
 

รายงานการดําเนินงาน 

โครงการรักการอาน  

โรงเรียนมงคลวิทยา  อําเภอเมือง  จงัหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 17-18 กรกฏาคม 2553 

 



สรุปผลการประเมินกิจกรรมสงเสริมการอาน  โครงการรกัการอานโรงเรียนมงคลวิทยา   
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   
วันท่ี 17  -  18  กรกฎาคม  2553 
----------------------------------- 

 

รายงานการดาํเนินงานโครงการรักการอานโรงเรียนมงคลวิทยา 
 

 สรุปรายงานผลการดําเนินการโครงการรักการอานโรงเรียนมงคลวิทยา  อําเภอเมืองระยอง จังหวดั
ระยอง   ซ่ึงเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  รับสามเณรเขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 1- 6  
ในปการศึกษา 2553  มีสามเณรท้ังหมดจํานวน 114 รูป  สามเณรท่ีเขาใหมระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน   
42 รูป  และมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 12 รูป  รวม  54 รูป 
 
วัตถุประสงคของโครงการ  

1.  เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกสามเณร   
2.  เพื่อใหหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเพิ่มข้ึน   
3.  เพื่อรวมกับชุมชนในการจดัแหลงการเรียนรู  
 

การดําเนินในโครงการ มี 2 สวน คือ    
1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 
ผลการดําเนินการเปนไปตามดัชนชีี้วัดและเกณฑความสําเร็จของโครงการ คือ ไมนอยกวารอยละ  85  

1.  จํานวนผูเขารวมกจิกรรม  สามเณรท่ีเขาใหมในปการศกึษา  2553  จํานวน 54 รูป เขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอานจํานวน 52 รูป  (คิดเปนรอยละ 96.30 )    
  2.  ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  (คาเฉล่ีย  
4.67  คิดเปนรอยละ 93.40)   
 
ระยะเวลาดําเนินการ     กรกฎาคม - สิงหาคม  2553 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือและส่ือการเรียน)  เดือนกรกฎาคม  2553   
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน วันท่ี  17-18 กรกฎาคม 2553 
 
 



 
รายงานการใชเงินงบประมาณโครงการ 
      ใชงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2553 แผนงบประมาณ : การขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษาผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ (บก.19) จํานวน 60,000 บาท รายละเอียดมดีังนี ้ 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  คาหนังสือและสื่อการเรยีน   
    จํานวน  346 ช่ือ  365  เลม เปนเงิน        48,160    บาท    
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  คาใชจายในการเดินทาง  
    -  คาเชารถ คาน้ํามันเชื้อเพลิง   คาผานทางพิเศษ      6,000   บาท 
    -   คาที่พัก         2,600   บาท 
    -  คาเบี้ยเล้ียง          3,240   บาท       11,840 บาท 

     รวมทั้งสิ้น    60,000 บาท  
(ถัวจายทุกรายการ)    

 
อุปสรรคปญหาและขอเสนอแนะ 

การดําเนนิงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จากวนัที่  10-11 กรกฎาคม 2553 ไมสามารถจัดได
ตรงตามแผนดาํเนินงาน ตองเล่ือนไปจัดในวันที่  17 - 18 กรกฎาคม 2553  เนื่องจากคณะกรรมการฝายจัด
สงเสริมการอานติดภารกิจ 

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานจากที่รับจากสามเณรผูเขารวมกิจกรรม  คือ  เร่ือง 
การจัดชั้นหนงัสือใหถูกตอง   คณะกรรมการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเห็นวาควรมกีารจัดฝกอบรม 
เร่ืองการจัดชัน้หนังสือใหสามเณรในโอกาสตอไป 
 
สรุปผลการประเมินผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานในโครงการรักการอาน  
 ผูเขารวมกิจกรรม  มีสามเณรรวมกิจกรรมทั้งสิ้น  จํานวน  52  รูป  ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 
จํานวน  49  ฉบับ    (คิดเปนรอยละ 94.23)   
 
ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด   
( X  =  4.67 คิดเปนรอยละ 93.40)   กิจกรรมที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  คือ  การจัดนิทรรศการหนังสือ  
( X  = 4.78  คิดเปนรอยละ 95.60)  รองลงมา  คือ  ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม  ( X  = 4.76 คิดเปน
รอยละ 95.20) และกิจกรรมชวนกนัอาน  ( X  = 4.64 คิดเปนรอยละ 92.80)   (ดังรายละเอียดในตาราง 1) 
 



ตาราง 1   ความพึงพอใจของสามเณรเกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการรักการอาน  
 

ความพึงพอใจ  
รายการประเมิน X  S.D. 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

รอยละ 

1.  การจัดนิทรรศการหนังสือ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 95.60 
2.  กิจกรรมทักษะการสืบคนสารสนเทศ 4.60 0.64 มากท่ีสุด 92.00 
3.  กิจกรรมชวนกันอาน 4.64 0.63 มากท่ีสุด 92.80 
4.  กิจกรรมการใชหองสมุดเพื่อการอาน 4.58 0.61 มากท่ีสุด 91.60 
5.  ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.76 0.43 มากท่ีสุด 95.20 

รวม 4.67 0.39 มากท่ีสุด 93.40 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม   

1.  อยากใหมีการจัดกิจกรรมเปนประจํา มีกจิกรรมท่ีหลากหลายและเพิม่เวลาจัดกิจกรรมใหมากข้ึน 
2.  อยากใหมีการจัดช้ันหนังสือใหถูกตองเพื่อจะไดหาหนังสือสะดวก 
3.  อยากใหมีหนังสือใหม ๆท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย  ท้ังท่ีใหความรูและความสนกุสนาน เชน  
     เกี่ยวกับ พชื สัตว ประวัติศาสตรฉบับการตูน เปนตน 

 







มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แบบเสนอโครงการรักการอาน 
ประจําปงบประมาณ  2553 

ชื่อโครงการ   โครงการรักการอานโรงเรียนมงคลวิทยา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรินทรวิโรฒ 

หัวหนาโครงการ / คณะผูดาํเนินการ 
หัวหนาโครงการ   นางสาวรัตนาพร  สงวนประสาทพร และคณะ 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนมงคลวิทยา  จังหวดัระยอง  เปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  รับสามเณร

เขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  โดยมีหองสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา  เปนแหลงการเรียนรูสําหรับสามเณรและ
ชุมชนรอบโรงเรียน  โรงเรียนไดพัฒนาหองสมุดใหมีชีวติ มีหนังสือดท่ีีหลากหลาย มีส่ือท่ีทันสมัย  มีกิจกรรม
ท่ีกระตุนและสงเสริมการเรียนรู  เพื่อสงเสริมใหสามเณร อาจารย และบุคคลท่ัวไป  รักการอานและการเรียนรู 
โดยไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลและหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขายเขามาสนับสนุนชวยเหลือ   
เพื่อการเพิ่มพนูศักยภาพและความยั่งยนืในการพัฒนาหองสมุด   

ในการนี้ สํานกัหอสมุดกลาง ตระหนกัถึงความสําคัญของภารกิจในการสงเสริมการอานซ่ึงเปน
นโยบายระดับชาติ  จึงกําหนดจะจัดโครงการรักการอานใหกับโรงเรียนมงคลวิทยา  เพื่อสนับสนุนการอาน
อยางตอเนื่อง  โดยการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน และจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด  เพื่อใหผูใช
หองสมุดท้ังภายในและภายนอก  ไดแก สามเณร  อาจารย และชาวชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบมีนิสัยรักการอาน
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกสามเณรโรงเรียนมงคลวิทยา
2. เพื่อใหหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน
3. เพื่อรวมกับชุมชนในการจดัแหลงการเรียนรู

