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คำนำ
หองสมุดประชาชน เปนแหลงการเรียนรูทางเลือกหนึ่งของประชาชนที่จะ
สงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยเหตุที่หองสมุดประชาชนเปน
แหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรูทางดานวิชาการตาง ๆ ที่สามารถคนควาได
อย า งหลากหลายตามความสนใจและความต อ งการของประชาชน ภาระงาน
ที่สำคัญของบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดประชาชน จึงมีความสำคัญซึ่งตอง
นำนโยบายการดำเนินงานหองสมุดประชาชนไปปฏิบัติใหบังเกิดผล กอใหเกิด
การสรางสรรค การบริการสื่อทุกประเภทไดอยางหลากหลายและที่สำคัญยังตอง
ทำหนาที่จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่องอีกประการหนึ่งดวย
ในปงบประมาณ 2557 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคเหนือ จึงไดพฒ
ั นาเอกสารคูม อื การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานขึน้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดประชาชนได
นำไปศึกษาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ในเอกสารจะประกอบ
ไปดวยความรูและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในภารกิจ ซึ่งหวังเปน
อยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอบรรณารักษ และเจาหนาที่หองสมุดประชาชนได
ตามที่เห็นสมควร
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ไดรับความรวมมือจาก ผูอำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณและจังหวัดลำปาง ที่ไดใหความอนุเคราะหบุคลากร
ทีส่ ำคัญ ดังปรากฏชือ่ ในทายเอกสาร รวมในการจัดทำคูม อื การจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานหองสมุดประชาชน จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้
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บทนำ
หองสมุดกับการเรียนรูตลอดชีวิต
การเรียนรูตลอดชีวิต
“การเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต”
การเรียนรูตลอดชีวิตจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองคกร
ตาง ๆ เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายแงมุมของชีวิต
มนุษยผูคนในสังคมแหงการเรียนรูจึงควรนำการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตนเองอย า งต อ เนื่ อ งและเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของตนเองในการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ
ตาง ๆ อยูเสมอ อันนำไปสูคุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่เปนเลิศ อยางไร
ก็ตาม การเรี ยนรูตลอดชีวิต การมีคานิยมที่ ถูกต องในเรื่ องการเรี ยนรู จะทำให
คนไทยสามารถปรับตัวอยูในโลกปจจุบันได ซึ่งการเรียนรูตลอดชีวิตประกอบดวย
หลักสำคัญ 4 ประการคือ
1. การเรียนเพื่อรู
2. การเรียนรูเพื่อปฏิบัติไดจริง
3. การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน
4. การเรียนรูเพื่อชีวิต
จะเห็นไดวาการเรียนรูตลอดชีวิตมีความสำคัญตอชีวิตมนุษย แหลงการ
เรียนรูมีหลากหลาย รวมถึงหองสมุดที่เปนแหลงรวมองคความรู เอื้อใหเกิดการแลก
เปลี่ยนเรียนรู ตอยอดความรู และเปนฟนเฟองสำคัญในการสรางเสริมกระบวนการ
เรียนรูตลอดชีวิต
หองสมุดกับการเรียนรูตลอดชีวิต
ในโลกยุคปจจุบนั เปนยุคขาวสารขอมูลทีท่ วั่ โลกสามารถทีจ่ ะรับรูข า วสารได
ภายในเวลาอั น รวดเร็ ว จึ ง มี ผ ลต อ การพั ฒ นาประเทศให เ จริ ญ ทั ด เที ย มกั บ
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อารยประเทศทั้งหลาย ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา จึงมี
ความจำเปนที่จะตองพัฒนาคน ในประเทศใหเปนคนรักการอาน รักการเรียนรู และ
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมทีม่ คี วามรูเ ปนฐาน ซึง่ ในปจจุบนั การแสวงหาความรูน นั้
หาไดไมยาก เนื่องจากความรูมีมากมาย หลากหลายและมีเทคโนโลยีที่กาวหนาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ไดอยางไมจำกัด จนทำให
ประชาชนสามารถใชประโยชนในการเรียนรูไ ดตลอดชีวติ หองสมุดจึงเปนทางเลือกหนึง่
ในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เพราะเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร
ความรู และวิชาการตาง ๆ ที่ทันสมัยทันตอเหตุการณ สามารถคนควาหาความรู
ไดอยางหลากหลายตามความสนใจและความตองการของตนเอง และบุคลากรที่
ขับเคลื่อนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต คือ บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด
นั้นเอง ภาระงานของบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด ถือเปนบทบาทที่สำคัญ
ในการดำเนินงานหองสมุด มีดังนี้
บทบาทหนาที่ของบรรณารักษ
บรรณารั ก ษ คื อ ผู น ำของห อ งสมุ ด ประชาชนแต ล ะแห ง ภารกิ จ ของ
บรรณารักษ คือ การนำนโยบายการดำเนินการหองสมุดประชาชนไปปฏิบัติให
บังเกิดผล กอใหเกิดการบริการที่หลากหลาย เปนไปตามความตองการของกลุม
เปาหมาย บรรณารักษเปนผูดูแลรับผิดชอบหองสมุดประชาชนทางดานกายภาพ
หรือที่เรียกวาโครงสรางพื้นฐานทั้งภายในและภายนอกหองสมุดมีหนาที่จัดเตรียม
และสร า งสรรค ก ารบริ ก ารสื่ อ ทุ ก ประเภทและ จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นให
หองสมุดมีชีวิตชีวา
เจาหนาที่หองสมุด คือ บุคคลสำคัญที่เปนผูชวยเหลือ หรือปฏิบัติหนาที่
แทน ในกรณีที่ไมบรรณารักษ หรือมีบรรณารักษแตบรรณารักษไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได
กลาวไดวา ทั้งบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดตางก็มีความสำคัญใน
ฐานะ ผูขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการหองสมุดประชาชนใหไปถึงกลุมเปาหมาย
นั้นเอง โดยมีภาระงานหลัก ๆ ได 6 ดาน ดังนี้คือ
1. บริการยืม-คืนหนังสือและสื่ออื่น ๆ เปนกิจกรรมที่ประชาชนสามารถยืม
หนังสือและสื่อตาง ๆ ไปอานและไปศึกษา และนำกลับมาคืนตามกำหนด
2

2. บริการชวยคนควาและตอบคำถาม เปนกิจกรรมที่บรรณารักษและ
เจาหนาที่หองสมุดจะชวยเหลือประชาชนผูมาใชบริการใหศึกษาคนควาไดงายขึ้น
โดยมีบรรณารักษหรืออุปกรณในการอำนวยความสะดวกในการสืบคน เชน บัตร
คำ โปรแกรมการสืบคนจากคอมพิวเตอร
3. บริการสงเสริมการอานและการใชสื่อ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
การอานและการใชสื่อ เชน การแนะนำหนังสือที่นาสนใจและสื่อใหม ๆ การเชิญ
ผูเขียนหรือผูประพันธไปพบสมาชิกในบางโอกาส
4. บริการตามความตองการเฉพาะ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหองสมุด
เพื่อบริการกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย เชน มุมเด็ก มุมสืบคนอินเทอรเน็ต
มุมดูหนัง ฟงเพลง มุมกาแฟ หองคาราโอเกะ เปนตน
5. บริการนอกหองสมุดหรือชุมชน เปนกิจกรรมที่จัดบริการใหบริการใน
รูปแบบหองสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่ดึงชุมชนเขามาเปน
เจาภาพรวมการจัดกิจกรรม
ดังจะเห็นไดวา บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุดมีความสำคัญในฐานะ
ผู ขั บ เคลื่ อ นนโยบายการดำเนิ น งานห อ งสมุ ด ประชาชนให ไ ปถึ ง กลุ ม เป า หมาย
โดยวิธีการตาง ๆ ดังนั้น บรรณารักษยุคใหมควรมีแนวคิดที่เปดกวาง กลาคิดกลาทำ
สิ่งใหม ๆ เพื่อสรางภาพลักษณของงานหองสมุดที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
ความตองการของผูใชบริการ บรรณารักษจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เปนนักคิด บุคคลที่ชอบคิดและวางแผนสิ่งตาง ๆ ใหเกิดการเรียนรู
และ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยางไมจำกัด อยูเพียงภายในหองสมุดเทานั้น
ตรงกันขาม ภายนอกหองสมุดหรือสถานที่หางไกลออกไปก็สามารถจัดกิจกรรมได
รูจักคิดที่จะนำกิจกรรมตาง ๆ ไปตอยอดใหเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
2. นักแสวงหาและสรางเครือขาย สามารถสรางเครือขายการใหบริการได
กวางขวางยิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมสามารถสรางทีมงาน ที่มีคุณภาพทั้งภายนอก
และภายในหองสมุดที่มีความเขมแข็ง เพราะไดรวมงานหลายขั้น ตอน และได
ร ว มมื อ กั บ หลายหน ว ยงาน หลายระดั บ มองเห็ น ช อ งทางและสามารถสร า ง
เครือขายไดมากขึ้น ตลอดจนการเรียนรูที่จะอยูและทำงานรวมกัน
3. นักประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธเปนเสมือนหนาตาขององคกร เชน
เดียวกับบรรณารักษเปรียบเสมือนหนาตาของหองสมุด ซึ่งการสรางภาพลักษณที่ดี
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ของหองสมุดสวนหนึ่งตองใชความสามารถของบรรณารักษ มีบุคลิกภาพเปนมิตร
ยิ้มแยมแจมใส ทักทายชวยเหลือ ไมรอใหผูใชบริการรองขอ
4. เปนนักพัฒนา บรรณารักษ ตองมีการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู
ใฝหาความรูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการพัฒนาตนเองใหมีทักษะ
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชนในการดำเนินงาน ใหทัน
ตอสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
5. เปนนักการตลาด บรรณารักษในปจจุบันจะตองเปนผูที่ทำหนาที่ในการ
ใหบริการเชิงรุก แทนการตอบสนองผูใชในเชิงรับ คือจะตองรูความตองการของผูใช
วาผูใชตองการอะไร แลวดำเนินการจัดหา และกระตุนสงเสริมใหเกิดการใชบริการ
เพื่อใหหองสมุดกลายเปนแหลงการเรียนรูที่สำคัญที่อยูในใจของผูใชเสมอ
6. เปนนักบูรณการ บรรณารักษตองมีความสามารถในการนำความรูมา
ผสมผสานกับระบบเทคโนโลยี และนำมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากที่สุด
7. มีจิตบริการ หัวใจสำคัญของงานหองสมุดคือ งานบริการ บรรณารักษ
จึงตองมีจิตใฝบริการ ใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ใหความเสมอภาค
เทาเทียมกันตอผูใชบริการทุกคน
จากคุณลักษณะของบรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด ที่เปนนักพัฒนา
มีการพัฒนาตนเองใหมีทักษะในการนำความรูที่ทันสมัย แปลกใหม นำมาใชให
เกิดประโยชนในการดำเนินงาน เทคโนโลยีจึงเปนเครื่องมือที่จำเปนในการพัฒนา
งานหองสมุดใหเปนหองสมุดยุคใหม
เทคโนโลยีกับการบริหารงานหองสมุด
ห อ งสมุ ด เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การและการบริ ห ารสื่ อ การเรี ย นรู ทั้ ง สาม
ประเภท คือ สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการ
จัดเก็บ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานหองสมุดจึงมีความ
จำเป น จะเห็ น ได จ ากห อ งสมุ ด ที่ น ำเอาเทคโนโลยี รวมถึ ง ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาสนับสนุนการดำเนินงานบริการดานหองสมุด รองรับการใหบริการ
ของประชาชน เชน
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1. ระบบบริการยืม – คืน ทรัพยากรดวยแถบรหัสบารโคด
2. ระบบบริการสืบคนขอมูลทรัพยากร
3. ระบบตรวจเช็คสถิติการใชบริการหองสมุด
4. ระบบตรวจเช็คสถิติการยืม – คืนทรัพยากร
จากการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการ สงผลให การเนิ น งานเป น ไป
อยางรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ ซึ่งรวมถึงประโยชนที่ผูใช
บริการไดรับจาการใชเทคโนโลยี ในการเรียนรู เชน การเรียนศิลปะโดยการหัด
วาดรูปใชโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม
Microsoft Power Point และผูใชบริการ ใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต ศึกษาคนควาขอมูลขาวสารทางวิชาการอื่น รวมถึงการติดตอสื่อสาร
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส(Electronic) หรือ (E-mail) เพื่อใชรับสงขาวสาร ขอมูล
รูปภาพ และสงงานตาง ๆ ได
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ตอนที่ 1
การอานและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การอาน (reading)
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานนิ ย ามว า “อ า น”
หมายถึงวาตามตัวอักษร สวน“การอาน”หมายถึง
การแปลความหมายของตัวอักษรที่อานออกมา
เปนความรูความคิดและเกิดความเขาใจเรื่องราวที่
อานตรงกับเรื่องราวที่ผูเขียนเขียน ผูอานสามารถ
นำความรู ความคิดหรือสาระเรื่องราวที่อานไปใช
ประโยชนไดซึ่งมีความหมายในลักษณะเปนการรับแลวถายทอดโดยใชตัวอักษร
สัญลักษณ เพื่อสื่อความคิดและความหมายนั้น
ความหมายของการอาน
การอานเปนทักษะอยางหนึ่งของมนุษยเรา ที่ตองนำไปใชในการดำรงชีวิต
ทั ก ษะการอ า นนี้ เราสามารถพั ฒ นาหรื อ ฝ ก ฝนไปได เรื่ อ ยๆไม มี ที่ สิ้ น สุ ด เพราะ
การอานนั้นจะเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของคนเรามาก การอานนั้นอาจจะชวยให
ผูอานเกิดความสดใสสบายใจหรือสนุกสนานไปกับการอานได ถาเราขาดการอานไป
เราก็จะเปนคนที่ไมสมบูรณในชีวิตดังคำกลาวของนักปราชญชาวอังกฤษกลาวไววา
“การอานทำใหคนเปนคนโดยสมบูรณ”
การอาน เปนพฤติกรรมการรับสาร ที่
สำคั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า การฟ ง และการพู ด
ปจจุบันมีผูรู นักวิชาการและนักเขียนนำเสนอ
ความรู ขอมูล ขาวสารและงานสรางสรรคตีพิมพ
ในหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ มาก เพื่อรักษาไว
เปนหลักฐานแกผูอานในรุนหลัง ๆ ความสามารถ
ในการอ า น จึ ง เป น เรื่ อ งที่ ส ำคั ญ และจำเป น ยิ่ ง
ตอการเปนคนที่มีคุณภาพในสังคมปจจุบันจะเห็น
6

