
 
 

 
 
 
 

รายงานการดําเนินงาน 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน 

และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 



ผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ 

สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------- 

 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน 

การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวฒันา   
กรุงเทพมหานคร 

  
2.  หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดกลาง 
 
3.  ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน 
    วันที่  26  เมษายน  2553    ณ  หองประชมุ  702  ช้ัน  7  สํานักหอสมดุกลาง   
    วันที่ 3 - 4  พฤษภาคม  2553   ณ  ชลพฤกษรีสอรท  จังหวดันครนายก   
 
4.  ผูเขารวมโครงการ  ครูสังกัดโรงเรียนในเขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  16  คน 
 
5.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหครูสังกัดโรงเรียนในเขตวัฒนา ทัง้ 8 แหง  ไดมีเลือกสรรหนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียน
การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานดวยตนเอง 

2.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตาง ๆ 
3.  เพื่อใหครูทีเ่ขารวมโครงการไดศึกษาหนงัสือรางวัลดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ป 2553   
4.  เพื่อใหครูตระหนกัถึงบทบาทหนาที่ของตนในการถายทอด “การอาน”  ไปสูนักเรยีน  เพื่อเปน

สวนหนึ่งของการสรางสังคมของการอาน  การเรียนรูตลอดชีวิต 
 5.  เพื่อใหครูนาํไปขยายผลความรูและประสบการณที่ไดไปยังคณาจารยของโรงเรียนที่ตนสังกัด 
 
7.  โครงการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   
 
8.  งบประมาณที่ขออนุมัติ  120,000  บาท  งบประมาณทีใ่ชจริง  114,038.95  บาท 
 
 







ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ 
สงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหนาโครงการ / คณะผูดาํเนินการ 
หัวหนาโครงการ   :  ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ  ชัยรัตน 
คณะผูดําเนินการ  :  บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง  และอาสาสมัครจากภายนอก 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตระหนกัถึงความสําคัญของการอาน  เพือ่การเรียนรูตลอดชีวิต  

โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานของเยาวชนในระดับประถมและมัธยม   หองสมุดโรงเรียน คือ แหลงเรยีนรู 
ที่สําคัญยิ่ง  การอานของเด็กและเยาวชนเริ่มจากบาน และโรงเรียน   นอกเหนือจากหองสมุดโรงเรียนที่ 
จะตองไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากผูบริหาร  เพื่อใหสามารถสราง หองสมุดท่ีมีบรรยากาศที่ด ี มีครู
บรรณารักษ/ครูท่ีทําหนาท่ีบรรณารักษท่ีดี  และมีหนังสือท่ีดี  เพื่อสนองตอบในวาระ “การอาน” แหงชาติ 
แลว  สํานักหอสมุดกลาง เล็งเห็นวา  ผูที่จะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเพาะบม  ปลูกฝง  สรางนิสัยรัก 
การอาน  และทักษะในการอาน ฟง พูด เขยีน  นอกเหนือจากครูบรรณารักษ  หรือครูที่ทําหนาที่บรรณารักษ   
ก็คือ  ครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ที่ตองมีความมุงมั่นรวมกันในอันที่จะชวยกันบมเพาะนิสัยรักการอาน  และ 
ทําใหนกัเรียนเห็นคณุคาของ “การอาน” ในเยาววยั   ซ่ึงเชื่อกันวาเปนวยัทองของชีวิต   และที่สําคัญก็คือ   
ครูจะตองเปนผูเห็นคุณคาของการอาน  สามารถถายทอดอารมณ  ความรูสึก จากการอานของครูโยงเขาสูบทเรียน
ใชเปนสื่อในการสอน  ช้ีแนะแหลงคนควาเพิ่มเติมไดจากหนังสือ  หรือแหลงเรียนรูตางๆ ไดอยางกวางขวาง
ครอบคลุม  เพื่อใหนกัเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม  อันจะนําไปสูการใฝรู  ใฝเรียน 

ในวาระที่รัฐบาลไดประกาศให “การอาน” เปนวาระแหงชาติ เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2552  ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  (บก.19)  ช่ือ  “โครงการรักการอาน”   
สํานักหอสมุดกลาง  เห็นวา “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมการใชหนงัสือเปนสื่อการเรียนการสอน
และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร”  จะทําใหครูไดตระหนักความสําคัญ 
ถึงหนาที่และบทบาทตนเองในการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอน  และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  
เปนตนแบบของนักเรียนในดานการอาน  การศึกษาคนควา  การใชแหลงเรียนรูเพื่อตอบปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 
ซ่ึงจะเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาชวีิตใหมีคุณภาพ  และคอย ๆ สรางสังคมของการอานไดอยางมั่นคง 
ตอไป  



วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหครูสังกัดโรงเรียนในเขตวัฒนา ทัง้ 8 แหง  ไดมีเลือกสรรหนังสือที่จะใชเปนสื่อ  การเรียน

การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานดวยตนเอง 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระวิชาตาง ๆ
3. เพื่อใหครูทีเ่ขารวมโครงการไดศึกษาหนงัสือรางวัลดีเดนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ป 2553   
4. เพื่อใหครูตระหนกัถึงบทบาทหนาที่ของตนในการถายทอด “การอาน”  ไปสูนักเรยีน  เพื่อเปน

สวนหนึ่งของการสรางสังคมของการอาน  การเรียนรูตลอดชีวิต 
5.  เพื่อใหครูนาํไปขยายผลความรูและประสบการณที่ไดไปยังคณาจารยของโรงเรียนที่ตนสังกัด

ผลผลิตของโครงการ   
1.  ครูตระหนกัถึงความสําคัญของ “การอาน”  เพื่อการนาํหนังสือสูบทเรียน  หรือการศึกษาคนควา

เพิ่มเติมของนกัเรียน  จากการอานของครู 
2.  ครูนําความรูและประสบการณที่ไดไปสรางสังคมของการอานของเพื่อนครู และนกัเรียน

 ผลลัพธของโครงการ  
1. สํานักหอสมุดกลางไดเผยแพรช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในบทบาทผูนํา

การอานใหแกสังคม 
2. บุคลากรของสํานักหอสมดุกลางและผูมจีิตอาสาจากภายนอกชวยเสริมสรางบรรยากาศแหงการอาน

และปลูกฝงนสัิยรักการอานใหแกคณาจารย  นักเรยีนและคนในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ   
1. ครูทั้ง 16  คน เขารวมทุกกิจกรรม
2. ครูผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90
3. ครูนําประสบการณที่ไดไปจัดกจิกรรมสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการสอน และปลูกฝงนิสัย

รักการอานอยางตอเนื่อง 

เกณฑความสําเร็จ   
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 90 

สถานที่ดําเนินการ 
-  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 -  ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สาขาสยามสแควร   



 -  ชลพฤกษรีสอรท  อําเภอบานนา  จังหวดันครนายก 
 -  หองสมุดโรงเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินงาน 
1. วางแผนในการดําเนนิงานและแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อหารือหรือการจัดกิจกรรม
3. เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒทิี่เปนผูมีจิตอาสาจากภายนอกเขารวมดําเนนิกิจกรรม
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  ไปคัดเลือกซื้อหนังสือจากศนูยหนังสือจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย  สาขาสยามสแควร   

  วันที่  26  เมษายน  2553   อบรมครู  กทม  ณ  หองประชุม  702  ช้ัน  7  สํานักหอสมุดกลาง   
  วันที่ 3 - 4  พฤษภาคม  2553   อบรมครู  กทม  ที่ชลพฤกษรีสอรท  จังหวดันครนายก   

แผนการดาํเนนิงาน 
ปงบประมาณ  2553 

กิจกรรม ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

หมายเหตุ 

วางแผนดําเนินการแตงตั้ง
คณะทํางาน 
ประชุมครูผูเขารวมกิจกรรม 
สํารวจตลาดหนังสือและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
หนังสือไดรับรางวัล 
จัดกิจกรรม book talk และ การ
นําเสนอสาธิตการใชหนังสือ
เปนสื่อการเรียนการสอน และ
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
ประเมินผลโครงการ 



รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 
คาใชจายในการจัดอบรมนอกสถานที่ 
 1.  คาเชาที่พัก  1  คืน  11  หองๆ  ละ  1,200  บาท เปนเงิน  13,200 บาท 
 2.  คาอาหาร เปนเงิน  13,200 บาท 
 3.  คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม  3  มื้อๆ  ละ  50  บาท     22  คน เปนเงิน    3,300 บาท 
 4.  คาเชาเหมารถตู  2,200  บาท  ตอคัน  3  คัน  2  วัน    เปนเงิน  13,200 บาท 
คาใชจายในการจัดอบรมที่สํานกัหอสมุดกลาง 
 1.  คาอาหารกลางวัน  มื้อละ  100  บาท  1  มื้อ  25  คน    เปนเงิน    2,500 บาท 
 2.  คาอาหารวาง / เครื่องดื่ม  มื้อละ  25  บาท  2  มื้อ  25  คน เปนเงิน    2,250 บาท 
คาจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศใหหองสมุดโรงเรียน  8  แหง 
 1.  คาจัดซื้อหนังสือ  วารสาร เปนเงิน  72,350 บาท 

รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน      120,000 บาท  

หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

หัวหนาโครงการ             
(ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ  ชัยรัตน) 

ประธานคณะกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



กําหนดการจัดกิจกรรม  Book  Talk  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการสงเสริมการใชหนังสือ 
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรกัการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

