนภาษาไทย และ
ทุกกลุมสาระควรแจงใหโรงเรียนในสังกัดเขตวัฒนาไดทราบดวย
11. ควรจัดกิจกรรมคายรักการอานใหกับเด็ก
12. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือเกมเขามาขั้นรายการบางชวงบางตอน จะทําใหการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้ มีสีสันและนาสนใจมากขึ้น
13. ควรมีการจัดกลุมโดยใหหนังสือแตละกลุมๆ ละ 1 เลม แลวใหแตละกลุมจัดทําสื่อเกี่ยวกับ
หนังสือที่ได แลวนํามาเสนอใหเพื่อนๆ ไดดู
14. ควรมีการแบงกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15. อยากใหอาจารยจัดกิจกรรมประเภทนีอ้ ีก
16. อยากใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมการรักการอานนอกสถานที่แบบนี้อีก และอยากใหมกี ารจัด
กิจกรรมนอกหองประชุมบาง
17. อยากใหจดั กิจกรรมนอกหองประชุมบาง เพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ และไดชื่นชม
ธรรมชาติโดยรอบ
18. อยากใหมกี ิจกรรมการอานนอกสถานที่ใหกับครูและนักเรียน หรือครอบครัวที่รักการอานหรือ
แรลลี่การอาน เพื่อสงเสริมการอานใหครอบคลุมถึงครอบครัวดวย
19. อยากใหจดั กิจกรรมนี้ทุกป และถาเปนไปไดอยากใหนําเด็กนักเรียนมาดวย
20. ตัวอยางสือ่ ที่ใชประกอบหนังสือมีความนาสนใจ แตควรมีมากกวานี้ก็จะดีมาก
21. ขอขอบคุณสําหรับการจัดหาหนังสือที่มีสาระดีๆ ใหกับครูและนักเรียนในเขตวัฒนา

กิจกรรมโครงการรักการอาน
วันที่ 26 เมษายน 2553
กิจกรรม Book Talk ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ณ หองประชุม 702 ชั้น 7

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2553
การจัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ณ ชลพฤกษรีสอรท
จังหวัดนครนายก