ไดวา องคการระดับนานาชาติ เชน องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) จะใช ค วามสามารถในการรู ห นั ง สื อ ของประชากร
ประเทศตาง ๆ เปนดัชนีวัดระดับการพัฒนาของประเทศนั้น ๆ
เกี่ยวกับการอาน มีนักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายของ
การอานที่คลายคลึงกันพอสรุปไดวา
1. การอานเปนกระบวนการคนหาความหมายในสิ่งที่เราไดอาน
2. การอานเปนกระบวนการเรียนรูที่จะทำใหเกิดความรู ความเขาใจ
3. การอานเปนกระบวนการจับใจความจากสิ่งที่เราไดอาน
4. การอานเปนกระบวนการที่จะทำใหเราเขาใจภาษาเขียน
5. การอานเปนกระบวนการถอดความจากตัวอักษรออกมาเปนความคิด
เพื่อนำไปใชประโยชน
6 การอานเปนทักษะที่รวมทักษะตาง ๆ เขาดวยกัน ไดแก ทักษะใน
การ คิดและทักษะทางไวยากรณ
7. การอานเปนกระบวนการคนหาความหมายในสิ่งพิมพหรือขอเขียน
ตีความเพื่อพัฒนาตนเองทั้งดานสติปญญา อารมณ และสังคม

สรุปไดวา การอานเปนกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เปน
พฤติกรรมทางการใชภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัว เปนการถายทอดความหมายของ
ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพที่ไดดูออกมาเปนถอยคำและความคิด ทำความเขาใจ
สิ่งที่อานแลวนำไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งดานสติ ปญญา สังคมและ
อารมณ
ความสำคัญของการอาน
การอานเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหดีขึ้นและสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น เพราะการอานเปนปจจัยในการพัฒนาบุคคล ชวยใหเกิดความงอกงามของ
7

สติปญญา ทำใหเรารูจักคิดเปดโลกทัศนใหกวาง
จะทำใหผูอานไดรับความรู และความบันเทิง
ทางใจการอ า นยั ง สามารถทำให ค นนำความรู
ที่ ไ ด พั ฒ นาตนเองพั ฒ นาชุ ม ชน รวมถึ ง นำไป
พัฒนาประเทศไดดวย
การอานทำใหผูอานมีคลังขอมูลอยูในสมอง เพราะการอานเปนการรับสาร
ผูอ า นจะไดรบั สาระความรู ทำใหเปนผูท ที่ นั โลก ทันเหตุการณอยูเ สมอ คลังขอมูลนี้
เปนพื้นฐานแหงความรู ที่จะนำไปสูการคิดได คิดเปนในโอกาสตอไป การอานทำให
ผูอานไดพัฒนาความคิดเนื่องจากการอานเปนพฤติกรรมการรับสาร ที่มีความคิด
เปนแกนกลาง ขณะที่อานผูอานจะตองใชสมองขบคิด พิจารณา คนหาความหมาย
และทำความเขาใจขอความที่อานไปตามระดับความสามารถ การอานนี้เปนผล
มาจากการฝกสมองขณะที่อาน ทำใหเกิดพัฒนาการทางความคิด ผูที่อานหนังสือ
มากจึงมักเปนปราชญหรือนักคิด การอานหนังสือจึงทำใหผูอานไดพัฒนาการใช
จินตนาการเพราะการอานทำใหผูอานไดใชความคิดอยางอิสระ สามารถสรางภาพ
ในใจของตนเองโดยการตี ค วามจากภาษาของผู เขี ย น ดั ง นั้ น แม จ ะอ า นหนั ง สื อ
เลมเดียวกันแตผูอานก็อาจมีภาพในใจที่แตกตางกันไปตามจินตนาการของแตละคน
นักการศึกษาตางเห็นตรงกันวาประสบการณครั้งแรก ในการอานนั้นมีความสำคัญ
อยางยิ่งตอการปรับตัวของเด็กความสำเร็จในการเรียน ตลอดจนทัศนคติของเด็ก
ที่ มี ต อ การอ า นหนั ง สื อ จะเป น หนทางนำไปสู ค วามสำเร็ จ ทางการศึ ก ษาสื บ ไป
(กรมวิชาการ 2546 : 11) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการอานวา คนที่ไมชอบอาน
หนังสือหรือไมมีนิสัยรักการอานจะเปนสิ่งบั่นทอนความกาวหนาทางดานวัตถุและ
จิตใจ (จารุดี ผโลประการ 2538 : 6) เห็นวาการปลูกฝงนิสัย
รักการอานใหเด็ก จะสงเสริมใหเด็กเปนคนดีพรอมทั้งทางกาย
วาจา ใจและสติปญ
 ญา อันประกอบดวยมีความรูด ี ความประพฤติดี
มีพลานามัยสมบูรณดี สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเองและ
นำความรูน นั้ ไปใชประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัวชุมชนประเทศชาติ
ตลอดจนมนุษยชาติทั้งมวลและ (สวัสดิ์ เรืองวิเศษ 2523 : 5)
การสรางเสริมนิสัยรักการอาน ควรเริ่มตั้งแตวัยเด็กเพราะเมื่อเด็ก
รักการอานตั้งแตเล็ก ๆ แลว เวลาที่เติบโตขึ้นนิสัยรักการอาน
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จะติดตัวตอไปเรื่อย ๆ เปนผลดีตอการเรียนและการปรับปรุงตัวใหเขากับสังคมและ
สิ่งแวดลอมของเด็กไดเปนอยางดี
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ท รงบรรยาย
ถึ ง ความสำคั ญ และประโยชน ข องการอ า นหนั ง สื อ ในการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ
ประจำป พ.ศ.2530 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย (อางถึงในสำนักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย, 2543, หนา 4) ไวดังนี้
1. การอานหนังสือทำใหไดเนือ้ หาสาระความรูม ากกวาการศึกษาหาความรู
ดวยวิธีอื่น ๆ เชน การฟง
2. ผูอ า นสามารถอานหนังสือไดโดยไมมกี ารจำกัดเวลาและสถานทีส่ ามารถ
นำไปไหนมาไหนได
3. หนังสือเก็บไดนานกวาสื่ออยางอื่น ซึ่งมักมีอายุการใชงานโดยไมจำกัด
4. ผูอานสามารถฝกคิดและสรางจินตนาการไดเองในขณะอาน
5. การอานสงเสริมใหสมองดี มีสมาธินานกวาและมากกวาสื่ออยางอื่น
ทั้งนี้เพราะขณะอานจิตใจจะตองมุงมั่นอยูกับขอความ พินิจพิเคราะห
ขอความ
6. ผูอานเปนผูกำหนดการอานไดดวยตนเอง จะอานคราว ๆ อานละเอียด
อานขามหรืออานทุกตัวอักษร เปนไปตามใจของผูอานหรือจะเลือก
อานเลมไหนก็ไดเพราะหนังสือมีมากสามารถเลือกอานเองได
7. หนังสือมีหลากหลายรูปแบบและมีราคาถูกกวาสื่ออยางอื่นจึงทำให
สมองผูอานเปดกวางสรางแนวคิดและทัศนะไดมากกวา ไมยึดติดอยูกับ
แนวคิดใด ๆ โดยเฉพาะ ผูอานเกิดความคิดเห็นไดดวยตนเอง
8. วินิจฉัยเนื้อหาสาระไดดวยตนเอง รวมทั้งหนังสือบางเลมสามารถนำไป
ปฏิบตั ิไดดวย เมื่อปฏิบัติแลวเกิดผลดี
การอานมิใชทักษะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ดังนั้นจึงตองคอยกระตุนสงเสริมสนับสนุนโดยการจัดให
มี กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นไม ว า จะเป น การศึ ก ษาใน
ระบบและการศึ ก ษานอกระบบ ทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ที่
ประชาชนจะได เ ห็ น ความสำคั ญ ของการอ า นอย า ง
ต อ เนื่ อ งไปตลอดชี วิ ต ไม ใช เ พี ย งช ว งระยะเวลาใด
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เวลาหนึ่งของชีวิตอันจะสงผลใหเกิดการเรียนรู ไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ
อานนั้นจะชวยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. ชวยในการเพิ่มความรูใหแกตนเอง
ไมแคบอยูกับเฉพาะเรื่องสวนตัวของตนเอง
2. ช ว ยพั ฒ นาความคิ ด ให เ กิ ด การ
คิดมากยิ่งขึ้นเพราะประสบการณของการอาน
จะชวยเสริมสรางความรูดานสติปญญา และ
ชวยในการพัฒนาสือ่ หรือความคิดในดานตาง ๆ
3. ชวยใหสังคมยอมรับเรามากขึ้นใน
การอ า นนั้ น จะช ว ยให เราปรั บ ตั ว ของเราเอง
เขากับสังคมไดดี เพราะในหนังสือที่เราอานจะ
มีประสบการณตาง ๆ ของผูอื่นใหเราไดคิดแลว
นำมาปรับใชกับตัวเรา
4. ชวยในการเสริมประสบการณชีวิต
ให ป ระสบผลสำเร็ จ เพราะในหนั ง สื อ จะมี
ประสบการณ ข องผู อื่ น ให เรามาศึ ก ษา และ
ปรับปรุงแกไขของตัวเองใหดีกวาคนอื่น
5. ชวยใหเรามีความบันเทิงและความสนุกสนานในการอาน ถาเราเปน
คนชอบอานเราก็จะสนุก แตถาเราไมชอบอานเราก็จะรูสึกเบื่อ ดังนั้นเราควรจะอาน
ใหมากจะไดมีความสนุกและความบันเทิงในตัวเราเองมากขึ้น
จากความสำคัญและประโยชนของการอานที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็น
ไดวาการอานมีคุณคาตอชีวิตมนุษยอยางมากมายหลายทาง ทั้งสติปญญา อารมณ
และทางสังคม ทำใหเราไดคิด ไดรูแลวนำมาเปนขอมูลในการตัดสินใจ ปรับใชให
เปนประโยชนตอตัวเราได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูอานดวยวามีความตั้งใจในการอานมาก
อานนอยเพียงใด ถาอานอยางไมตั้งใจผูอานจะไมรูเรื่องในสิ่งที่ตนอานทำใหเสียเวลา
โดยเปลาประโยชน ซึ่งควรจะเอาเวลานั้นไปทำอยางอื่นจะดีกวา ฉะนั้นลองถาม
ตัวเองดูวาวันนี้คุณอานหนังสือแลวหรือยัง
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แนวคิดในการสงเสริมนิสยั รักการอาน
พัฒนาการในดานตาง ๆ ของเด็ก ยอมขึ้นอยูกับการสรางสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม การสงเสริมอยางถูกตองและความรักความเขาใจเปนพื้นฐาน กอนที่เรา
จะพูดถึงการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหแกเด็ก เราควรตองศึกษาวิธีการแนวคิดและ
แนวปฏิบัติที่จะสงเสริมลูกหลาน เด็กนักเรียนใหอานหนังสือ รักหนังสือไดอยางไร
บางคนอาจเขาใจวา นิสัยรักการอาน ขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ครอบครัวตองมีฐานะ เด็กจึงจะ
รักการอาน ในเรื่องนี้ได มีการสำรวจและวิจัยดูแลว พบวา ฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมมีผลกระทบตอนิสัยรักการอานนอยมาก ไมวาครอบครัวจะมีฐานะร่ำรวย
ปานกลาง หรือฐานะยากจน เด็กจะพัฒนานิสัยรักการอานขึ้นมาได ดวยเหตุปจจัย
อื่น ๆ ที่คลายกัน โดยไมไดขึ้นอยูกับฐานะเทาใดนัก (ยกเวนในกรณีที่ครอบครัวมี
ฐานะยากจนเด็กขาดพัฒนาการใน ขั้นพื้นฐานทางรางกายและสติปญญา) ทั้งนี้
เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา พอ แม ผูปกครองที่มีฐานะดียอมสามารถสนับสนุนเด็ก
ไดมากกวาผูปกครองที่มีฐานะยากจน แตก็ปรากฏวา เด็กยากจนที่รักการอาน
จะสามารถแสวงหาหนังสือ และสิ่งอื่นๆที่อยูรอบตัวมาอานอยางกระตือรือรนได
ในขณะที่เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย แมผูปกครองจะซื้อหาหนังสือมาให
มากมายเพียงใด ก็ยังไมสนใจหนังสือเทาใดนักซึ่งกลุมครอบครัวลักษณะเชนนี้มีอยู
ไมนอยทีเดียว อีกทั้งการอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลายแม
ในหมูผูรูหนังสือแลว โดยเฉพาะการหาอานหนังสือที่ดีและมีสาระยังมีนอย สาเหตุมี
อยูหลายประการนับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ดี จำนวนหนังสือมีไมเพียงพอ
และตรงกับความตองการของผูอาน การขาดแคลนแหลงหนังสือที่สามารถยืมไป
อานได สิ่งเหลานี้ทำใหผูคนขาดแรงจูงใจ และแรงกระตุนใหอยากอาน ดังนั้นหาก
ตองการใหการอานหนังสือจนเกิดเปนนิสัย จำเปนตองมีการปลูกฝงและชักชวน
ใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ ดังนั้นการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักอานจึงควรมีลักษณะดังนี้
1. เราใจใหเกิดความอยากอานหนังสือ
2. ใหเกิดความพยายามที่จะอานและเสริมแรงใหอยากรูเรื่องราวที่มีอยูใน
หนังสือ
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3. แนะนำ กระตุนใหอยากรูอยากเห็นเรื่องนารูตางๆ เกิดความรอบรู
คิดกวางมีการอานตอเนื่องจนเปนนิสัย
4. สรางบรรยากาศที่นาอาน รวมทั้งใหมีวัสดุการอานที่ดี มีแหลงการอาน
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การจั ด กิ จ กรรมต อ งที่ ดี ค วรเกิ ด จากการ
รวมมือหลายฝาย ซึ่งตองอาศัยความคิดสรางสรรค
กิจกรรมและมีความเขาใจถึงวิธีการรวมกัน เพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายทีว่ างไว ดังนัน้ การจัดกิจกรรม
ทุกครั้งควรตองคำนึงถึงขั้นตอนการจัดดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงคในการจัดใหชัดเจน กิจกรรมมีลักษณะแตกตางกัน
เชนจัดเพื่อสงเสริมการอาน การใชหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา ใหความรูเรื่อง
ตาง ๆ ในวันสำคัญ เปนตน
2. คำนึ ง ถึ ง กลุ ม เป า หมายว า เป น คนกลุ ม ใด เพื่ อ กำหนดประเภทและ