26  เมษายน  2553      
ณ  หองประชมุ  702  ชั้น  7 
---------------------------------- 

วันท่ี  26  เมษายน  2553 
เวลา   08.30  -  09.00  น.  ลงทะเบียน 

09.00  -  10.30  น.  โรงเรียนที่เขารวมโครงการนําเสนอหนังสือที่ไดไปทําการคัดเลือก 
10.30  -  10.45  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
10.45  -  12.00  น.  โรงเรียนที่เขารวมโครงการนําเสนอหนังสือที่ไดไปทําการคัดเลือก  (ตอ) 
12.00  -  13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00  -  14.30  น.  Book  Talk  หนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียนการสอน   

และกิจกรรมสงเสริมการอาน 
โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

14.30  -  14.45  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
14.45  -  16.00  น.  Book  Talk  หนังสือที่จะใชเปนสื่อการเรียนการสอน   

และกิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

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



กําหนดการจัดกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการสงเสริมการใชหนังสือ 
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรกัการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 

3  -  4  พฤษภาคม  2553      
ณ  ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัดนครนายก 

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

วันท่ี  3  พฤษภาคม  2553 
เวลา   07.00  น.    ลงทะเบียน  ณ  สํานักหอสมดุกลาง   
  07.30  น.    ออกเดินทางไปชลพฤกษรีสอรท  จังหวดันครนายก 
  10.30  น.    ถึงชลพฤกษรีสอรท  จังหวดันครนายก 

10.30  -  10.45  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
10.45  -  12.30  น.  ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 

และกิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
12.30  -  13.30  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.30  -  15.00  น.  ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 

และกิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
15.00  -  15.15  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
15.15  -  17.00  น.  ผูเขารับการอบรมนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน 

และกิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
17.00  -  18.00  น.  พักผอนตามอธัยาศัย 
18.00  -  19.00  น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00  -  21.00  น.  Book  Talk  หนังสือที่ไดรับรางวัลป  2553 

โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

วันท่ี  4  พฤษภาคม  2553 
เวลา 07.00  -  08.00  น.  รับประทานอาหารเชา 

09.00  -  10.30  น.  Book  Talk  หนังสือที่ไดรับรางวัลป  2553  (ตอ) 
โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 



10.30  -  10.45  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
10.45  -  12.00  น.  Book  Talk  หนังสือที่ไดรับรางวัลป  2553  (ตอ) 

โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

12.00  -  13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00  -  15.00  น.  สรุป  อภิปราย  แลกเปลี่ยน  และรายงานแผนการจัดกจิกรรม 

การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัย 
รักการอานของนักเรียนในแตละโรงเรียน 

โดย   ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
นางกริยา   ปานเจริญ 
นางสาวนงลักษณ พจนากรรักษ 

15.00  -  15.15  น.  พักรับประทานอาหารวาง / เครื่องดื่ม 
  16.00  น.    เดินทางกลับสาํนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  18.00  น.    ถึงสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

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







รายชื่อเขารวมกิจกรรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือ 
เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

   วันที่   3  -  4  พฤษภาคม   พ.ศ.  2553  ณ  ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัดนครนายก 
---------------------------- 

สํานักหอสมุดกลาง 
1.  ผูชวยศาสตราจารยนงนารถ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
2.  นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ  บุคลากรสังกดัสํานักหอสมุดกลาง 

วิทยากร 
1.  นางกริยา ปานเจริญ บุคคลภายนอก 
2.  นางสาวนงลกัษณ พจนากรรักษ  บุคคลภายนอก 

ผูเขารวมอบรม 
โรงเรียนแจมจันทร 

1.  นางสาวณัฐธยาน เพ็ชรนรินทร 
2.  นางสาวการณุี 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.  นางสาวเพญ็ภักดิ์ ภูวงษา 







สรุปผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ 
การสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียนการสอนและ 

สงเสริมนิสัยรกัการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
----------------------------------- 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 
ผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน จํานวน 16 คน  ผลการประเมินจัดกจิกรรมการสงเสริมการใชหนังสือ

เปนสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  โดยรวม 
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71)  โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ประโยชนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรม  ( X = 4.87) รองลงมาคือ  วัสดุประกอบกจิกรรมสงเสริมการอาน  ( X = 4.81)   และสถานที่ 
ในการจดักิจกรรมและตามลําดับ   ( X = 4.75) (ดังรายละเอียดในตาราง 1)

ตาราง  1  แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสงเสริมการใชหนังสือเปนสือ่การเรียนการสอน 
   และสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

ระดับความคดิเห็น 
รายการประเมิน X S.D. 

