
รายงานผลการด าเนนิงานโครงการ / กจิกรรม 

 
โครงการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กจิกรรม จดันิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
  ภาคใต ้ คร้ังท่ี 62 จงัหวดัภูเก็ต 
ระยะเวลา วนัท่ี 19 – 21 ธนัวาคม 2555 
สถานที่  บริเวณสะพานหิน จงัหวดัภูเก็ต 
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม -  ผู้บริหารและครู  จ านวน  8 คน 
 1. นางภาวนีิ  แก้วดี ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
งานทีป่ฏิบัติ  ใหค้  าปรึกษา ก ากบั ดูแล ร่วมวางรูปแบบการจดัแสดงผลงาน จดัท าค าบรรยายในแผน่ไวนิล 
แผน่พบั ติดต่อร้านจดัท ารูปเล่มเอกสารทางวชิาการ ร่วมเดินทางไปจดันิทรรศการแสดงผลงาน น าเสนอ
ผลงานเป็นการผลดัเปล่ียนการเฝ้าบูท และอ านวยความสะดวกในทุกเร่ืองตลอดระยะเวลาท่ีจดัแสดงผลงาน 
 2. นางพลิดัดา  แก้วณรงค์   ต าแหน่ง ครู ผูรั้บผิดชอบโครงการ  
งานทีป่ฏิบัติ เขา้ร่วมประชุม วางแผน คดัเลือกเน้ือหาส าหรับจดันิทรรศการ วางรูปแบบการจดัแสดงผลงาน 
ออกแบบการจดัท าไวนิล แผน่พบั รวบรวมเอกสารทางวชิาการ ติดต่อร้านจดัท าไวนิล จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์
ส าหรับการจดัแสดงผลงาน คดัเลือกนกัเรียนฝึกซอ้มนกัเรียนในการสาธิตการท าหนงัสือเล่มเล็กแบบ POP 
UP ฝึกนกัเรียนในการน าเสนอนวตักรรม ICT พฒันาทกัษะการอ่าน เตรียมผลงานนกัเรียนท่ีคัน่หนงัสือเพื่อ
แจกเป็นท่ีระลึกใหก้บัผูเ้ช่ียมชมบูท  ออกแบบจดัท าแผน่ป้ายแสดงผลงาน ร่วมเดินทางไปจดันิทรรศการ 
และน าเสนอและอธิบายกระบวนการท ากิจกรรมต่อผูท่ี้เยีย่มชมภายในบูทตลอดระยะเวลาท่ีจดัแสดงผลงาน 

3. นางสาววนิดา  สุขสะปาน  ต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
งานทีป่ฏิบัติ  วางรูปแบบจดัท าแผน่ป้ายแสดงผลงาน จดัท าหนงัสือขออนุญาตไปราชการ ร่วมเดินทางไปจดั
นิทรรศการแสดงผลงาน และบนัทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาท่ีจดัแสดงผลงาน 

4. นางธาราทพิย์  วไิลรัตน์  ต  าแหน่ง ครู 
งานทีป่ฏิบัติ  ร่วมเดินทางไปจดันิทรรศการแสดงผลงาน น าเสนอผลงานเป็นการผลดัเปล่ียนการเฝ้าบูท และ
บนัทึกภาพเหตุการณ์ตลอดระยะเวลาท่ีจดัแสดงผลงาน 

5. นางพริดา  ค าเจริญ  ต  าแหน่ง ครู 
งานทีป่ฏิบัติ  ช่วยฝึกสอนนกัเรียนในการจดัท าท่ีคัน่หนงัสือ ส าหรับแจกผูเ้ขา้เยีย่มชมนิทรรศการ 

6. นางวริิยา  ชลไพศาล ต าแหน่ง ครู  
งานทีป่ฏิบัติ  ช่วยออกแบบวางรูปแบบไวนิล และร่วมจ าลองจดันิทรรศการ 

7. นางสาวจริยา  หมัดอาดั้ม  ต  าแหน่ง ครู 
งานทีป่ฏิบัติ  ช่วยจดัท าเอกสารอธิบายขั้นตอนการท า POP Up และพบัแผน่ ไปซ้ืออุปกรณ์ตกแต่บูท 

8. นายวพิฒัน์  ภัควนิตย์  ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
งานทีป่ฏิบัติ  ก ากบั ดูแล ให้ค  าปรึกษาเติมเตม็ขอ้บกพร่องในการจดันิทรรศการ จดัท านวตักรรม 



ICT พฒันาทกัษะการอ่าน และฝึกซอ้มนกัเรียนในการน าเสนอผลงาน 
 

- นักเรียน จ านวน  4 คน 
1. เด็กหญิงปวณีา  พุทธงักุโร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รับผดิชอบ  การสาธิตท าหนงัสือเล่มเล็ก 
1. แบบ Pop up  และท่ีคัน่หนงัสือ    
2. เด็กหญิงอธิชา  แกว้เขียว    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รับผดิชอบ  การสาธิตท าหนงัสือเล่มเล็ก 
2. แบบ Pop up และท่ีคัน่หนงัสือ   

 3. เด็กหญิงพรสุภคั  แตงกวารัมย ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รับผดิชอบ  การสาธิตท าหนงัสือเล็ก 
3. แบบ Pop up และท่ีคัน่หนงัสือ   
4. เด็กชายชลธาร  สังวาลย ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รับผดิชอบ  การน าเสนอ ICT พฒันาทกัษะ 

การอ่าน 
กระบวนการด าเนินงาน 

4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ส ารวจโรงเรียนท่ีมีความประสงคเ์ขา้
ร่วมกิจกรรมการจดันิทรรศการงาน 