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม



เกณฑความสําเร็จ 
1. ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน  ไมนอยกวารอยละ 85
2. ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานมีความพึงพอใจ  มากกวารอยละ 85

สถานท่ีดําเนินการ          โรงเรียนมงคลวิทยา   

ระยะเวลาดําเนินการ      กรกฎาคม – สิงหาคม  2553 
วันท่ี  10  -  11  กรกฎาคม  2553 

วิธีดําเนินการ  
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

แผนการดาํเนนิการ  

กิจกรรม ต.ค.
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค.
52 

ม.ค.
53 

ก.พ.
53 

มี.ค.
53 

เม.ย.
53 

พ.ค.
53 

มิ.ย.
53 

ก.ค.
53 

ส.ค.
53 

ก.ย.
53 

หมายเหตุ 

1.จัดทําโครงการและขออนุมัติ
งบประมาณ 
2. ประชุมคณะทํางาน 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
5. รายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 
ใชงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2553  แผนงบประมาณ : การขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษาผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ (บก. 19) จํานวน 60,000 บาท  รายละเอียด มีดังนี้ 
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1.1 คาหนังสือ ส่ือการเรียน เปนเงิน   45,000  บาท 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

2.1  คาเชารถ คาน้ํามันเช้ือเพลิง  และคาผานทางพิเศษ เปนเงิน       5,800  บาท 
2.2  คาเบ้ียเล้ียงในการเดนิทาง  2  วัน เปนเงิน       4,200  บาท 
2.3  คาเชาท่ีพัก  1 คืน เปนเงิน       5,000  บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน                60,000  บาท 
หมายเหตุ    ขอถัวจายทุกรายการ 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามเณรโรงเรียนมงคลวทิยาเหน็ความสําคัญของการอาน
2. หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยมากข้ึน
3. ชุมชนมีสวนรวมและมีแหลงการเรียนรู

          (นางสาวรัตนาพร   สงวนประสาทพร) 
              หัวหนาโครงการ



กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการอาน 
ณ  โรงเรียนมงคลวิทยา  จังหวัดระยอง 
ระหวางวันท่ี  17  -  18  กรกฎาคม  2553 

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

วันเสาร  ท่ี  17  กรกฎาคม  2553 
เวลา   07.00  น. รถออกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(รับประทานอาหารเชาบนรถ) 
10.00  น.  ถึงโรงเรียนมงคลวิทยา 
10.00  -  11.00  น. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน   

ฐานท่ี  1  ทักษะการสืบคนสารสนเทศ  
ฐานท่ี  2  ชวนกันอาน 
ฐานท่ี  3  การใชหองสมุดเพือ่การอาน 

11.00  -  12.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00  -  16.00  น. กิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
16.00  -  17.00  น. ประเมินผลและสรุปกิจกรรม 
17.00  น.  เดินทางกลับท่ีพัก 
18.00  น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันอาทิตย  ท่ี  18  กรกฎาคม  2553 
เวลา   07.30  -  08.00  น. รับประทานอาหารเชา 

08.30  -  09.00  น. เดินทางจากท่ีพักไปโรงเรียนมงคลวิทยา 
09.00  -  11.00  น. กิจกรรมสงเสริมการอาน  3  ฐาน 
11.00  -  12.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00  -  14.00  น. กิจกรรมสงเสริมการอาน  (ตอ) 
14.00  -  16.00  น. ประเมินผลและสรุปกิจกรรม 
16.30   น.  เดินทางกลับ 
19.30  น.  ถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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





















การจัดนิทรรศการหนังสือ 



 
กิจกรรมทักษะการสืบคนสารสนเทศ 

 

    

    

     



 
กิจกรรมชวนกันอาน 

 

           

          
 

      



 

กิจกรรมการใชหองสมุดเพือ่การอาน 
 

         
 

       
 

     








