
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

1. หลักการและเหตุผล  

 หนาที่หลักสําคัญของหองสมุดประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนสงเสริมการอาน เพื่อเปนการชวย

สรางทักษะในการพัฒนาทางความคิด  การวิ เคราะห  ของนักศึกษาใหเกิดตอตนเองและสังคม 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนใหเกิดการ

อานและมีนิสัยรักการอาน จึงตองหาแนวทางกระตุนการอานโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานอยาง

สม่ําเสมอและตอเนื่องทุกปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตไดเห็นถึง

ประโยชนและความสําคัญของการอาน อีกทั้งยังเปนการสรางทักษะการอาน เพื่อใหสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการเรียนในมหาวิทยาลัย  

 นอกจากนี้แหลงขอมูลภายในหองสมุดมิไดจํากัดอยูเพียงแคหนังสือหรือส่ิงพิมพที่เปนรูปเลมแตยัง

อยูในรูปสื่อออนไลน ไมวาจะเปน e-journal  e-book หรือ database ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

เหลานี้จึงเขามามีบทบาทอยางมาก และในขณะเดียวกันผูใชจํานวนไมนอยที่ยังเขาไมถึงแหลงขอมูลตาง ๆ 

เหลานี้  ดังนั้น สํานักหอสมุดจําเปน ตองมีการสงเสริมการใชใหเกิดการรูจักแหลงขอมูลตาง ๆ  เพื่อใหเกิด

การใชอยางกวางขวาง  และในขณะเดียวกันจะทําใหเกิดประโยชนตอผูใชในการเรียนการสอนตอไป และ

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปน e-university 

    สํานักหอสมุดตระหนักถึงความสําคัญเหลานี้  จึงเห็นควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อ

สงเสริมใหเกิดการอานและการใชอยางตอเนื่อง   

 

2. วัตถุประสงค  

  1)  เพื่อสงเสริมใหเหน็ความสําคัญของการอานหนงัสือ และกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

จากการอาน 

2)  เพื่อสงเสริมใหเกิดทักษะการคิด การวิเคราะห และพฒันาตนเองจากการอาน นาํไปสูการ

พัฒนาสังคม 

3)  เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นาํไปสูการใหบริการที่

เปน e-library  



3. ประเภทของโครงการ - โครงการประจําตอเนื่องทกุป       

 

4. กลุมเปาหมาย 

- นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 80-100 คน ตอ 1 กิจกรรม 

 

5. แผนการดําเนินงาน 

5.1 กําหนดแผนการกจิกรรมสงเสริมการอานตลอดปการศึกษา 2559 

5.1.1 กาํหนดหัวขอในการจดักิจกรรมของภาคการศึกษาที ่1 และ 2 

5.1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

 - โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปการศึกษา 2559 

 - โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานแตละกิจกรรม 

5.2 กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 

5.2.1 กิจกรรมสงเสริมการใช 

       1) กิจกรรม “E-book Roadshow” ซึ่งจะจัดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที ่2  

    (ภาคการศึกษาละ 1-2 คร้ัง) 

2) กิจกรรม “Online Quiz” ซึ่งจะจัดภาคการศึกษาละ 1 ฐานขอมูล 

  3) กิจกรรม “การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมดุ“Happy@RSULibrary” 

5.2.2 กิจกรรมสงเสริมการอาน 

กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในภาคการศกึษาท่ี 1/2559  

 1) กิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก 

   - กิจกรรม “ความทรงจําสุดซึ้ง...เมื่อนึกถึงคนท่ีชื่อวาแม” 

   - กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที ่9”  

   - กิจกรรม “9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9” 

  2) นิทรรศการสงเสริมการอาน ไดแก 

   - นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ แมแหงสยามกบัการศึกษา” 

   - นิทรรศการ “พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย”  

   - นิทรรศการ “89 เร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที ่9 แรงบันดาลใจของชาวไทยและ 

                                        ชาวโลก”  



  กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในภาคการศกึษาท่ี 2/2559  

  1) กิจกรรมสงเสริมการอาน ไดแก 

              - กิจกรรม “Book Fair”  

   - กิจกรรม “Read&Love@Library” 

   - กิจกรรม “สัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอาน” 

   - กิจกรรม “อานเพื่อนบาน อานนิทานพืน้บานอาเซียน” 

  2) นิทรรศการสงเสริมการอาน ไดแก 

   - นิทรรศการ “วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559” 

   - นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

   รัชกาลที่ 9” 

