


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมการอ่านเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และยังก าหนดกิจกรรมต่างๆ                
เพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน ในยุคปัจจุบันการผลิตสื่อทางการศึกษา มีเผยแพร่ออกมาอย่างหลากหลาย  
การผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็ก  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอ่านต่อเยาวชน              
จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อครูและ
นักเรียน รวมทั้งยังเป็นสื่อที่ท าให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้นด้วย 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและ เห็นความส าคัญของสื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ และทักษะการผลิตสื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครูบรรณารักษ์ 

2. ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
รวมทั้งหมด 50 คน 

 
5. ระยะเวลาการอบรม 
 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
6. สถานที่อบรม 
 ณ บริเวณชั้น 4  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 



7. การด าเนินงาน 
 1. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนด าเนินการ 
 2. ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 3. สอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม 
 4. ส ารวจ สังเกต การด าเนินการ 
 5. ติดตามประเมินผลและวัดความรู้หลังการอบรม 
 6. ติดตามการท าผลการอบรมไปใช้ 

7. สรุปผลการด าเนินการ และรายงาน 
 
8. ติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น 3 ระยะ 
 ระยะที่ 1 ระหว่างอบรม ส ารวจ สังเกต การด าเนินกิจกรรม 
 ระยะที่ 2 หลังการอบรมทันที ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม 
3. แบบประเมินผู้รับบริการ(AAR : After Action Review) 

ระยะที่ 3 ติดตามการน าผลการอบรมไปใช้หลังจากได้รับการอบรมไปแล้ว 3 เดือน 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้ารับอบรมสามารถผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
สร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ห้องเรียน และห้องสมุด ส่งผลให้นักเรียนใส่ใจในการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้ามากข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 

ณ  ชั้น 4  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    

 

เวลา เนื้อหา วิทยากร หมายเหตุ 
07.30 - 08.00 น. - ลงทะเบียน 
08.00 - 10.00 น. - พิธีเปิด 

- บรรยายเรื่องสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน 
ประวัติความเป็นมา และวิธีปรับใช้ 

คุณศิริจิตร จิตรถาวรกุล  
คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล 

 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 - 12.00 น. - อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหุ่น

ประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET)   
คุณศิริจิตร จิตรถาวรกุล  
คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.15 น. - อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหุ่น

ประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET)   
คุณศิริจิตร จิตรถาวรกุล  
คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล 

 

15.15 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 - 17.00 น. - อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหุ่น

ประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET)  - 
- น าเสนองาน 
- รับเกยีรติบัตร 

คุณศิริจิตร จิตรถาวรกุล  
คุณวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล 

 

 
 

*** หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 
ผลิตหุ่นประเภท หุ่นก้านชัก (ROD PUPPET) 

คุณครูจะได้เรียนรู้ หุ่นประเภทต่างๆ ประวัติความเป็นมา และวิธีปรับใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุ่นออเจ้า เป็นน าไปปรับใช้กับเรื่องราวในวรรณกรรม วรรณคดีไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติวิทยากร 

                                    
                  พ่อโจ้   วิศวิชญ์  จิตรถาวรกุล                      แม่แก้ม  ศิริจิตร  จิตรถาวรกุล 
คณะละครหุ่น MOMMY PUPPET 

 การศึกษา  
 ปริญญาตรีวิชาเอกการสื่อสารมวลชน วิชาโทโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาโทการบริหารจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ผลงาน 
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งนิทาน และเล่านิทานส าหรับเด็กและครอบครัว ถ้วยพณฯท่านเกษม 
วัฒนชัย องคมนตรี ปี พ.ศ. 2553 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทครอบครัว โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่า
นิทาน ถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพฯ ปี พ.ศ. 2551 

พ่อโจ้ และ แม่แก้ม คณะละครหุ่น MOMMY PUPPET ท างานด้านการแสดงศิลปะละครหุ่น
ไทยร่วมสมัยเพื่อน าไปใช้เป็นสื่อในหลากหลายลักษณะ ตามประเด็นต่างๆ ตามวาระ อาทิเช่น น าศิลปะ
หุ่นไทยร่วมสมัยมาใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ใช้เป็นสื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ภาวะความ
ต้องการพิเศษ ใช้เป็นสื่อในการท างานด้านเด็กและครอบครัว รวมทั้งน าศิลปะการแสดงไปให้ความสุข
กับผู้คนในสถานที่ต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียน พ้ืนที่งานศิลปะ หรือแม้แต่ในศูนย์พัก พิง
ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2554 ที่เกิดเหตุการน้ าท่วมใหญ่ ก็ร่วมออกเดินทางไปแสดงโดย
ร่วมกับพี่ๆ ศิลปินต่างๆ โดยใช้ชื่อโครงการ ศิลป์อาสา ทั้งยังเป็นศิลปินคณะหุ่นไทยร่วมสมัยที่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมแสดงในเทศกาลหุ่นโลก และการแสดงในเวทีระดับนานาชาติในหลายประเทศ 

ทั้งคู่เป็นอาจารย์พิเศษ สอนการใช้สื่อส าหรับเด็ก ให้แก่นักศึกษาครุศาสตร์เอกประถมวัย และ
ยังเป็นวิทยากรการใช้สื่อส าหรับด็กให้กับหลายหน่วยงาน อาทิเช่น วิทยากรอบรมครู (โครงการคูปอง
ครู) ให้กับกระทรวงศึกษาฯ, วิทยากรอบรมครู (โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก) ให้กับ 
สสส., เป็นวิทยากรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยในการสร้างสรรค์สื่อส าหรับเด็ก เป็นทีม
วิทยากรโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์การอ่านในโรงเรียนให้กับรร.ประถมสังกัดกทม.ทุกรร., เป็นทีมวิทยากร
อบรมเครื่องมือให้กับครูทั่วประเทศในโครงการโตไปไม่โกง ฯลฯ  เป็นวิทยากรอบรมการผลิตสื่อส าหรับ



เด็กให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิ
โรต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเลี้ยงลูกด้วยสื่อนิทานให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
เจ้าพระยา ฯลฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการสร้างสื่อให้กับเยาวชนภาคเหนือตอนล่างโครงการสุขยกแก็งค์ 
ของสสส. ฯลฯ 

ภาพงานด้านวิทยากร 

 
       

   
       
 
        
 
       
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