ลักษณะกิจกรรม รูปแบบ เนื้อหาไดเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว
จึงจะเปนประโยชนตอผูรวมกิจกรรม
3. วางแผนการจั ด กิ จ กรรม ทั้ ง ด า นวิ ช าการและการบริ ห ารจั ด การ
จะประกอบไปดวยหลายงาน เชนการจัดทำแผนการเรียนรู(เนื้อหา วัตถุประสงค
วิธกี าร สือ่ อุปกรณตา ง ๆ เวลา ผูร บั ผิดชอบ การวัดและประเมินผล) งานประชาสัมพันธ
สถานที่สื่อ การวัดผลประเมินผล เปนตน
4. การดำเนินการจัดกิจกรรม เปนขั้นตอนการปฏิบัติจริงตามแผนการ
เรี ย นรู ที่ ก ำหนด ทั้ ง นี้ ง านทุ ก อย า งต อ งจั ด เตรี ย มไว เ ป น อย า งดี มี ค วามพร อ ม
บางกิจกรรมอาจจะตองมีการซักซอมหรือทดลองกันกอน เพื่อทราบขอบกพรอง
จะไดแกไขได ทันกอนจัดกิจกรรม
5. การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สามารถ
วัดได ทั้งการจัดศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการเนื้อหา
ในสาระความรูพื้นฐานและสาระการพัฒนาสังคมใหเขากับกิจกรรม ถากิจกรรมเปน
ลักษณะนี้ตองมีการวัดความรูตามเนื้อหาและวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้งตอง
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจดวย
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ประเภทของกิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนงานที่หองสมุดจัดขึ้นเพื่อชักจูงสงเสริมให
ผู ม าใช ห อ งสมุ ด เกิ ด นิ สั ย รั ก การอ า น ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นควร
จัดกิจกรรมใหครอบคลุมในทุกกลุมเป าหมาย โดยความร วมมื อของครอบครั ว
ครู และองคกรที่เกี่ยวของ รัฐบาลใหความสำคัญและกำหนดเปนนโยบายใหแตละ
หน ว ยงานร ว มขั บ เคลื่ อ น และจั ด สรรเงิ น งบประมาณในการจั ด กิ จ กรรมอย า ง
สม่ำเสมอ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการสงเสริมการอานที่เหมาะสมทั่วประเทศ
อาทิเชน มุมรักการอานในหนวยงาน ในสถานประกอบการตาง ๆ บานหนังสือ
อัจฉริยะที่สำนักงาน กศน.จัดขึ้นตลอดจนแหลงเรียนรูตาง ๆ ดังนั้น การจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน จึงเปนเรื่องที่คนในชาติทุกระดับ ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศตองมีเปาหมายรวมกันอยางจริงจัง
กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นมี ห ลาย
ประเภท แตละประเภทมีหลายวิธีดังที่แมน
มาส ชวลิต (2543 : 80)นายกสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยไดกลาววา กิจกรรมเพือ่ สงเสริม
การอ า นมี ห ลายแบบ สามารถจั ด กลุ ม ตาม
ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ดึ ง ดู ด ความสนใจโดยทาง
ประสาทสั ม ผั ส อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ หลาย
อยางรวมกันก็ได เชน
1. กิจกรรมที่เราโสตประสาท ชวนให
ฟงใชเสียงจากคำพูดเปนหลัก กิจกรรมประเภทนี้
ได แ ก การเล า นิ ท านให ฟ ง การเล า เรื่ อ งจาก
หนั ง สื อ การอ า นหนั ง สื อ ให ฟ ง การแนะนำ
หนังสือดวยปากเปลา การบรรยาย การอภิปราย
การโตวาทีเกี่ยวกับหนังสือ การบรรเลงดนตรี
และรองเพลงจากบทละครรองทำใหเกิดความ
เพลิดเพลินในอรรถรส ถอยคำนั้นซึ่งนอกจากฟงเพราะแลว ยังทำใหมองเห็นภาพ
และใหความรูสึกตาง ๆ เชน เสียใจ ดีใจ เกลียดชัง รัก โกรธ แชมชื่น สงบ
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2. กิจกรรมที่เราจักษุประสาท ชวนใหดู เพงพินิจ อานความหมายของ
สิ่งที่เห็น กิจกรรมประเภทนี้ ไดแก การจัดแสดงภาพชนิดตาง ๆ เชน ภาพถาย
ภาพที่ ตั ด เก็ บ รวบรวมจากวารสารหรื อ ปฏิ ทิ น เป น เรื่ อ งเป น ชุ ด ภาพเขี ย น
ภาพประกอบหนังสือ นิทรรศการหนังสือ การแสดงภาพหนังสือและสิ่งของจะมี
คำบรรยายอธิบาย สิ่งที่แสดง สรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดง มุงใหผูชมใชสมาธิ
ในการชม
3. กิจกรรมที่เราจักษุและโสตประสาทในขณะเดียวกัน ไดแก กิจกรรมที่
ชวนใหดูและฟงไปพรอม ๆ กัน ประสาททั้งสองสวนจะประสานและทำงานรวมกัน
กิ จ กรรมที่ จั ด ส ว นใหญ จ ะเป น การเล า นิ ท านดู ภ าพประกอบและหู ฟ ง เรื่ อ งราว
จากการเลา สื่อที่ใชนอกจากหนังสือแลวอาจใชสื่ออื่น ๆ ได เชน ภาพนิ่ง
ประกอบคำบรรยายกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิต
4. กิ จ กรรมที่ ก ลุ ม เป า หมายหรื อ ผู ร ว มกิ จ กรรมมี ส ว นร ว ม กิ จ กรรม
ประเภทนี้จะชวยใหผูรวมกิจกรรมมีความเพลิดเพลินและรูสึกมีความภาคภูมิใจที่
ตนเองไดแสดงความสามารถในการเลา วาดภาพประกอบ รองเพลง การแขงขัน
หรื อ ให เขี ย นนิ ท านโดยแต ง ขึ้ น ใหม มี ก ารตอบคำถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด ฟ ง
การแสดงออกทั้งความคิดเห็นและไดแสดงกิจกรรมรวมกับผูอื่น จะทำใหผูรวม
กิจกรรมหรือกลุมเปาหมายประทับใจและจดจำเหตุการณ เกิดความสนใจอยาก
กระทำตอเนื่อง
กิจกรรมสงเสริมการอานแตละประเภทที่กลาวมานั้น บรรณารักษสามารถ
นำมากำหนดเป น โครงการเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมให แ ก ก ลุ ม เป า หมายที่ เ หมื อ นหรื อ
แตกตางกัน เชน กิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstart กิจกรรมคายรักการอาน
กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน กิจกรรมสงเสริมการอานผาน
แตมยอดนักอานเปนตน
แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน บรรณารักษควรมีแผนการจัดกิจกรรม
ตลอดปตามความเหมาะสมและความสนใจของผูใชบริการทั้งในและนอกหองสมุด
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการอานและการศึกษาคนควาเพิ่มพูนความรู ซึ่งการจัดกิจกรรมใน
หองสมุดจะเปนจุดสนใจใหประชาชนเขามาใชบริการมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดกิจกรรม
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สงเสริมการอานมีขั้นตอนในการดำเนินงานคือ สำรวจความตองการของกลุมผูใช
บริ ก ารจั ด ทำแผนการจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม การอ า นให มี กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง
ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับกลุมผูใชบริการ จัดใหมีการประชาสัมพันธทั้ง
เชิงรุกทั้งในและนอกหองสมุด ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน และใหมีการนิเทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงใหตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการ โดยกระบวนการดังกลาวเนนกิจกรรมพัฒนาความสามารถใน
การอานและสรางนิสัยรักการอาน นอกจากนี้ยังตองคำนึงถึง ความสอดคลองกับ
สถานการณ ป จ จุ บั น และสภาพป ญ หาของสั ง คม มี ก ารบู ร ณาการการอ า นกั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมให
หนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาจัดและหรือมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จะทำใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนใน
ทางตรงคือการพัฒนาทักษะการอานจนเปนนิสัยรักการอาน และประโยชนทางออม
ที่มีตอการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการชวยจูงใจและเราความสนใจ
ตอหนังสือและการอาน ฝกทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน พัฒนาความคิด
มีเจตคติที่ดีตอการอาน เพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด สงเสริมใหเกิด
ความสามัคคี เอื้อเฟอชวยเหลือกัน การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหประสบ
ผลสำเร็จ ตองคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วัยและความสนใจของ
กลุมเปาหมาย งบประมาณ บุคลากร ลักษณะของกิจกรรม เวลา สถานที่และ
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม บรรณารักษจึงควรศึกษาใหรอบรูในเรื่องตาง ๆ ดังกลาว
และการจั ด กิ จ กรรมอย า งสม่ ำ เสมอ จะทำให รู ป ญ หา และหาวิ ธี แ ก ไขเพื่ อ ให
กิจกรรมนั้นดำเนินการตอไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
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เทคนิคการจัดปายนิเทศ
การจัดปายนิเทศหรือจัดนิทรรศการใหความรูในเรื่องที่สำคัญ ประเด็นที่
นาสนใจ และในวันสำคัญตาง ๆ ซึ่งบรรณารักษจะตองจัดอยางสม่ำเสมอตาม
ปฏิทินวันสำคัญตลอดทั้ง เพื่อใหผูใชบริการหองสมุดไดศึกษาหาความรู สงเสริม
นิสัยรักการอาน ดังนั้นการจัดปายนิเทศนั้นจะดึงดูดความสนใจมากนอยเพียงใด
บรรณารักษจะตองมีเทคนิคในการจัดปายนิเทศดังกลาว วิธีงาย ๆ มีดังนี้
1. วัตถุประสงคของการจัดปายนิเทศ ตองการเนนอะไร เชน เพือ่ คลอยตาม
ตอตาน หรือตระหนัก
2. ตั้งหัวเรื่องใหสัมพันธกับเนื้อหาเพียงแตอานหัวเรื่องก็ตองการติดตาม
อานจนจบโดยมีรูปแบบ สีสันของตัวอักษร ภาพประกอบ ที่กลมกลืนกัน ไมควรใช
สีสะทอนแสง
3. การจัดวางหัวขอเรื่องเนื้อหา ภาพประกอบ โดยทดลองวางรูปแบบกอน
แลวพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวาถูกตอง สมบูรณ เรียบรอย
หรือไม จึงติดอยางถาวรภายหลัง ควรมีจุดเดนในปายนิเทศเพียงจุดเดียวเทานั้น
4. จัดตกแตงบริเวณรอบ ๆ ปายนิเทศใหมีบรรยากาศเชิญชวน นาอาน
เชน ประดับดวยตนไม สวนหยอมฯ และควรจัดวางปายนิเทศในสถานที่เขาถึงได
สะดวก และสะดุดตา อยูในระดับสายตาของผูอาน แสงสวางเพียงพอ
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เทคนิคการเลานิทาน
การเลานิทาน เปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่เด็กชอบกิจกรรมหนึ่ง ซึ่ง
ถายทอดเรื่องราวโดยใชเสียง และประโยคที่ชวนใหผูฟงติดตามเรื่องราวจินตนาการ
ภาพและเกิ ด ความรู สึ ก คล อ ยตามเสี ย งที่ เ ล า การเล า นิ ท านแต ล ะประเภทมี
เปาหมายหลักในการเลาเหมือนกัน คือสงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการ มีสมาธิ เกิด
ความคิดและกลาแสดงออกการมีเทคนิคในการเลานิทาน เปนเรื่องสำคัญมาก
สำหรับบรรณารักษที่จะสรางแรงจูงใจใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมเทคนิคงาย ๆ
ในการเลานิทานมีดังนี้
1. บรรณารักษแนะนำตนเองกอนเลา และบอกชื่อเรื่องนิทานที่จะเลา
2. เริ่มเลาชา ๆ อยางชัดถอยชัดคำ มีการแสดงทาทางประกอบการเลาได
อยางกลมกลืน
3. สร า งบรรยากาศและอารมณ ต ามท อ งเรื่ อ ง ดั ด เสี ย งตามบุ ค ลิ ก ของ
ตัวละคร ทำเสียงตื่นเตน หัวเราะ รองไห ดีใจ ใหผูฟงคลอยตามเหมือน
อยูในเรื่องจริง
4. แทรกขอคิด คำคม คติเตือนใจสรุปการเลาเพื่อสรางความประทับใจให
ผูฟง
5. เชิ ญ ชวน แนะนำให ผู ฟ ง ติ ด ตามอ า นนิ ท านในห อ งสมุ ด ประชาชน
บอย ๆ ครั้ง เปนประจำหรือชักชวนพอ แม ใหอานรวมกัน
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เทคนิคการหัดวาดภาพการตูน
การวาดภาพเปนการถายทอดความรูสึก
นึ ก คิ ด ตลอดจนความคิ ด สร า งสรรค ข องผู ว าด
ออกมาเปนภาพที่สวยงาม ซึ่งการใชศิลปะการ
วาดภาพการ ตู น เป น ศาสตร แ ละศิ ล ป ง า ย ๆ ที่
บรรณารักษ ครู และผูปกครอง สามารถทำและ
นำมาจัดกิจกรรมสงเสริมการอานได เพื่อสงเสริม
การคิด จินตนาการ การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
ใหแกเด็ก โดยเริ่มตนจากการเขียนภาพลายเสน
จากงายคอย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ จนได
เปนภาพการตูนที่ตองการ ดังภาพ