แปลผล 

1. กิจกรรมสงเสริมการอาน 4.68 .44 มากที่สุด 
-  การนําเสนอการใชหนังสือเพื่อใชเปนสื่อการเรียนการสอน

        และกิจกรรมสงเสริมการอาน 
4.68 .47 มากที่สุด 

     -  Book  Talk  หนังสือที่ไดรับรางวัลป  2553 4.68 .47 มากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.50 .63 มากที่สุด 

3. วัสดุประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน 4.81 .40 มากที่สุด 

4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 4.75 .44 มากที่สุด 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.87 .34 มากที่สุด 

รวม 4.71 .35 มากที่สุด 

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

กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการสอน   
4.  เปนโครงการที่มีประโยชนมาก  ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มเตมิจากการอาน



5.  กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ดีมาก  ที่จะนําไปสูการรณรงคเพื่อใหทกุคนรักการอานมากขึ้น  ปลูกฝง
ใหเดก็รักการอาน  ตลอดจนครูจะมีความรูในการนําไปสอน  โดยใชหนังสือเปนสือ่ในการสอนมากขึ้น  เดก็
นักเรียนก็จะเกิดการรักการอานมากขึ้นในอนาคต  คิดวาโครงการนีถ้าจะใหดีนาจะเชิญครูครูทุกคนมารวม
กิจกรรมนี้ดวย   

6.  เปนกิจกรรมที่เอื้อใหบรรณารักษไดพัฒนาตนเอง  ไดใชเวลาในการอานมากขึ้น  อยากใหจดั
กิจกรรมเชนนีอี้กในอนาคตขางหนา  ช่ืนชอบที่ไดรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

7.  อยากใหนําบรรณารักษจดักิจกรรมสงเสริมการอานใหกับนกัเรียนตามตางจังหวดับาง
8.  อยากใหมีการทํากิจกรรมแบบนี้ทุกเทอม  แตขอใหเปลี่ยนครูที่จะมารวมกิจกรรม  คือ  มีครู

บรรณารักษประจําอยูแลว  และใหเพิ่มครจูากกลุมสาระทุกสาระ  โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกนัไป 
9.  ควรจะมกีารจัดอบรมใหกับครูทุกคนในโรงเรียน  เพราะปจจุบันครผููสอนกับการอาน

วรรณกรรมหางไกลกันมาก  ครูอานหนังสือนอยเพราะภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมีมาก  ถาจัด
กิจกรรมกับครทูุกคนในโรงเรียนนาจะเปนประโยชนมากๆ   

10.  ฝากผานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาถามีการจัดกิจกรรมอบรมการสอนภาษาไทย  และ
ทุกกลุมสาระควรแจงใหโรงเรียนในสังกดัเขตวัฒนาไดทราบดวย 

11.  ควรจัดกจิกรรมคายรักการอานใหกับเด็ก
12.  ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือเกมเขามาขั้นรายการบางชวงบางตอน  จะทําใหการจดักิจกรรมใน

คร้ังนี้  มีสีสันและนาสนใจมากขึ้น   
13.  ควรมีการจัดกลุมโดยใหหนังสือแตละกลุมๆ  ละ  1  เลม  แลวใหแตละกลุมจัดทาํส่ือเกี่ยวกับ

หนังสือที่ได  แลวนํามาเสนอใหเพื่อนๆ  ไดด ู  
14. ควรมีการแบงกลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.  อยากใหอาจารยจัดกิจกรรมประเภทนีอี้ก
16.  อยากใหมกีารจัดกจิกรรมสงเสริมการรักการอานนอกสถานที่แบบนี้อีก  และอยากใหมกีารจัด

กิจกรรมนอกหองประชุมบาง 
17.  อยากใหจดักิจกรรมนอกหองประชุมบาง  เพื่อเปนการเปลี่ยนบรรยากาศ  และไดช่ืนชม

ธรรมชาติโดยรอบ   
18.  อยากใหมกีิจกรรมการอานนอกสถานที่ใหกับครูและนักเรียน  หรือครอบครัวที่รักการอานหรือ

แรลลี่การอาน  เพื่อสงเสริมการอานใหครอบคลุมถึงครอบครัวดวย  
19.  อยากใหจดักิจกรรมนี้ทุกป  และถาเปนไปไดอยากใหนําเดก็นกัเรยีนมาดวย
20. ตัวอยางสือ่ที่ใชประกอบหนังสือมีความนาสนใจ  แตควรมีมากกวานี้ก็จะดีมาก
21. ขอขอบคุณสําหรับการจัดหาหนังสือที่มีสาระดีๆ ใหกับครูและนกัเรียนในเขตวฒันา



กิจกรรมโครงการรักการอาน

วันที่  26  เมษายน  2553
กิจกรรม  Book  Talk  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน 

การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร   
ณ  หองประชมุ  702  ช้ัน  7 



วันที่  3 -  4 พฤษภาคม  2553     
การจัดกจิกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมการใชหนังสือเปนสื่อการเรียน 

การสอนและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร  ณ  ชลพฤกษรีสอรท  
จังหวดันครนายก 