5. โรงเรียนแจง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมกิจกรรมการจดันิทรรศการต่อส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

6. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 แจง้ผลการคดัเลือก และเชิญเขา้ร่วม
การประชุมน าเสนอผลงานเด่น 

7. ครูพิลดัดา แกว้ณรงค ์เขา้ร่วมประชุมเพื่อน าเสนอโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้ง 9 
กิจกรรม ในท่ีประชุมแจง้จุดประสงคเ์ก่ียวกบัการน าเสนอนิทรรศการใหเ้ป็นนิทรรศการแบบมี
ชีวติ เนน้ผลงานนกัเรียนการน าเสนอและการสาธิต จึงไดค้ดัเลือกกิจกรรมนิทานเล่มเล็กโดยให้
นกัเรียนสาธิตการท าหนงัสือ Pop up และกิจกรรมค าคมมอบแด่เพื่อน ๆ เพื่อน าไปแจกเป็นท่ี
ระลึกแก่ผูเ้ยีย่มชมซ่ึงเป็นผลงานของนกัเรียนและใหน้กัเรียนน าเสนอนวตักรรมICT พฒันา
ทกัษะการอ่าน สรุปในท่ีประชุมเห็นดว้ยและก าหนดใหท้างโรงเรียนจดับูทจ าลองภายในวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2555 จากนั้นคณะกรรมการกลางจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 มาตรวจท่ีโรงเรียนตามวนัดงักล่าว รายละเอียดอ่ืน ๆ เช่น พื้นท่ีการจดันิทรรศการ
คณะกรรมการจะแจง้ในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 และผา้คลุมโตะ๊ทางคณะกรรมการจดัเตรียมให้ 

8. โรงเรียนจดัเตรียมเอกสารดา้นวชิาการ นกัเรียน การสาธิต อุปกรณ์การตกแต่งบูทและ
คณะกรรมการแจง้พื้นท่ีการจดันิทรรศการขนาด 4x2 ตารางเมตร 

9. การขออนุมติังบประมาณส าหรับค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ โรงเรียนไดด้ าเนินการ เช่น ท่ีพกั เบ้ียเล้ียง 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

10. ก าหนดการเดินทางวนัองัคารท่ี 18 ธนัวาคม 2555 เพื่อจดันิทรรศการ เวลา 14.30 นาที ขนาด
พื้นท่ีในการจดับูทนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดตอ้งใชเ้วลาในการวางแผนใหม่อีกคร้ัง 



11. วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2555 น าเสนอผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ผูเ้ยีย่มชม ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษาเป็นอยา่งมาก เช่น ผูบ้ริหารของส านกังานเขตพื้นท่ี 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ฝ่ายวชิาการ ครูท่ีรับผดิชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผูป้กครอง
นกัเรียน เวลา 18.30 น. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
มาเยีย่มชมผลงาน เวลา 19.00 น. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 จากการน าเสนอผูบ้ริหารช่ืนชม 

12. วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 น าเสนอผลงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ผูเ้ยีย่มชมเป็นวนัท่ี 
2 ไดรั้บความสนใจจากผูเ้ยีย่มชม เวลา 19.00 น. ไดน้ าเสนอผลการด าเนินโครงการแก่ ดร.ชิน
ภทัร ภูมิรัตน เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าใหไ้ดรั้บค าช่ืนชม 
เวลา 20.30 น.เตรียมเก็บอุปกรณ์เพื่อเดินทางกลบั 

ทรัพยากรทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
 งบประมาณ จ านวน  23,190  บาท 
ผลการปฏิบัติงาน 
ผลทีเ่กดิกบันักเรียน 
 1…. 
ผลทีเ่กดิกบัครู 
 1. 
ผลทีเ่กดิกบัโรงเรียน 

1.  โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินผลการจดันิทรรศการแสดงผลงานการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนกัเรียน 
ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนภาคใต ้คร้ังท่ี 62 ณ บริเวณสะพานหิน จงัหวดัภูเก็ต   

ระหวา่งวนัท่ี 19 – 21 ธนัวาคม 2555 
ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งตามระดบัความพึงพอใจจากมากไปหานอ้ย 
 
ท่ี รายการ มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอ้ย 

2 
นอ้ยท่ีสุด 

1 

1 สถานท่ี / เน้ือท่ีส าหรับการจดันิทรรศการแสดงผล
งานเหมาะสม 

     

2 การอ านวยความสะดวกของผูป้ระสานงานจากเขต
พื้นท่ี 

     

3 ระยะเวลาในการจดันิทรรศการแสดงผลงาน      
5 การน าเสนอผลงานไดรั้บความสนใจจากผูเ้ยีย่มชม      
6 การจดันิทรรศการแสดงผลงานเป็นการเผยแพร่

ผลงานสู่สาธารณชนท่ีประสบความส าเร็จ 
     

7 นกัเรียนท่ีสาธิตผลงานมีความสามารถน าเสนอได้
เป็นท่ีประทบัใจของผูเ้ยีย่มชม 

     

8 เน้ือหาทางวชิาการเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ยีย่มชม      
9 มีความเหมาะสมถูกตอ้งตามวตัถุประสงคเ์นน้

นิทรรศการมีชีวิต 
     

10 การใหค้วามร่วมมือจากทุกฝ่าย      
 
 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ใหเ้วลาในการเตรียมตวันอ้ยเกินไปท า
ใหเ้ตรียมตวัในการจดันิทรรศการเกิดความวุน่วาย 

2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไม่บริการความสะดวกใหก้บัโรงเรียน
ท่ีน าเสนอทุกอยา่งตอ้งเตรียมไปเองทั้งหมดท าให้ค่าใชจ่้ายสูงมาก 

 

 