นกพิราบ pigeon

หัดวาดภาพการตูนสัตวปก
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นกพิราบ pigeon

ลูกนกตัวอวน bird

20

นกเคาแมว owl

นกเคาแมว owl

21

ลูกไกออกจากไข chicken

ลูกไกเจี๊ยบ chicken

22

ลูกเปด duck

เปด duck

23

หาน goose

24

หัดวาดภาพการตูนสัตวบก
สุนัข dog

ฮิปโป hippo

25

วัวตัวผู bull

วัวตัวเมีย cow

26

ลิง monkey

เสือดาว leopard

27

ชาง elephant

28

หัดวาดภาพการตูนดอกไม flowers

29

ตนไม tree
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ตอนที่ 2
แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
กิจกรรม หนังสือเลมแรก Bookstart
แผนการจัดกิจกรรม
1. ชื่อกิจกรรม หนังสือเลมแรก bookstart
2. แนวคิด
กิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstart เปนกระบวนการสรางความเขาใจให
กับพอ แมและผูเลี้ยงเด็ก ใหนำชุดหนังสือเลมแรกที่มีการคัดสรรอยางเหมาะสมกับ
วัยของเด็กในแตละขวบป ไปใชเปนเครื่องมือในการสรางความรัก ความอบอุนและ
สรางความสัมพันธอันดีในครอบครัวอยางตอเนื่องไปพรอม ๆ กับการพัฒนาสมอง
ของเด็ก วัย 0-6 ป
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหพอ แม ลูกมีความสุขรวมกันโดยใชหนังสือเปน
สื่อกลาง และสรางนิสัยรักการอานใหกับลูกตั้งแตวัยทารก
4. เนื้อหา
4.1 การคัดเลือกพื้นที่ (1 สัปดาห)
4.2 การสรางความเขาใจกับโครงการและวัตถุประสงคของการดำเนินงาน
(1 วัน)
4.3 การคัดสรรหนังสือ (1 สัปดาห)
4.4 การเตรียมความพรอมของพอ แมและผูเลี้ยงเด็ก เพื่อการเรียนรู
การนำหนังสือเขาสูเด็ก (1 สัปดาห)
4.5 การเยี่ยมบานและบันทึกความกาวหนา (1 สัปดาห)
5. ระยะเวลา 4 สัปดาห และชวงการติดตามความกาวหนาปละ 2 ครั้ง
6. สื่อและอุปกรณ
6.1 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ
6.2 แผนพับประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ ใบสมัครเขารวมโครงการ
6.3 วิทยุชุมชน
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6.4 หนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง อายุ 6 ขวบ
6.5 ถุงหนังสือ Bookstart
6.6 สมุดบันทึก
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
7.1 ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมหนังสือเลมแรก จากหนังสือและโครงการ
สายใยรักครอบครัว
7.2 สรุ ป แนวคิ ด เพื่ อ นำเสนอโครงการต อ ผู อ ำนวยการสถานศึ ก ษา
โดยความรับผิดชอบของบรรณารักษหองสมุดประชาชนอำเภอ
7.3 ประสานงานขอความรวมมือทีมงานเพื่อดำเนินกิจกรรมรวมกัน
7.4 ประสานองค ก รท อ งถิ่ น ขอความอนุ เ คราะห ใ นด า นงบประมาณ
ดำเนินการ (การจัดซื้อหนังสือและถุงหนังสือ Bookstart)
7.5 ศึกษาขอมูลที่ รพ.สต. เกี่ยวกับจำนวนเด็กแรกเกิดและเก็บรวบรวม
ขอมูลและประชาสัมพันธโครงการ โดยแผนพับ และผานสื่อวิทยุชุมชน
7.6 คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ด ำเนิ น การและกลุ ม เป า หมายครอบครั ว จำนวน
10 ครอบครัว 1 ตำบลและรับสมัครผูเขารวมโครงการ
7.7 จัดประชุมผูเกี่ยวของประกอบดวย อบต. รพ.สต. ตัวแทนชุมชน
อสม.และ กศน.อำเภอ เปนตน เพื่อชี้แจงโครงการและการดำเนินงานตลอดจน
รายละเอียดของภารกิจ และการรับผิดชอบของแตละองคกรตามความเหมาะสม
7.8 พิจารณาคัดสรรหนังสือเชน มีสาระเหมาะสมกับวัย มีความหมายดี
รูปเลมขนาดพอดี มีสีสันสวยงามและดึงดูดใจ เปนตน
7.9 จัดซื้อ จัดหาหนั งสือ ถุงใสหนั งสื อ และจัดเตรียมไวเ ปน ชุดตาม
จำนวนกลุมเปาหมายครัวเรือน
7.10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมเปาหมาย พอ แมและผูเลี้ยงเด็ก เพื่อ
เตรียมความพรอมและเรียนรูเรื่องกระบวนการนำหนังสือสูเด็ก และฝกปฏิบัติวิธี
การอานหนังสือ การใชเสียงและการเลาเรื่อง พรอมกับแจกถุงหนังสือ Bookstart
เพื่อนำไปปฏิบัติตอที่บาน
7.11 การเยี่ยมบาน เพื่อศึกษากระบวนการนำหนังสือไปใชกับเด็กและ
พัฒนาการของเด็กตลอดจนสภาพปญหาและขอเสนอแนะ สามสัปดาหตอ 1 ครั้ง
1) จัดทำแผนการติดตาม แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานเด็กแรกเกิดถึง
สามขวบและแบบบันทึกการเยี่ยมบาน
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2) ออกเยี่ ย มบ า นกลุ ม เป า หมายร ว มกั บ อสม. หมอ/พยาบาล
โดยการสังเกต เฝามองพฤติกรรมของพอ แมและผูเลี้ยงเด็กในการใชหนังสือกับเด็ก
3) ซักถาม พูดคุยและบันทึกผล
7.12 สรุปรายงาน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 การมีสวนรวมขององคกรในชุมชน
8.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจจากการประชุมปฏิบัติการกลุมเปา
หมาย ผูรวมโครงการ
8.3 การสังเกต สัมภาษณ
8.4 พัฒนาการของเด็ก
การจั ด กิ จ กรรมโครงการหนั ง สื อ เล ม แรก Bookstart เกิ ด จากการมี
สวนรวมของ พอ แม ผูปกครอง องคกรทองถิ่นและสถานศึกษา กศน.อำเภอ
โดยบรรณารักษหองสมุดประชาชน รวมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานใหรวมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม โดยภารกิจของบรรณารักษหองสมุดประชาชนที่
สำคัญมีดวยกันหลายประการ ซึ่งจะขอนำเสนอจากประสบการณที่ไดทำมาแลว
และเห็นวาประสบผลสำเร็จเพื่อ เปนแนวทางสำหรับบรรณารักษนำไปปรับใช ดังนี้
1. การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานและกลุมเปาหมาย ตลอดจนองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมโครงการ เปนตัวชี้วัดที่สำคัญหนึ่งที่จะทำให
โครงการดำเนินไปไดในระดับใด ดังนั้นควรเลือกกลุมเปาหมายที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกสวนทั้งหมด จากความพรอม ความเชื่อเรื่องการใชหนังสือสามารถพัฒนาเด็ก
ตั้ ง แต ยั ง เป น ทารกได ตามแนวคิ ด ของกิ จ กรรมหนั ง สื อ เล ม แรก ซึ่ ง มี ตั ว อย า ง
โครงการที่เปนที่รูจักกันดีคือโครงการสายใยรักโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล โดยมี อ งค ก ารบริ ห าร ส ว นตำบล เทศบาลได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
งบประมาณ
ชุมชนทาบัว จังหวัดพิจิตร
ไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
หนังสือเลมแรก Bookstart
จาก อบต .ทาบัว
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2. การประชุมคณะทำงาน ครั้งแรกเปนสิ่งสำคัญบรรณารักษตองมีความ
ชัดเจน มุงมั่นที่จะทำ เพื่อใหทุกกลุมแสดงความคิดเห็นและเห็นวาเปนสิ่งที่ควรทำ
ซึ่งจะนำไปสูความรวมมือ รวมคิดวาจะทำอยางไร ภารกิจไหนใครควรรับผิดชอบ
ภายใตขอจำกัดและเงื่อนไขในหนวยงานของตน
3. การคัดสรรหนังสือ บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด มีสวนรวมใน
กระบวนการคัดสรรหนังสือโดยเลือกหนังสือรวมกับพอ แม ผูปกครอง ครูและเด็ก
ในพื้ น ที่ ก ารจั ด กิ จ กรรม โดยเลื อ กหนั ง สื อ ที่ มี แ ก น ของเรื่ อ ง นำเสนอแนวทาง
การปฏิบัติ ที่ดีงาม อยางตรงไปตรงมา ไมซับซอน เขาใจไดงาย ใชภาษาที่งาย ๆ
ซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ไดใจความมีความหมาย และภาษาที่สละสลวยสวยงาม ภาพประกอบดู
สดใส สะอาดตา ชัดเจน ตัวอักษรตองมีขนาดใหญ เสนหนาเหมาะสมกับสายตา
เด็กเล็ก เปนตัวอักษร ที่เปนปกติ ไมเลนหาง ไรหัว รูปเลม ภาพ ขนาดของเลม
ไมใหญจนเกินไป ปกหนังสือมีสีสันสดใส ดึงดูดใจ รวมถึงมีความงายตอการใชและ
การเก็บรักษา
4. บรรณารักษและเจาหนาที่หองสมุด ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุม
พอแมและผูเลี้ยงดูเด็ก เปนกระบวนการเพิ่มพูนความรูและเรียนรูในเรื่องใหม ๆ
ในการเลี้ยงดูเด็กวัย 0 – 6 ป โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การเตรี ย มตั ว ในการอ า นหนั ง สื อ กั บ เด็ ก (พ อ แม แ ละ
ผูเลี้ยงเด็ก)

บรรณารักษจัดอบรมเพื่อ
เตรียมความพรอมพอ แม
และผูปกครอง
ในการเรียนรูเรื่องวิธีการนำ
หนังสือสูเด็ก
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1.1 เตรี ย มภาวะอารมณ การใช เวลากั บ ลู ก ต อ งผ อ นคลาย เพื่ อ
พอ แมจะไดเลน อานหนังสือ หรือทำกิจกรรมกับลูกอยางปลอดโปรง
1.2 เตรียมเวลา พอ แมตองจัดสรรเวลาและตารางชีวิตของตนเองให
ลงตัว เพื่อจะไดมีเวลาอยูกับลูกเอาใจใสอยางเต็มที่ ตกลงกันวาเวลาใดเปนเวลาที่
เหมาะสมระหวางพอ แมกับลูก
1.3 เตรียมความรู พอ แมตองฝกซอมอานหนังสือนิทานเพื่อจะไดรูวา
นิทานเรื่องใดสนุก เพลงใดที่จะทำใหลูกสนใจเคลื่อนไหวอยางมีความสุข จะไดนำ
มาใชกับลูก
1.4 เตรียมเสียง เวลาอานหนังสือใหลูกฟง พอ แมตองอานออกเสียง
ใหชัดเจนไปพรอมๆ กับน้ำเสียงที่มีลีลา เสียงสูงๆต่ำๆทำเสียงใหญเสียงนอยใหลูก
สนุกสนานและมีอารมณคลอยตาม
1.5 เตรียมทาทาง พอ แมตองเตรียมทาทางที่เหมาะสมตามบุคลิกตัว
ละครในเนื้อเรื่องจากหนังสือ ดังนั้นในการอานหนังสือใหลูกฟง พอ แมอาจใชมือ
แขงขา หู ตา หนา หัว ประกอบกับเนื้อเรื่องไดทั้งหมด
1.6 เตรี ย มสายตา ในระหว า งการอ า นหนั ง สื อ กั บ ลู ก พ อ แม ต อ ง
ประสานสายตากับลูกเพื่อใหลูกไดรับรูถึงความรัก ความอบอุน ความปลอดภัยไป
พรอม ๆ กับความสนุกสนาน และเกิดความรูสึกรวมกับพอ แมที่กำลังอานหนังสือ
ใหฟง
ขั้นตอนที่ 2 การใชหนังสือกับเด็ก
2.1 จัดมุมหนึ่งในบานที่เปนมุมสบาย ๆ ใหเปนมุมหนังสือเพื่อวางหรือ
แขวนถุงหนังสือใหเปนที่ ลูกจะไดเรียนรูวาเมื่อใดที่ตองการหนังสือจะมาหยิบจาก
มุมนี้
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2.2 จั ด บรรยากาศในบ า น ให เ อื้ อ ต อ การอ า นหนั ง สื อ ร ว มกั น ของ
พอ แม ลูก เชน ปดโทรทัศนแลวเปดหนังสือทุกวันหลังอาหาร 3 มื้อ
2.3 สรางชวงเวลาที่ชื่นชอบของครอบครัวใหเปนเวลา เพื่อพอ แมได
อุมลูกนั่งตัก แลวสื่อรักดวยหนังสือ ทำอยางสม่ำเสมอ โดยใหลูกมีสวนรวมใน
การชวยเปดหนังสือ ลูกจะไดสังเกต และจำไดวาการเปดหนาหนังสือจะพลิกจาก
ขวาไปซายเสมอ

จัดมุมและสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูใหกับสมาชิกภายใน
ครอบครัว

2.4 อานหนังสืือใใหลูกฟงเปนประจำ อานเมื่อไหรก็ได อานที่ไหนก็ได
อานไดทุกเวลาในทุกสถานที่อยางไมจำกัด โดยใชนิ้วชี้ตามคำที่อาน ใหลูกสังเกต
เห็นวาการอานเริ่มตนจากซายไปขวา
2.5 อานออกเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ดัดเสียงเล็ก เสียงใหญเพื่อกระตุนใหลูก
เกิดความสนใจ พรอมชี้ชวนใหลูกดูภาพ กอด สัมผัส หยอกเยา และเคลื่อนไหว
รางกาย
2.6 ในกรณีที่อานหนังสือไมออกหรืออานหนังสือไมคลอง ใหใชภาพ
ในหนังสือเปนประเด็นในการพูดคุย ชี้ชวน และสอนลูก

คุณยายอานหนังสือไมคลอง
จึงใชวิธีเลาตามภาพในหนังสือแทน
การอาน
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2.7 พอ แมตองใสใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความ
ตองการหนังสือ
2.8 อานทุกวัน วันละ 5-15 นาที
5. การมอบชุดหนังสือเลมแรก เปนการทำความเขาใจกับพอ แมที่มารวม
กิจกรรมและความสำคัญของการใชหนังสือกับลูก ตั้งแตอายุ 6-9 เดือน โดยชี้แจง
การใชถุงหนังสือเปนกลุมใหญกอนและหลังจากไดรับถุงไปแลว ผูเกี่ยวของทุกคน
รวมกันอธิบายการใชถุงหนังสือ ตอบคำถามเมื่อมีความสงสัยหรือไมเขาใจเปน
รายบุคคลคนอีกครั้ง

6. การเยี่ยมบานเปนขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเปนโอกาสดีที่ผูเกี่ยวของ
ทุกคนไดสรางความสัมพันธทดี่ กี บั เด็กและครอบครัวในกลุม เปาหมายไปพรอม ๆ กัน
พรอมทั้งสังเกตและเฝามองพฤติกรรมของพอ แมในการใชหนังสือกับเด็กและมีการ
บั น ทึ ก ผลความก า วหน า และสภาพป ญ หาที่ พ บ เพื่ อ การพั ฒ นาต อ ไปให บ รรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กำหนดไว การเยี่ยมบานในแตละปจะมี 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 หลังจากรับถุงหนังสือเลมแรกไปแลว 6 สัปดาห และครั้งที่ 2 หลังจาก
การเยี่ยมบานครั้งที่ 1 ไปแลว 8 สัปดาห
เจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลทาบัว
เยี่ยมบานสังเกตพฤติกรรมของ
พอ แมผูปกครองที่ใชหนังสือกับเด็ก
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สื่อ/อุปกรณ
ถุงหนังสือเลมแรก BookStart (ไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิหนังสือเพื่อ
เด็ ก หรื อ จั ด หาแหล ง เงิ น ทุ น จากภาคี เ ครื อ ข า ย พ อ แม แ ละผู ป กครองรวมทั้ ง
บรรณารักษก็ได)

