
รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

ชื่อโครงการ  ติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555 

ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วดัมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อาํเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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คํานํา 
 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา เกิดจากความร่วมมือของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม หรือศูนย์คณุธรรม และสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา และได้จัดโครงการรักการอ่านต่อเนื่องมาทุกปี ในปี 
พ.ศ. 2555 สํานักหอสมุดกลาง จึงจัดโครงการติดตามผลติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุด
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่น เพื่อให้คําแนะนําและช่วยเหลือการดําเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน
มงคลวิทยาใหย่ั้งยืนต่อไป 

 
       สํานักหอสมุดกลาง 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน 

ประจําปีงบประมาณ 2554 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ชื่อโครงการ : ติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอา่น 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    สาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชมรมผู้สูงอายุ 

ระยะการดาํเนนิงาน     3-4 มีนาคม 2555 

สถานทีดํ่าเนนิงาน      ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทยั) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

งบประมาณ     ที่ขออนุมัติ    จํานวน  25,000  บาท 

ใช้จริง         จํานวน 25,000  บาท 

ผลการดําเนนิงาน 

ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ 

วิธีการดําเนนิโครงการ 

1. ตรวจสอบการสร้างฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

รายละเอียดขอ้มูล 

1    จํานวนรายการข้อมูลทรพัยากรสารสนเทศ 571 รายการ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามเณร จํานวน 107 รูป และ ครู จํานวน  5 คน

ผลการดําเนนิงานตามวัตถุประสงค์และตวัชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนสามเณรและครูเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≤80 80

2. ความพึงพอใจ ร้อยละ ≤80 85
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สรุปประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
ณ โรงเรียนมงคลวิทยา อ.เมอืง จ. ระยอง 

3-4 มีนาคม 2555 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 89 คน ส่วนใหญ่เป็นสามเณรอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จํานวน 
34 คน คดิเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมา อยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
29.20 มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 11 คน ร้อยละ 12.40 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ระดับชั้นละ 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.90 เท่ากัน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ สามเณรที่เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ อายุ 14 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10  อายุ 13 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.00 อายุ 16 ปี จํานวน 10 คดิเป็นรอ้ยละ 11.20 อายุ 15 ปี จํานวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 10.10  
อายุ 17 ปี จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 9.00 อายุ 18 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.40 นอกนั้น  
อายุ 12 ปี และ 19 ปี จํานวนละ 1 คน คดิเป็นร้อยละ 1.10 เท่ากัน 

ความพึงพอใจต่อโครงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( x=4.55) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยรวม พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x=4.61) คือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในข้อ
ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือเกมส์หรรษา (x=4.66) 
นิทานประกอบสื่อ (x =4.65) และห้องสมุดของท่าน ( x =4.58) ตามลําดับ รองลงมาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม (x=4.60) และอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
( x=4.48) ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตาราง 1 

ตาราง 1 ความพึงพอใจต่อโครงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
x  S.D 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  1.1 ฐานที่ 1 ห้องสมดุของทา่น 4.58 0.90 
  1.2 ฐานที่ 2 นิทานประกอบสื่อ 4.65 0.76 
  1.3 ฐานที่ 3 ภาษาพาสนุก 4.53 0.94 
  1.4 ฐานที่ 4 เกมส์หรรษา 4.66 0.81 

รวม 4.61 0.76 
2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.48 0.87 
3. วัสดุประกอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 4.47 0.91 
4. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.39 0.93 
5. ประโยชน์ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.60 0.84 

รวมทั้งหมด 4.55 0.72 
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ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน 

ลําดับ ปัญหา อุปสรรค แนวการแก้ไข/ปรับปรุง 

1 ขาดบรรณารักษ์ บุคลากรทีม่าทําหน้าที่บรรณารักษ์
แทนอยู่ในระหว่างการเรียนรู้งาน  

ให้ความรู้การลงรายการหนังสือแก่
บุคลากรที่มาทาํหน้าที่เป็นบรรณารักษ ์

2 ครูที่ทําหน้าทีบ่รรณารักษ์ มภีาระการสอนด้วย ฝึกให้สามเณรมาช่วยงาน 
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ภาคผนวก 



โครงการบริการวิชาการ 

ติดตามผลการดําเนินงานปรับปรุงห้องสมุดและจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามคัคีธัมโมทัย)  

อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

วันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 

สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และชมรมผู้สูงอายุ  มศว  

Central  Library, Srinakharinwirot University  
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