ภายในถุงหนังสือเลมแรก
ประกอบดวยหนังสือนิทาน ของเลน
วีซีดีใหความรู หนังสือคูมือพอ แม
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แบบบันทึกความตองการเขารวมกิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstrat
หองสมุดประชาชน.......................................................
1. ชื่อ (พื้นที่).............................................................................................................
2. ชื่อผูประสานงาน.................(บรรณารักษ)...........................................................
หนวยงาน.............................................................................................................
3. ชื่อผูใหขอมูล.......................................................................................................
หนวยงาน......................................................โทรศัพท.........................................
4. จำนวนเด็กแรกเกิด – 3 ขวบ.................คน ชาย..............คน หญิง................คน
5. บันทึกความตองการเขารวมกิจกรรมของพอแมและผูปกครอง
5.1 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................
5.2 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................
5.3 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................
5.4 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................
5.5 ชื่อเขารวมกิจกรรม ชื่อ-สกุล........................................................
ที่อยู..........................................................................โทรศัพท...................................
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แบบบันทึกการเยี่ยมบานผูเขารวมกิจกรรมหนังสือเลมแรก Bookstrat
หองสมุดประชาชน..........................................................
1. ชื่อ (พื้นที่)...............................................................................................
2. ชื่อผูประสานงาน...........(บรรณารักษ)...............................................
3. ชื่อพอ/แม/ผูเลี้ยงเด็ก..............................................................................
4. ชื่อเด็ก....................................................................................................
5. การสังเกตและเฝามองพฤติกรรมของพอ แมในการใชหนังสือกับเด็ก
5.1 จัดมุมหนึ่งในบานที่เปนมุมสบายๆใหเปนมุมหนังสือเพื่อวาง
หรือแขวนถุงหนังสือใหเปนที่เปนทาง ลูกจะไดเรียนรูวาเมื่อใดที่ตองการหนังสือจะ
มาหยิบจากมุมนี้
° มี
° ไมมี
5.2 จัดบรรยากาศในบานใหเอื้อตอการอานหนังสือรวมกันของพอ
แม ลูก
° มี
° ไมมี
5.3 สรางชวงเวลาที่ชื่นชอบของครับครัวใหเปนเวลาพอแมไดอุมลูก
นั่งตัก แลวสื่อรักดวยหนังสือ ทำอยางสม่ำเสมอ
° มี
° ไมมี
5.4 อ า นหนั ง สื อ ให ลู ก ฟ ง เป น ประจำ อ า นเมื่ อ ไหร ที่ ไ หนก็ ไ ด
ไดทุกเวลา ในทุกสถานที่อยางไมจำกัด โดยใชนิ้วชี้ตามคำที่อาน ใหลูกสังเกตเห็นวา
การเปดหนงสืออานเริ่มตนจากซายไปขวา
° มี
° ไมมี
5.5 อานออกเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ดัดเสียงเล็กเสียงนอย เพื่อกระตุนให
ลูกเกิดความสนใจ พรอมชี้ชวนใหลูกดูภาพ กอด สัมผัส หยอกเยา และเคลื่อนไหว
รางกาย
° มี
° ไมมี
5.6 ในกรณีที่อานหนังสือไมออกหรืออานหนังสือไมคลองใหใชภาพ
ในหนังสือเปนประเด็นในการพูดคุย ชี้ชวนและสอนลูก
° มี
° ไมมี
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5.7 พอแมตองใสใจและแสดงการตอบรับทุกครั้ง ที่ลูกแสดงความ
ตองการหนังสือ
° มี
° ไมมี
5.8 อานทุกวัน วันละ 5 - 15 นาที
° มี
° ไมมี
สรุปผลการสังเกตและสภาพปญหาที่พบ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบคาย
การจัดค ายเพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา เป น รู ป แบบหนึ่ งของการจั ด
การเรียน การสอนที่แตกตางไปจากการเรียนในชั้นเรียน กลาวคือผูเรียนจะตองอยู
รวมกันเปนหมูคณะนอกหองเรียนโดยมีหัวหนาคอยดูแลในการทำกิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน มีการกำหนดระยะเวลา กิจกรรมตองสงเสริมใหบุคคลหรือผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณ โดยมีผูนำคายหรือมีวิทยากรใหความรู
โดยเฉพาะเปนผูดำเนินการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงคของการเขาคาย
1. เพื่ อ ให ผู เข า ค า ยได ร ว มกิ จ กรรมค า ยด ว ยความสนุ ก สนานในสภาพ
แวดลอมและการดูแลที่ถูกตอง
2. เพื่ อ กระตุ น ส ง เสริ ม ให ผู เข า ค า ยมี ค วามรู แ ละทั ก ษะจากกิ จ กรรม
การเรียนรูตาง ๆ ภายในคาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันตอไปได
3. เพื่อพัฒนาความเขาใจในคานิยมที่ถูกตอง โดยเขาใจถึงความเปนเพื่อน
พี่นองที่แทจริง และยอมรับบุคคลอื่นที่แตกตางจากเรา ไมวาจะเปนเรื่องเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม
4. เพื่อพัฒนาบุคคล โดยการอยูรวมกันเปนกลุมแบบประชาธิปไตยอยางมี
เหตุผล มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสวนรวมดีขึ้น
ประเภทของการจัดคาย
ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2542 : 15) ไดแบงประเภทของคาย
ที่ใชจัด ในงานการศึกษานอกโรงเรียนออกเปน 4 ประเภท คือ
1. คายที่จัดตามกำหนดของหลักสูตร เชนคายปฐมนิทศ
2. คายสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร เชน คายวิทยาศาสตร
คายภาษาอังกฤษ คายภาษาไทย เปนตน
3. คายสรางแกนนำหรือเครือขายกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เชน
คายพัฒนาผูนำชุมชน คายประชาธิปไตย เปนตน
4. คายพัฒนาความรู ทักษะและทัศนคติในเรื่องตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน เชน คายตอตานยาเสพติด คายเผยแพรความรูเพื่อปองกันโรค
เอดส คายสงเสริมการอาน เปนตน
42

ค า ยแต ล ะประเภทดั ง กล า วสามารถจั ด ได ห ลายรู ป แบบ ขึ้ น อยู กั บ
วัตถุประสงคของโครงการ และทรัพยากร ความพรอมของผูเรียน เชนรูปแบบคาย
พักแรม คายไป – กลับและคายวันเดียว
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมคาย
ในการจั ด กิ จ กรรมค า ย จำเป น ต อ งมี ก ารบริ ห ารค า ยและการจั ด การ
ที่ ดี เพื่ อ ให บ รรลุ ผ ลการจั ด ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องโครงการที่ ก ำหนดไว ผู ที่ มี
สวนเกี่ยวของหรือไดรับการมอบหมายใหทำหนาที่ตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ใหดีที่สุด โดยแบงขั้นตอนการจัดคายออกเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ ดังนี้ (ศูนยสงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2542 : 27-31)
1. การวางแผนงานและการเตรียมงาน ประกอบดวย การวางแผนการจัด
กิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู สวนการ
เตรี ย มงาน เช น เตรี ย มบุ ค ลากรดา นต า งๆ ทั้ ง ในหน ว ยงาน องค ก รเครื อข า ยที่
เกี่ยวของ โดยมีการประชุมคณะทำงาน รวมถึงวิทยากรใหความรู ครูที่จัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรูตางๆ วิทยากรคาย คณะทำงานดานอื่น ๆ เชน การจัดอาคาร
สถานที่ ที่พัก ฐานการเรียนรู อาหาร น้ำดื่มและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อใหการเตรียม
งานทุกอยางมีความพรอมที่สุด ซึ่งจะสงผลถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
2. การดำเนิ น การจั ด ค า ย ควรดำเนิ น งานไปตามแผนที่ ก ำหนดไว
ทั้งแผนการจัดกิจกรรม และแผนการจัดการเรียนรู ในแตละวันควรมีการประชุม
สรุปผลการการดำเนินงานตามภารกิจ โดยใชเวลาในชวงทายหลังจากเสร็จภารกิจ
เพื่อใหทราบผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข ทั้งนี้ตองไมลืม
ตรวจสอบกับวัตถุประสงคและผลที่คาดหวังของโครงการ
3. การประเมินผลและการติดตามผล ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู
ในแตละกิจกรรมเพื่อตรวจสอบวา ผูเขารวมกิจกรรมบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม
รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาคายที่มีตอการจัดกิจกรรม
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ขอดี ขอเสียของการจัดคายในรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบการจัดคาย

ขอดี

ขอเสีย

1. การจัดคายนอกอาคาร - เปนบรรยากาศแปลกใหม
- ไดเรียนรูส ง่ิ แวดลอมรอบตัว
- บรรยากาศภายนอกจะเปน
แรงกระตุน ใหผเู ขาคายสนใจ
ในการเรียนรูม ากขึน้
- เสียงไมรบกวนซึง่ กันและกัน
ของแตละกลุม
- สถานทีก่ วางขวางสามารถ
ทำกิจกรรมไดเต็มที่

- ไมสามารถใชอปุ กรณ
เครือ่ งเสียงไดโดยสะดวก
- จัดกิจกรรมไดในบาง
ฤดูกาล

2. การจัดคายในอาคาร - สามารถใชอปุ กรณและ
เครือ่ งเสียงไดอยางสะดวก
- การนำเสนอผลงาน การทำ
กิจกรรมกลุม ทำไดอยาง
สะดวก
- สามารถปรับเปลีย่ นกิจกรรม
ใหสอดคลองกับสถานการณ
ไดตามความเหมาะสม
สามารถจัดกิจกรรมคายได
ทุกฤดูกาล

- อาคารตองมีขนาดทีส่ ามารถ
บรรจุคนไดเพียงพอสะดวก
ไมแนนเกินไป
- ตองเพิม่ งบประมาณในสวน
ของการเชาหองประชุมหรือ
อาคาร กรณีทข่ี อใชสถานที่
ของหนวยงานอืน่ ๆ
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รูปแบบการจัดคาย
3. การจัดคายพักแรม
2 วัน 1 คืนหรือ
มากกวา

ขอดี

ขอเสีย

- สมาชิกชาวคายมีโอกาส
แลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ
มากขึน้
- สมาชิกชาวคายไดเรียนรูก ารอยู
รวมกันเปนหมูค ณะและมีโอกาส
ไดคดิ รวมกันเปนทีม ไดรบั ความรู
จากการทำกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบมากขึน้
- รูจ กั เคารพในกติกาของคายคาย
พักแรม เปนการเสริมสราง
อุปนิสยั ใหมวี นิ ยั ในตนเองและ
การอยูร ว มกันเปนหมูค ณะ

- คณะผูจ ดั ตองดูแล รับผิดชอบ
สมาชิกชาวคายและระมัดระวัง
มากขึน้
- การบริหารจัดการ สวัสดิการ
ดานตาง ๆ ไมสะดวกเทาทีค่ วร
อาจมีขอ ขาดตกบกพรองได
- ตองเสียคาใชจา ยเพิม่ มากขึน้
- สมาชิกชาวคายตองจัด
เตรียมตัวใหพรอมและ
จัดสัมภาระเพือ่ การอยูค า ยมาก
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แผนการจัดการเรียนรูคายรักการอาน
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมการอานรูปแบบคาย
Love to read is the best for life…Camping
2. สาระสำคัญของการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตเปนกลไก
ขับเคลื่อนการสงเสริมการอานใหเกิดเปนรูปธรรมซึ่งคนไทยจะไดรับการพัฒนา
ความสามารถในการอานและการรูหนังสือ อีกทั้งมุงหวังการสนองเจตนารมณวาระ
การอานแหงชาติคือ การปลูกฝงและสงเสริมคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน สรางความ
ตระหนักและเห็นคุณคาการอานอยางตอเนื่อง
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเยาวชนไดฝกทักษะดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในดานการฟง
พูด อาน เขียน
2. เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานแกเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
4. กิจกรรมคายรักการอาน
เปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่จัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยบูรณาการการอานกับทุกวิชาการเรียนรูและจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียน
รูเปนฐานการอานเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณอยางหลากหลายที่
จัดขึ้นในคายรักการอานกิจกรรมที่นำเสนอตอไปนี้เปนกิจกรรมที่ไดผานการจัด
มาแล ว สำหรั บ ค า ยรั ก การอ า นแบบไป – กลั บ 3 วั น เป น แนวทางสำหรั บ
บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุด สามารถนำไปปรับใชไดดังนี้
1. กิจกรรมสาระนารูจากนิทรรศการ
2. กิจกรรมรวมพลคนรักการอาน
3. กิจกรรมนันทนาการกลุมสัมพันธ
4. กิจกรรมมารูจักกันซะดีดี
5. กิจกรรมหนังสือดีที่หนูอยากอาน
6. กิจกรรม mind mapping สงเสริม
การอาน
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7. กิจกรรมปริศนาสุภาษิต
8. กิจกรรม Enjoy to open Dictionary
9. กิจกรรม Fun with conversation
10. กิจกรรมขาวขนคนขาว
11. กิจกรรม Art for kid
12. กิจกรรมมอบหัวใจไวที่...หองสมุด
13. กิจกรรมภาษาไทยพัลวัน
14. กิจกรรมหองสมุดในฝน
15. กิจกรรมตามลาหาดาว
16. กิจกรรมวาดภาพเลาเรื่อง
17. กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู
5. ระยะเวลา การจัดกิจกรรมละ 45 นาที – 1ชั่วโมง ตอการเรียนรูใน 1 ฐาน
6. สื่อ อุปกรณ
สมาชิกในแตละกลุมจะมีอุปกรณประจำกลุมซึ่งควรจัดเตรียมใสภาชนะให
เรียบรอย
1. สีไม 1 ชุด สีเมจิก 1 ชุด สีน้ำมัน(Oil Pastels)
2. ปากกาเคมีหลายสี เชน สีแดง ดำ น้ำเงิน เขียว
3. ปากกา ดินสอ
4. ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ
5. ไมบรรทัด
6. กรรไกร คัตเตอร
7. กระดาษกาว สี กาวขวดเล็ก
8. กระดาษปรูฟ
การเตรียมอุปกรณ
กิ จ กรรมในค า ยรั ก การอ า นส ว นใหญ จ ะเน น ในด า นการอ า น การเขี ย น
ดังนั้นอุปกรณที่ตองใชในการทำกิจกรรมจึงมีความสำคัญ ควรเตรียมใหสมาชิก
ชาวคายแตละคนแตละกลุมใหพรอมเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ดำเนินไปอยางสะดวก
รวดเร็ว ประกอบดวย
อุปกรณประจำตัวสมาชิก
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1. สมุ ด คู มื อ กิ จ กรรมเป น สมุ ด ประจำตั ว สมาชิ ก ชาวค า ยใช ส ำหรั บ การ
บันทึกกิจกรรมตางๆตลอดเวลาในการรวมกิจกรรมคายรักการอาน ในสมุดคูมือ
กิจกรรมประจำตัวสมาชิกประกอบดวย ชื่อสมาชิกชาวคาย ในกลุมของตนเอง
ขอมูลสวนตัว ตารางกิจกรรมฐานความรูตาง ๆ หนาวางสำหรับบันทึกความรู
ประสบการณที่ไดรับและสิ่งดี ๆ ที่สมาชิกชาวคายตองการจดจำ
2. ปายชื่อสมาชิก เปนปายชื่อแขวนคอที่สามารถแยกกลุมของสมาชิกได
เชนจัดทำเปนสีตางๆ ตามกลุมสีของสมาชิกหรือมีสัญลักษณกลุม
3. เครื่องเขียนตาง ๆ
อุปกรณประจำฐานการเรียนรู
อุปกรณประจำกิจกรรมฐานความรูตาง ๆ คือ อุปกรณที่จำเปนตองใชใน
การทำกิจกรรมขึ้นอยูกับกิจกรรมฐานความรู ตองใชอุปกรณอะไรบางเชนกระดาษ
A4 กระดาษโปสเตอร กระดาษการดสี ดินน้ำมัน วัสดุและอุปกรณสำหรับจัดเกม
ตางๆเปนตน
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
7.1 การเตรียมงาน
1) ประชุม/วางแผน
2) เสนอตอผูบริหารขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ
3) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
4) จัดซื้อ/จัดจาง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณดำเนินการ
5) ประชาสัมพันธโครงการทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย
ปายประชาสัมพันธ
6) ดำเนินงานตามโครงการ
7) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
8) รายงานผลการดำเนินงาน
7.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมในแตละฐานการเรียนรู
1) กิจกรรมสรางความคุนเคย เชื่อมโยงไปถึงความตระหนักเรื่องความ
สำคัญและประโยชนของการอาน
2) ผูนำกิจกรรมแนะนำฐานการเรียนรู แนะนำตัวเอง พี่เลี้ยงกลุม
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และใหสมาชิกกลุมแนะนำตนเอง ชื่อ นามสกุล ชื่อเลน มาจาก
โรงเรียนอะไร เรียนอยูระดับชั้นอะไร ฯลฯ
3) ใหสมาชิกเลือกหัวหนากลุมกันเอง
4) ผูนำกิจกรรมชี้แจงกระบวนการเรียนรูระบบกลุมและอธิบายวิธี
การเรียนในฐาน รวมถึงกฎ กติกา ระเบียบวินัยระหวางการเรียน
ในฐาน
5) ครูพี่เลี้ยงแจกใบงาน/ใบความรู อุปกรณที่ตองใช ควบคุมเวลาและ
กระบวนการเรียนรูใหตรงตามกติกาที่คายกำหนด
6) ผูนำกิจกรรมอธิบายขั้นตอนกิจกรรมใหสมาชิกกลุมปฏิบัติตาม
ใบงานหรื อ ตั ว อย า งประกอบ หรื อ แสดงประกอบตามลั ก ษณะ
เนื้อหากิจกรรมใหสมาชิกเขาใจและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
7) ใหสมาชิกศึกษาใบงานตามคำอธิบายและลงมือปฏิบัติตามลำดับ
ขั้นตอน โดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลและใหความชวยเหลือ
8) ใหสมาชิกนำเสนอรายงาน/ตอบคำถาม รายบุคคลหรือกลุมตาม
ลั ก ษณะของกิ จ กรรม ผู น ำกิ จ กรรมเสริ ม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม
ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม
9) ผูนำกิจกรรมสรุปความรูที่ไดจากกิจกรรมนี้ แลวใหสมาชิกทุกคน
บันทึกลงในสมุดบันทึกผลการเรียนรู
10) ครูพี่เลี้ยงแจกแบบประเมินผลความพึงพอใจใหสมาชิกทุกคนใน
กลุมแสดงความคิดเห็น ครูพี่เลี้ยงเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะหผล
ตอไป
11) ตรวจผลการเรียนรูจากการวัดและประเมินผลสมาชิกทุกคนและ
บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกการวัดและประเมินผล จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณทุกอยางใหพรอมเพื่อใชสำหรับสมาชิกกลุมตอไป
8. การวัดผลประเมินผล ประเมินตามลักษณะของกิจกรรม เชน
1. ภาคความรู ไดแก ทดสอบความรู เขียนแสดงความคิดเห็นแบบอัตนัย
จับคูถูก ผิด เติมคำลงในชองวางเปนตน
2. ภาคปฏิบัติ ไดแก ผลงาน การแสดง การเลานิทาน การประดิษฐ
สรางสรรค เปนตน
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โครงการคายรักการอาน
Love to read is the best for life…Camping
บันทึกสวนตัว
ประวัติ
ชื่อ – สกุล..................................................................................................................
การศึกษา...................................................................................................................
อยูโรงเรียน.................................................................................................................
เกิดวันที่.........................เดือน........................................................พ.ศ.....................
ศาสนา.............................................เชื้อชาติ..............................................................
ชื่อบิดา.......................................................................................................................
ชื่อมารดา..................................................................................................................
ที่อยูบานเลขที่..............หมูที่...........................ตำบล.................................................
อำเภอ.........................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย..............................
เบอรโทร...................................................................................................................

50

รายชื่อเพื่อนในกลุม
**************************
1.................................................................................................................................
2.................................................................................................................................
3.................................................................................................................................
4.................................................................................................................................
5.................................................................................................................................
6.................................................................................................................................
7.................................................................................................................................
8.................................................................................................................................
9.................................................................................................................................
10..............................................................................................................................
รักการอาน...สรางชีวิตใหมีคา
รักการอาน...สรางเวลาใหสุขสันต
รักการอาน...สรางครอบครัวใหรักกัน
รักการอาน...สรางความฝนใหเปนจริง
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ĔïÜćîìĊę................
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöîĉÿĆ÷øĆÖÖćøĂŠćî ×Šćü×šî Ùî×Šćü
************************
ßČęĂ ÿÖčú........................................................................................................................
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšñĎšđøĊ÷îĂŠćîĀĆü×šĂ×ŠćüÝćÖĀîĆÜÿČĂóĉöóŤìĊęÖĞćĀîéĔĀšĒúąđøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĔĀšëĎÖêšĂÜ

ĀĆü×šĂ×ŠćüìĊę 1 đøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĕéš
éĆÜîĊĚ………………………………………………………………………………
ĀĆü×šĂ×ŠćüìĊę 2 đøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĕéš
éĆÜîĊĚ………………………………………………………………………………
ĀĆü×šĂ×ŠćüìĊę 3 đøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĕéš
éĆÜîĊĚ………………………………………………………………………………
ĀĆü×šĂ×ŠćüìĊę 4 đøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĕéš
éĆÜîĊĚ………………………………………………………………………………
ĀĆü×šĂ×ŠćüìĊę 5 đøĊ÷ïđøĊ÷Üðøąē÷ÙĔĀöŠĕéš
éĆÜîĊĚ………………………………………………………………………………
ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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ĔïÜćîìĊę.....................
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöîĉÿĆ÷øĆÖÖćøĂŠćî đóúĉîÙüćöÙĉéÖĆïõćþćĂĆÜÖùþ
Enjoy to open Dictionary
***********************************************
ßČęĂ………………………………………………………………………............................

ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšñĎšđøĊ÷î ĀćÙĞćýĆóìŤìĊę×ċĚîêšîéšü÷êĆü F óøšĂöÙüćöĀöć÷öć 5 ÙĞć éĆÜîĊĚ
1..................................................................ÙüćöĀöć÷................................................
2..................................................................ÙüćöĀöć÷................................................
3..................................................................ÙüćöĀöć÷................................................
4..................................................................ÙüćöĀöć÷................................................
5..................................................................ÙüćöĀöć÷................................................

ðøąđöĉîñúÜćî   
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ĔïÜćîìĊę............
ART FOR KID

ßČęĂ............................................................................................Ăć÷č................ðŘ
×èąîĊĚ...îšĂÜė öĊĂćøöèŤĒïïĕĀî..úĂÜöćüćéÖĆîéĎîąÙą !!!


ªµ¤¦¼o¹¸É¤¸n°·¦¦¤¸Ê -./
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ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøĂŠćîĒúąÖćøđøĊ÷îøĎš Art for kid
ßČęĂ............................................................................................Ăć÷č................ðŘ
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ĔïÜćîìĊę..............
***********************
ĀîĆÜÿČĂéĊìĊęĀîĎĂ÷ćÖĂŠćî
ĀîĆÜÿČĂìĊęĂŠćîđøČęĂÜ
...............................................................................................................................................
ßČęĂñĎšĒêŠÜ
...............................................................................................................................................
đĀêčñúìĊęĂ÷ćÖĂŠćîĀîĆÜÿČĂđúŠöîĊĚ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ðøąē÷Ù/×šĂÙüćöìĊęðøąìĆïĔÝ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
×šĂÙĉéìĊęĕéšÝćÖ...ðøąē÷Ù/×šĂÙüćöìĊęðøąìĆïĔÝ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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ĔïÜćîìĊę............
ÿćøąîŠćøĎšÝćÖîĉìøøýÖćø
++++++++++
***********************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšñĎšđøĊ÷îĕðýċÖþćîĉìøøýÖćøìĊęÝĆéĒÿéÜĕüšđøČęĂÜđÖĊę÷üÖĆïĀîĆÜÿČĂĒúšüîĞćöćêĂï
ÙĞćëćö
1.ĀîĆÜÿČĂéĊìĊęĒöŠ×ĂÜĒñŠîéĉîĒîąîĞćĔĀšĂŠćî öĊÖĊęđúŠö ĀîĆÜÿČĂĂąĕøïšćÜ ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.ïĆîĕé 9 ×ĆĚî ĔĀšĂŠćîĕéšđÖŠÜ öĊĂąĕøïšćÜ ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3.10 ÖúüĉíĊÿøšćÜîĉÿĆ÷øĆÖÖćøĂŠćîöĊĂąĕøïšćÜ ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. ðøąē÷ßîŤ×ĂÜÖćøĂŠćîĀîĆÜÿČĂ öĊĂąĕøïšćÜ ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. đìÙîĉÙÖćøĂŠćîĀîĆÜÿČĂđøĘüĒúąĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó öĊĂąĕøïšćÜ ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ÙüćöøĎšÿċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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øüöóúÙîøĆÖÖćøĂŠćî
***********************
ÞĆîĂ÷ćÖßüîĔÙøĔĀšöćĂŠćîĀîĆÜÿČĂïšćÜ
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2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................
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แผนการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน
1. ชื่อกิจกรรม สงเสริมการอานและการเรียนรูสูอาเซียน
2. แนวคิด
ในยุคปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ ทำใหมี
การแข ง ขั น ทางความรู เศรษฐกิ จ และสั ง คมสู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในป 2558
(ค.ศ.2015) ประเทศในกลุ ม อาเซี ย นจะรวมตั ว กั น เป น หนึ่ ง เดี ย วภายใต ก ารใช
กฎบั ต รอาเซี ย น เพื่ อ เป น การเตรี ย มความพร อ มให ค นในประเทศรั บ มื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางมีสติและรูเทาทันสถานการณ กระบวนการจัดการ
ศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ ค วรประสานความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว นจั ด กิ จ กรรมที่ มุ ง เน น
ภารกิจการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน เพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน
2. เพื่อพัฒนาความรูและความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสงเสริมใหมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. เนื้อหา จัดกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู จำนวน 5 ฐาน ตามเนื้อหาที่
แตกตางกัน ดังนี้
ฐานที่ 1 ลวงลับจับสำนวนไทย (1 ชั่วโมง)
ความหมายและขอคิดจากสำนวนไทย
ฐานที่ 2 English is Fun (15 นาที)
คำศัพทภาษาอังกฤษ
ฐานที่ 3 จำนวนประชากรอาเชียน (15 นาที)
การวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบประชากรอาเซียนแตละ
ประเทศ
ฐานที่ 4 สกุลเงินในอาเชียน (30 นาที)
เรียนรูเรื่องสกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
ฐานที่ 5 ธงชาติประจำอาเซียน (1 ชั่วโมง)
60

5. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
6. สื่อ/อุปกรณ
1. แบบบันทึกผลการเรียนรู
2. ชุดสำนวนไทย, โหลแกว, ไขพลาสติก, ฉลากตัวเลข
3. หนังสือความรูเกี่ยวกับอาเซียน, ชุดธงชาติอาเซียน
4. สีเทียน, สีไม, สีน้ำมัน(Pastel Oils)
5. ใบงาน
6. ใบความรู
7. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู
ฐานที่ 1 ลวงลับจับสำนวนไทย(1 ชั่วโมง)
1.1 ผูนำกิจกรรมแนะนำฐานการเรียนรู แนะนำตัวเองและคณะ
1.2 ใหสมาชิกกลุมทุกคนแนะนำตัวเอง
1.3 ผูนำกิจกรรมอธิบายวิธีการเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องสำนวนไทย
ที่ควรจดจำ คือใหสมาชิกลวงจักไขพลาสติก ในโหลแกว คนละ 2 ครั้ง เปดดูขางใน
จะเปนตัวเลข แลวนำไปดูวาตัวเลขที่ไดตรงกับสำนวนใด
1.4 ใหบันทึกขอที่...........สำนวนไทยขอนั้นคือ.....................
ความหมาย............นำสำนวนไทยนี้ไปเปนขอคิดในเรื่องใดบาง โดยเขียนลงใน
ใบงานที่แจกให
1.5 นำเสนอคนละ 2 สำนวน
1.6 ผูนำกิจกรรมสรุปความรู และเชื่อมโยงไปสูการนำไปใช
ฐานที่ 2 English is Fun(15 นาที)
2.1 ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม ดูภาพที่แจกให แลวเติมคำศัพท
ลงในชองวาง 5 ขอ (มีมากกวานี้ก็ได ขึ้นอยูกับเวลา)
2.2 ฝกสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา
ฐานที่ 3 จำนวนประชากรอาเซียน (15 นาที)
3.1 ใหผเู รียน/ผูร ว มกิจกรรมนำขอมูลประชากรในแตละประเทศ
ในกลุมอาเซียนที่แจกใหวิเคราะหขอมูล และตอบคำถามลงในชองวาง
3.2 สงแบบบันทึกใหผูนำกิจกรรม/ครูตรวจความถูกตอง
3.3 ผูน ำกิจกรรมสรุปเรือ่ งประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ฐานที่ 4 สกุลเงินในอาเซียน (30 นาที่)
4.1 ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม ศึกษาธนบัตรสกุลเงินในแตละ
ประเทศในกลุมอาเซียน วิเคราะหขอมูลภาพที่อยูในธนบัตรและคาของสกุลเงิน
ประเทศนั้น
4.2 ตอบคำถามลงในกระดาษบันทึกที่แจกให
4.3 สมาชิกออกมานำเสนอ
4.4 ผู น ำกิ จ กรรมสรุ ป ความรู ที่ ไ ด อธิ บ ายโดยยกตั ว อย า ง
ประกอบดวย
ฐานที่ 5 ธงชาติประจำอาเซียน (1 ชั่วโมง)
5.1 ใหผูเรียน/ผูรวมกิจกรรม ศึกษาธงชาติของแตละประเทศ
ใหครบทั้ง 10 ประเทศจากหนังสือ และธงชาติ
5.2 ใหเลือกระบายสีธงชาติคนละ 3 ประเทศลงในกระดาษที่
แจกให
5.3 ให บ อกลั ก ษณะและหาความหมายของธงชาติ ป ระเทศ
นั้น ๆ โดยศึกษาไดจากหนังสือและสื่ออื่นๆที่จัดไวในฐานการเรียนรูประกอบ
5.4 ผูนำกิจกรรมอธิ บ ายใหค วามรู เ กี่ ยวกับ สั ญลักษณ ของธง
อาเซียนและลักษณะธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการซักถามความรูหรือใช
เกมแขงขันความรูเกี่ยวกับอาเซียน ใหผูเรียน/รวมกิจกรรมไดผอนคลาย
8. การวัดและประเมินผล
1. วัดความรู ไดแก ทดสอบความรูกอนเรียน – หลังเรียน ตอบคำถาม
แบบอัตนัย เติมคำลงในชองวาง ตามลักษณะของกิจกรรม
2. สั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู เช น การแสดงความคิ ด เห็ น การมี
สวนรวม ความสนใจ ใฝหาความรู กลาแสดงออก ความรวมมือ เปนตน
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรม
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กระบวนการดำเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงใหบุคลากรไดรับทราบการจัดกิจกรรม
2. จัดตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานเนนใหบุคลากร มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
3. ประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากรประจำฐาน เพื่อซักซอมความ
เขาใจในแตละกิจกรรมฐานการเรียนรู
4. จัดเตรียมสถานที่ สื่อวัสดุ อุปกรณ แบบบันทึกการเรียนรูและเอกสาร
ประกอบในแตละฐาน
5. ดำเนินการจัดกิจกรรม
5.1 ชมวีดีทัศนความเปนมาของประชาคมอาเซียนประมาณ
25 นาที
5.2 วิ ท ยากรสรุ ป จากการชมวี ดี ทั ศ น โ ดย Power point
Asean 20 นาที
5.3 ทำแบบทดสอบความรูอาเซียน จำนวน 10 ขอ 10 นาที
5.4 เฉลยแบบทดสอบความรูอาเซียน
5.5 แจกแบบบันทึกการเรียนรูใหกับผูเขารวมกิจกรรมทุกคน
พรอมทั้งใหเขียนชื่อ – นามสกุลใหเรียบรอย
5.6 แนะนำวิทยากรประจำฐาน จำนวน 5 ฐาน ๆ ละ 2 คน
5.7 แนะนำวิธีการบันทึกการเรียนรู จำนวน 5 ฐานการ
เรียนรู ดังนี้
ฐานที่ 1 ลวงลับจับสำนวนไทย
ฐานที่ 2 English is fun
ฐานที่ 3 จำนวนประชากรในอาเซียน
ฐานที่ 4 สกุลเงินในอาเซียน
ฐานที่ 5 ธงชาติประจำอาเซียน
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöúšüÜúĆïÝĆïÿĞćîüîĕì÷
.ĔïÜćîìĊę..............

*************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšÝïĆ ÞúćÖĔîēĀúĒÖšü 2 ÙøĆĚÜ ĒúšüýċÖþćÙüćöĀöć÷×ĂÜÿĞćîüîĕì÷
óøšĂöïĆîìċÖúÜĔîÖøĂïéšćîúŠćÜîĊĚ


ÙøĆĚÜìĊę 1 ×šćóđÝšćúšüÜúĆïÝĆïÿĞćîüîĕì÷ĕéš×šĂìĊę.....................
ÿĞćîüîĕì÷×šĂîĆĚî ÙČĂ............................................................................................
ÙüćöĀöć÷.............................................................................................................
...............................................................................................................................
ÿćöćøëîĞćÿĞćîüîĕì÷îĊĚĕðđðŨî×šĂÙĉéĔîđøČęĂÜ.........................................................
...............................................................................................................................


ÙøĆĚÜìĊę 2 ×šćóđÝšćúšüÜúĆïÝĆïÿĞćîüîĕì÷ĕéš×šĂìĊę.....................
ÿĞćîüîĕì÷×šĂîĆĚî ÙČĂ...........................................................................................
ÙüćöĀöć÷............................................................................................................
..............................................................................................................................
ÿćöćøëîĞćÿĞćîüîĕì÷îĊĚĕðđðŨî×šĂÙĉéĔîđøČęĂÜ........................................................
.....................................................................................................................

-./

ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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ÿčõćþĉêÿĞćîüîĕì÷



“ìĞćîćïîĀúĆÜÙî”
Āöć÷ëċÜ
Āćðøąē÷ßîŤĔÿŠêîēé÷Öćø×ĎéøĊéñĎšĂČęî





“ßšćÜêć÷ìĆĚÜêĆüđĂćĔïïĆüöćðŗé”
“ÖøąêŠćĀöć÷ëċ
÷Āöć÷ÝĆ
Ü îìøŤ”
Āöć÷ëċéÜøšć÷ĒøÜìĊęÙîøĎš
ÙüćößĆęüĀøČĂÙüćöñĉ
šĀâĉćÜÜĕøÖĘ
ìĊęåćîąéĊ
ìĆñĎęüšßÖĆć÷Āöć÷ðĂÜñĎ
îĒúšü ÝąðŗéĂ÷Š
ĕöŠöĉéÖüŠć





“ßšćÜêć÷ìĆĚÜêĆüđĂćĔïïĆüöćðŗé”
“ÖøąêŠć÷Āöć÷ÝĆîìøŤ”
Āöć÷ëċÜ
Āöć÷ëċÜ
ÙüćößĆęüĀøČĂÙüćöñĉéøšć÷ĒøÜìĊęÙîøĎš
ñĎšßć÷Āöć÷ðĂÜñĎšĀâĉÜìĊęåćîąéĊÖüŠć
ìĆ
 ęüÖĆîĒúšü ÝąðŗéĂ÷ŠćÜĕøÖĘĕöŠöĉé
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“ðŗéìĂÜĀúĆÜóøą”
Āöć÷ëċÜ
ìĞćÙüćöéĊĒêŠĕöŠĕéšøïĆ Öćø÷Ö÷ŠĂÜ
đóøćąĕöŠöĊĔÙøđĀĘîÙčèÙŠć




“ÙćÜÙÖ×ċĚîüĂ”
Āöć÷ëċÜ
ÙîöĊåćîąêęćĞ êšĂ÷ óĂĕéšéïĉ ĕéšéĊÖĘöÖĆ
ĒÿéÜÖĉøĉ÷ć ĂüééĊÝîúČöêĆü















“úĎÖĕÖŠĔîÖĞćöČĂ”
Āöć÷ëċÜ
ñĎšêÖĂ÷ĎŠĔîĂĞćîćÝ
ĕöŠöĊìćÜêŠĂÿĎš
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“đ×ĘâÙøÖ×ċîĚ õĎđ×ć”
Āöć÷ëċÜ
ìĞćÜćîìĊę÷ćÖđÖĉîÙüćöÿćöćøë×ĂÜ
êîđĂÜ




“đĀĘîßšćÜ×ĊĚ ×ĊĚêćößšćÜ”
Āöć÷ëċÜ
ìĞćđúĊ÷îĒïïÙîĔĀâŠ
ÙîēêĀøČĂÙîöĆęÜöĊìĆĚÜėìĊęêîĕöŠöĊ
ÖĞćúĆÜìøĆó÷ŤĀøČĂÙüćöÿćöćøëóĂ















“ĒÖüŠÜđìšćĀćđÿĊĚ÷î”
Āöć÷ëċÜ
ĀćđøČęĂÜđéČĂéøšĂî
ĔÿŠêĆüđĂÜ
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøö English is fun
ĔïÜćîìĊ…ę …….
************************************************
ßČęĂ– îćöÿÖčú.........................................................................................................
ÙĞćßĊĚĒÝÜ éĎøðĎ õćóĒúšüĔÿŠÙćĞ êĂïúÜĔîßŠĂÜüŠćÜ
(feet ears hands eyes mouth)

1.
2.
3.
4.
5.

I
I
I
I
I

can see with my………………………….
can hear with my…………………………
can eat with my……………………………
can touch with my………………………
can walk with my………………………...

Show your feelings
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöÝĞćîüîðøąßćÖøĔîĂćđàĊ÷î
ĔïÜćîìĊę...........
******************************
×šĂöĎúðøąßćÖøĔîðøąđìýĂćđàĊ÷îðŘ 2553
ðøąđìý
ĕì÷
ïøĎĕî
đöĊ÷îöćøŤ
ôŗúĉððŗîÿŤ
öćđúđàĊ÷

ÝĞćîüîðøąßćÖćø
(úšćîÙî)
65.93
0.41
58.38
101.80
28.90

ðøąđìý
úćü
đüĊ÷éîćö
ÿĉÜÙēðøŤ
ĂĉîēéîĊđàĊ÷
ÖĆöóĎßć

ÝĞćîüîðøąßćÖø
(úšćîÙî)
6.00
89.57
5.08
243.00
14.14

ÝćÖ×šĂöĎúéšćîïî ĔĀšêĂïÙĞćëćöêŠĂĕðîĊĚ
1. ðøąđìý..................................................öĊÝĞćîüîðøąßćÖøöćÖìĊęÿčé
2. ðøąđìý.....................................................öĊÝĞćîüîðøąßćÖøîšĂ÷ìĊęÿčé
3. ðøąđìýúćüöĊÝĞćîüîðøąßćÖø............................Ùî
4. ðøąđìýĕì÷öĊÝĞćîüîðøąßćÖøĂ÷ĎŠĔîúĞćéĆïìĊę..........................×ĂÜĂćđàĊ÷î
5. ðøąđìýĕì÷öĊÝĞćîüîðøąßćÖøöćÖÖüŠćðøąđìýđöĊ÷îöćøŤÝĞćîüî..............Ùî

-./

ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöÿÖčúđÜĉîĔîĂćđàĊ÷î
ĔïÜćîìĊę..........
************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ đêĉöÙĞćêĂïúÜĔîßŠĂÜüŠćÜĔĀšëĎÖêšĂÜ
đÜĉîđüĊ÷éîćö 691 éŠÜðøąöćè 1 ïćìĕì÷
đÜĉîïćìĕì÷ 20 ïćì đìŠćÖĆï..........................................éŠÜ
đÜĉîÿĉÜÙēðøŤ1 éĂúúŠćøŤÿĉÜÙēðøŤ ðøąöćè 23.47 ïćì
ĕì÷
đÜĉîïćìĕì÷ 100 ïćì đìŠćÖĆï.......................éĂúúćøŤÿĉÜÙēðøŤ
đÜĉîđöĊ÷îöćøŤ 24 ÝŢćéðøąöćè 1 ïćìĕì÷
đÜĉîïćìĕì÷ 200 ïćì đìŠćÖĆï.................................ÝŢćé
đÜĉîúćü 250 ÖĊï ðøąöćè 1 ïćìĕì÷
đÜĉîïćìĕì÷ 50 ïćì đìŠćÖĆï...................................ÖĊï
đÜĉîÖĆöóĎßć 130 đøĊ÷úðøąöćè 1 ïćìĕì÷
đÜĉîïćìĕì÷ 300 ïćì đìŠćÖĆï...............................đøĊ÷ú

-./

ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
70

ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
ĔïÜćîìĊę..........
************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉĂĉîēéîĊđàĊ÷ ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜ
íÜßćêĉĂĉîēéîĊđàĊ÷




Indonesia






........................................................
........................................................
........................................................

........................................................

........................................................
........................................................









úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉĂĉîēéîĊđàĊ÷





ªµ¤®¤µ¥ °µ·°· Ã¸Á¸¥

………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
*********************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉôŗúĉððŗîÿŤ ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉ
ôŗúĉððŗîÿŤ

























úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉôúŗ ĉððŗîÿŤ

Philippines

.........................................................
.........................................................
.........................................................


.........................................................



.........................................................
ÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉôŗúĉððŗîÿŤ .........................................................
…………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉöćđúđàĊ÷ ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉ
öćđúđàĊ÷



Malaysia








úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉöćđúđàĊ÷



....................................................
....................................................
....................................................


....................................................
....................................................






















ªµ¤®¤µ¥ °µ·¤µÁ¨Á¸¥

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
*************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉÿĉÜÙēðøŤ ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉ
ÿĉÜÙēðøŤ


Singapore






úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉÿĉÜÙēðøŤ



...................................................
...................................................
...................................................
...................................................



...................................................
...................................................

 
 















ªµ¤®¤µ¥ °µ··Ã¦r
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
************************************************
*
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉđüĊ÷éîćö ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜ
íÜßćêĉđüĊ÷éîćö






Vietnam



úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉđüĊ÷éîćö
















............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

ªµ¤®¤µ¥ °µ·Áª¸¥µ¤

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
*******************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉÖĆöóĎßć ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉ
ÖĆöóĎßć



Cambodia



úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉÖĆöóĎßć



........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................






ÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉÖĆöóĎßć


...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
*************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉđöĊ÷îöćøŤ ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜ
íÜßćêĉđöĊ÷îöćøŤ











Myanmar

úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉđöĊ÷îöćøŤ

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................




....................................................







ÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉđöĊ÷îöćøŤ

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
*************************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉïøĎĕî ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉïøĎĕî













úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉïøĎĕî

Brunei

...................................................
..................................................
...................................................
..................................................



...................................................
...................................................










ÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉïøĎĕî

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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ïĆîìċÖÖćøđøĊ÷îøĎš
ÖĉÝÖøøöíÜßćêĉðøąđìýĂćđàĊ÷î
**********************************************
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀšøąïć÷ÿĊíÜßćêĉúćü ïĂÖúĆÖþèąĒúąĀćÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉúćü




Laos






















úĆÖþèą×ĂÜíÜßćêĉúćü

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................



...........................................................



ÙüćöĀöć÷×ĂÜíÜßćêĉúćü

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

-./

ÙüćöøĎÿš ċÖìĊęöĊêŠĂÖĉÝÖøøöîĊĚ
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ĒïïìéÿĂï
ÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïðøąßćÙöĂćđàĊ÷î
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøĂŠćîĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćđàĊ÷î
************************************************
ßČęĂ– îćöÿÖčú.............................................................................................
ÙĞćßĊĚĒÝÜ ĔĀš  úšĂöøĂï×šĂìĊęëĎÖìĊęÿéč đóĊ÷Ü×šĂđéĊ÷ü
1. ĂćđàĊ÷îÙČĂĂąĕø
Ö. ÿöćÙöðøąßćßćêĉĒĀŠÜđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖ
×. ĂÜÙŤÖøĒĀŠÜðøąßćßćêĉđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖ
Ù. ÿöćÙöðøąßćßćêĉĒĀŠÜđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš
Ü. ðøąßćßćêĉöüúøüöĒĀŠÜìüĊðđĂđßĊ÷Ĕêš
2. ÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂĂąĕø
Ö. øüÜ×šćü 10 øüÜ
×. øüÜ×šćü 11 øüÜ

Ù. êšî×šćü 10 êšî
Ü. êšî×šćü 11 êšî

3. ïčÙÙúìĊęëĂČ üŠćđðŨîñĎšÖŠĂêĆĚÜĂćđàĊ÷îĒøÖđøĉęöÙČĂĔÙø
Ö. éø.ëîĆé ÙĂöĆîêŤ
Ù. éø.öĀćđé÷Ť öĎăĆöĀöĆé
×. îć÷ýčõßĆ÷ óćîĉßõĆÖéĉĝ
Ü. éø.÷ĎàčðêŤ ĒüéćēĂŢą
4. ×šĂĔéÙČĂ ĂćđàĊ÷î (ASEAN)
Ö. Asia South East Association Nations
×. Association of South East Asian Nation
Ù. Asia South East Association National
Ü. Association for South East Asian National
80

5. ÿöćßĉÖĂćđàĊ÷îöĊÖĊęðøąđìý
Ö. 10 ðøąđìý
×. 12 ðøąđìý

Ù. 15 ðøąđìý
Ü. 20 ðøąđìý

6. đøĉęöĒøÖĂćđàĊ÷î (ASEAN) ÝĆéêĆĚÜēé÷ðøąđìýÿöćßĉÖÖĊęðøąđìý
Ö. 4 ðøąđìý
Ù. 6 ðøąđìý
×. 5 ðøąđìý
Ü. 7 ðøąđìý
7. ðøąđìýĔéĕöŠĔßŠÖúčŠöÿöćßĉÖĂćđàĊ÷î
Ö. đöĊ÷îöćøŤ
×. ÿĉÜÙēðøŤ

Ù. đüĊ÷éîćö
Ü. êĉöĂøŤ-đúÿđê

8. ðøąđìýìĊęđ×šćđðŨîÿöćßĉÖúŠćÿčé×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂ
Ö. ĂĉîēéîĊđàĊ÷
Ù. ÖĆöóĎßć
×. óöŠć
Ü. đüĊ÷éîćö
9. ×šĂĔéđðŨîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜĕì÷ìĊęöĊêŠĂĂćđàĊ÷î
Ö. đðŨîñĎšîĞćĔîÖúčŠöĂćđàĊ÷î
×. đðŨîĀîċęÜĔîðøąđìýñĎšÖŠĂêĆĚÜĂćđàĊ÷î
Ù. đðŨîìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠĂćđàĊ÷î
Ü. đðŨîêĆüĒìîêĉéêŠĂÙšć×ć÷ÖĆïêąüĆîêÖ
10. ÙĞć×üĆâ×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂ×šĂĔé
Ö. ĀîċęÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤ ĀîċęÜđĂÖúĆÖþèŤ ĀîċęÜðøąßćÙö
×. ĀîċęÜðøąßćÙö ĀîċęÜđĂÖúĆÖþèŤ ĀîċęÜđýøþåÖĉÝ
Ù. ĀîċęÜđĂÖúĆÖþèŤ ĀîċęÜðøąßćÙö ĀîċęÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤ
Ü. ĀîċęÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤ ĀîċęÜđĂÖúĆÖþèŤ ĀîċęÜðøąßćßćêĉ
81

đÞú÷ĒïïìéÿĂï
ÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïðøąßćÙöĂćđàĊ÷î
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøĂŠćîĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćđàĊ÷î
************************************************
1. ĂćđàĊ÷îÙČĂĂąĕø
Ù. ÿöćÙöðøąßćßćêĉĒĀŠÜđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš
2. ÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂĂąĕø
Ö. øüÜ×šćü 10 øüÜ
3. ïčÙÙúìĊęëĂČ üŠćđðŨîñĎšÖŠĂêĆĚÜĂćđàĊ÷îĒøÖđøĉęöÙČĂĔÙø
Ö. éø.ëîĆé ÙĂöĆîêŤ
4. ×šĂĔéÙČĂ ĂćđàĊ÷î (ASEAN)
×. Association of South East Asian Nation
5. ÿöćßĉÖĂćđàĊ÷îöĊÖĊęðøąđìý
Ö. 10 ðøąđìý
6. đøĉęöĒøÖĂćđàĊ÷î (ASEAN) ÝĆéêĆĚÜēé÷ðøąđìýÿöćßĉÖÖĊęðøąđìý
×. 5 ðøąđìý
7. ðøąđìýĔéĕöŠĔßŠÖúčŠöÿöćßĉÖĂćđàĊ÷î
Ü. êĉöĂøŤ-đúÿđê
8. ðøąđìýìĊęđ×šćđðŨîÿöćßĉÖúŠćÿčé×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂ
Ù. ÖĆöóĎßć
9. ×šĂĔéđðŨîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜĕì÷ìĊęöĊêŠĂĂćđàĊ÷î
×. đðŨîĀîċęÜĔîðøąđìýñĎšÖŠĂêĆĚÜĂćđàĊ÷î
10. ÙĞć×üĆâ×ĂÜĂćđàĊ÷îÙČĂ×šĂĔé
Ö. ĀîċęÜüĉÿĆ÷ìĆýîŤ ĀîċęÜđĂÖúĆÖþèŤ ĀîċęÜðøąßćÙö
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ĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ
ÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøĂŠćî............................

ÙĞćßĊĚĒÝÜ 1. ĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöÖćøĂŠćîĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšÿĎŠĂćđàĊ÷îîĊĚ đðŨî
ÖćøðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšđøĊ÷î/ñĎšøŠüöÖĉÝÖøøöđóČęĂîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîÖćø
óĆçîćÖćø ÝĆéÖĉÝÖøøöĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ×ċĚî
2. ĒïïðøąđöĉîîĊĚĒïŠÜĂĂÖđðŨî 3 êĂî
êĂîìĊę 1 ×šĂöĎúìĆęüĕð
êĂîìĊę 2 ĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ
êĂîìĊę 3 ×šĂđÿîĂĒîą
êĂîìĊę 1 đðŨî×šĂöĎúìĆęüĕð
1. đóý

 1. ßć÷  2. ĀâĉÜ

2. Ăć÷č

 1. Ăć÷čêęĞćÖüŠć 15 ðŘ

 2. Ăć÷č 16 - 25 ðŘ

 3. Ăć÷č 26 - 35 ðŘ
3. øąéĆïÖćøýċÖþć  1. ðøąëöýċÖþć
 3. ðøĉââćêøĊ
4. ĂćßĊó

 2. öĆí÷öýċÖþć
 4. ĂČęî ė ēðøéøąïč..........

 1. îĆÖđøĊ÷î/îĆÖýċÖþć/îý.Öýî.
 2. øĆïÝšćÜ/ïøĉþĆì
 3. Ùšć×ć÷
 4. ĂČęî ė ēðøéøąïč........
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êĂîìĊę 2 đðŨîĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ
ēðøéìĞćđÙøČęĂÜĀöć÷ 3 úÜĔîßŠĂÜüŠćÜ êøÜÖĆïøąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜìŠćîđóĊ÷ÜÙĞćêĂïđéĊ÷ü

øąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ
×šĂìĊę

øć÷Öćø

öćÖ
ìĊęÿčé

1.

ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö
öĊîĉÿĆ÷øĆÖÖćøĂŠćî

2.

óĆçîćýĆÖ÷õćóñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö
ĔĀšđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöđ×šćÿĎŠðøąßćÙöĂćđàĊ÷î

3.

ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö
öĊÙüćöĔòśøĎš ĒúąđøĊ÷îøĎšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

4.

øą÷ąđüúćÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖøøö

5.

ÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖøøö

6.

ñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøööĊÿŠüîøŠüö
ĔîÖĉÝÖøøö

7.

ÿČęĂ/üĆÿéč ĂčðÖøèŤ öĊÙüćöĀúćÖĀúć÷/
đóĊ÷ÜóĂĒúąđĀöćąÿö

8.

üĉì÷ćÖøöĊđìÙîĉÙĒúąÖćøëŠć÷ìĂéÙüćöøĎš

84

öćÖ

ðćî
ÖúćÜ

îšĂ÷

îšĂ÷ìĊęÿčé

9.

ñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøöĕéšøĆïÙüćöøĎšĒúą
ÿćöćøëîĞćÙüćöøĎšĕðĔßšðøąē÷ßîŤĕéš

10. ñĎšđøĊ÷î/ñĎšđ×šćøŠüöÖĉÝÖøøööĊÙüćöóċÜóĂĔÝÖĆï
ÖĉÝÖøøöîĊĚ

êĂîìĊę 3 ×šĂđÿîĂĒîą ĂČęî ė
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
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จรรยาบรรณบรรณารักษและผูปฏิบัติงานหองสมุด
ห อ งสมุ ด เป น สถาบั น ที่ มี เ กี ย รติ แ ละเป น แหล ง บริ ก ารความรู ที่ มี คุ ณ ค า
ในสังคม ดังนั้น เพื่อประโยชนตอการพัฒนาหองสมุด เพื่อสรางความมั่นคงแก
สถาบันหองสมุดและเพื่อใหสถาบันหองสมุด เปนที่เชื่อถือของประชาชน สมาคม
ห อ งสมุ ด แห ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณ สำหรับบรรณารักษและ
ผูปฏิบัติงานหองสมุดทุกตำแหนงไวดังตอไปนี้
✾ หมวดที่ 1 จรรยาบรรณตอผูใช
1. ใหคำนึงถึงความสะดวกสบายของผูใชกอนสิ่งอื่น
2. ใหใชชีวิตที่ไดศึกษามาใหเกิดประโยชนแกผูใชอยางเต็มความสามารถ
3. ใหความเสมอภาคแกผูใช โดยไมคำนึงถึง ฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม
✾ หมวดที่ 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
1. ไมประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ในวิชาชีพแหงตน
2. ต อ งศึ ก ษาและแสวงหาความรู เพื่ อ ให ต นมี วุ ฒิ เข า ขั้ น มาตรฐานที่
สถาบันวิชาชีพกำหนดไวและหมั่นเพียรฝกฝนทักษะ ตลอดจนหาวิธีการใหม ๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่เพื่อสงเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพ
ผูรวมอาชีพและเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
4. ไมฝกใฝในการเพิ่มพูนฐานะทางเศรษฐกิจสวนตนจนเปนการบั่นทอน
การปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ
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✾ หมวดที่ 3 จรรยาบรรณตอผูรวมงาน
1. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงาน และผูรวมอาชีพ
2. ใหความเคารพและยอมรับในขอตกลงที่เปนมติของที่ประชุม
3. รักษาและแสวงหามิตรภาพระหวางผูรวมงานและผูรวมอาชีพ
4. ในกรณีที่เปนผูบังคับบัญชา จะตองยึดมั่นในคุณธรรมในการปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชา ไมมีอคติในการแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบและการ
ลงโทษ
✾ หมวดที่ 4 จรรยาบรรณตอสถาบัน
1. รั ก ษาประโยชน แ ละชื่ อ เสี ย งของสถาบั น ที่ ห อ งสมุ ด สั ง กั ด อยู และ
ไมกระทำการอันใดที่จะเปนทางทำใหเกิดความเสื่อมเสีย
2. รวมมือและปฏิบัติงานดวยดีตามนโยบายที่ผูบังคับบัญชาไดรับมา เพื่อ
ความกาวหนาของสถาบันโดยสวนรวม
3. ไมพึงใชชื่อและทรัพยากรของสถาบันเพื่อประโยชนสวนตน หรือเพื่อ
หมูคณะโดยมิชอบ
✾ หมวดที่ 5 จรรยาบรรณตอสังคม
1. ควรเปนผูนำอยางเขมแข็ง เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทของภาระหนาที่
ที่มีตอการพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาประเทศ
2. พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชนของชุมชนดวยการใชวิชาชีพโดยสุจริต
และไมใหเปนการเสียหายตอภาระหนาที่ที่ปฏิบัติอยู
3. พรอมที่จะผดุงรักษาไวซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม

88

บรรณานุกรม
กรมวิชาการ. กิจกรรมสงเสริมการอาน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2546.
ฉวีวรรณ คูหาภินันทน. การอานและการสงเสริมการอาน. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาการ, 2545.
ดามพ จิตรกร หัดวาดการตูนญี่ปุน เลม 3 วาดรูปตนไม-ดอกไม. กรุงเทพฯ : ไพลินบุคเน็ต,
2554
น้ำทิพย วิภาวิน. การบริหารหองสมุดยุคใหม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :เอสอารพริ้นติ้งแมส
โปรดักส, 2550.
เพ็ญพิมล คงมนต วารสารประชากรและการพัฒนา ปที่ 32 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555 เดือน สิงหาคม –
กันยายน, 2555.
เรืองศักดิ์ ปนประทีป. หนังสือเลมแรก Bookstrat Thailand. กรุงเทพฯ : ปนโต พับลิชชิ่ง,
2552.
วีระวรรณ วรรณโท. การจัดกิจกรรมหองสมุด. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545.
ศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย. แนวทางการพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปนศูนยกลางการ
เรียนรูตลอดชีวิต ตาม ม.25. กรุงเทพ :สหมิตรพริ้นติ้ง, 2547.
สุชาดา งามวัฒนจินดา. หัดวาดการตูน เลม 2 สัตวบก. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ :
นานมีบุคส, 2543.
สุชาดา งามวัฒนจินดา. หัดวาดการตูน เลม 4 สัตวปก. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
นานมีบุคส, 2544.
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ. คูมือการออกแบบ
หลักสูตรคาย. ลำปาง : สถาบันฯ ภาคเหนือ, 2551.
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ. คูมือการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน. ลำปาง : สถาบันฯภาคเหนือ, 2552
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ. คูมือการออกแบบ
หลักสูตรคาย. ลำปาง : สถาบันฯ, 2551.
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ. แนวทางการพัฒนา
หองสมุดประชาชน 3 ดี. ลำปาง : สถาบันฯ, 2553.
สายพิณ นาประจุล. เกมและกิจกรรมสงเสริมการอานที่สนองตอกลุมสาระการเรียนรู เลม 1.
พิมพครั้งที่ 6: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, 2555.
สำนักงาน กศน. กรอบแนวทางการดำเนินงาน “หองสมุด 3 ดี”. กรุงเทพฯ :
รังสีการพิมพ, ม.ป.ป.
สุเชาว รักษวงศ. เทคนิคการจัดบอรดหรือปายนิเทศ. ลำปาง : ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ, ม.ป.ป.
อารีเฟน อับดุลกาเดร. ประสบการณการบริหารหองสมุดใหมีชีวิต . พิมพครั้งที่ 2 สงขลา :
เทมการพิมพสงขลา, 2550.
เว็บไซต : http://education.kapook.com/view65127.html
89

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
นายประเสริฐ หอมดี
นางนาถยา ผิวมั่นกิจ
นางณิชากร เมตาภรณ
ผูเขียน
นางศิริพร อหันตะ
นางปุญญดา ชาวงศศรี
นางลัคนา บุญดี
นางสาวประยูร บุญทั่ง
บรรณาธิการ
นางดวงทิพย แกวประเสริฐ
นางจิตราภรณ เทวะนา
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางดวงทิพย แกวประเสริฐ
ผูพิมพ
นางศิริพร อหันตะ
นางปุญญดา ชาวงศศรี
นางลัคนา บุญดี
นางสาวประยูร บุญทั่ง
ออกแบบ/รูปเลม
นางมุกดา ภูตาสืบ

ผูอำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ
รองผูอำนวยการสถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ
จ.เพชรบูรณ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ
จ.เพชรบูรณ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร
บรรณารักษชำนาญการ กศน. อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
บรรณารักษชำนาญการ กศน.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ
จ.เพชรบูรณ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.เมืองเพชรบูรณ
จ.เพชรบูรณ
บรรณารักษชำนาญการพิเศษ กศน. อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร
บรรณารักษชำนาญการ กศน. อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร
สถาบัน กศน. ภาคเหนือ

90

บันทึก
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

91

บันทึก
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

92