      5.3 ขั้นตอนการดําเนินการ 

 1) สืบคนขอมูลตาง ๆ เพื่อนาํมาจัดกิจกรรม/นทิรรศการ 

2) กําหนดและจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณตาง ๆ เพื่อนํามาจัดกิจกรรม/นทิรรศการ 

3) จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดกิจกรรม/นิทรรศการ 

4) จัดเตรียมของที่ระลึกในกจิกรรมตาง ๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดของแตละกิจกรรม 

5) ประชาสัมพันธกิจกรรมตามชองทางตาง ๆ เพื่อเชิญชวนใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 6) ดําเนนิกิจกรรม 

 7) ประเมินกิจกรรม 

 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 6.1 ประโยชนตอนักศึกษา / บุคลากร 

  1) ผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอานหนังสือและไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียนรู

ดวยตนเองจากการอาน 

 2) ผูใชเกิดทักษะการคิด การวิเคราะห และพัฒนาตนเองจากการอาน นาํไปสูการพฒันา

สังคม 

3) ผูใชเกิดทักษะการเรียนรูและสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนกิส นาํไปสูการเปน e-library และ e-university 



7. การประเมินโครงการ  

  7.1 เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผูเขารวมโครงการ 80-100 คน ตอกิจกรรม 

  - จํานวนกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชไมนอยกวา 7 กิจกรรม / 12 คร้ัง ตอปการศึกษา  

  7.2 เชิงคุณภาพ  

  -  ผลการประเมินกิจกรรมไมตํ่ากวา 3.51  

  -  ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเพิ่มเติมจากกิจกรรม/นทิรรศการที่จัดและเกิดทักษะในการเรียนรู 

                และสามารถนาํไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและตอตนเอง 

 

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

 1. นางนฤมล พฤกษศิลป เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

 2. นางเยาวรัตน บางสาลี เปนผูประสานงาน 

 3. คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการใชและการอาน สํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยรังสิต ประจําป 

                การศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

ประจําปการศึกษา 2559 

 

กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุดเปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนเพื่อใหนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตไดเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของการอาน เพื่อใหสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักหอสมุดเห็นวาควรมกีาร 
จัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใชอยางตอเนื่อง จึงไดจัดใหมีกิจกรรม 
สงเสริมการอานอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่งทุกปการศกึษา 

จากการประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช ประจําปการศึกษา 2559 ยังไม

สามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ ซึ่งมี 2 กิจกรรมที่ไมไดจัด ไดแก E-book Roadshow และ Online 

Quiz เนื่องจากอยูระหวางถวายความอาลัยในการเสด็จสูสวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รัชกาลที่ 9 ทําใหระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม ทั้งนี้ ไดมีบางโครงการที่

นําไปจัดรวมกับงานสัปดาหหองสมุด ไดแก Book Fair ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 14-17 กุมภาพันธ 2560 

สําหรับทุกกิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้ ถึงแมวาบางกิจกรรมจะมีการจัดลาชาแตก็สามารถดําเนินการสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 

จากผลการประเมินแบบเชิงปริมาณจากจํานวนครั้งที่จัดกิจกรรมและจํานวนผูรวมกิจกรรมในป

การศึกษา 2559 พบวา มีการจัดกิจกรรมการอานและการใชหองสมุด ทั้งส้ิน 12 คร้ัง จําแนกเปนกิจกรรม

สงเสริมการใช 1 คร้ัง และ กิจกรรมสงเสริมการอาน 11 คร้ัง ซึ่งกิจกรรมสงเสริมการอานประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ 6 คร้ัง และ นิทรรศการตางๆ 5 คร้ัง นอกจากนี้ ยังพบวามีผูเขารวมกิจกรรมและผูชม

นิทรรศการทั้งส้ิน 1,723 คน  

 สวนการวัดผลเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดจากแบบประเมินการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการที่ผูเขารวม

กิจกรรมและผูชมนิทรรศการทําการประเมิน พบวา ผลการประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี

ทั้งหมด คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมและความรูที่ไดรับจากกิจกรรมมีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.30) และ

ความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.26) สําหรับผลการประเมินการจัดนิทรรศการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ 

ความนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.40) ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ (คาเฉล่ีย 4.31) และ รูปแบบการจัด

นิทรรศการ (คาเฉลี่ย 3.98) ตามลําดับ 

 



 จากกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุดที่ไดจัดข้ึนในปการศึกษา 2559 สามารถสรุป

รายละเอียดในแตละกิจกรรม โดยจําแนกออกเปนหมวดกิจกรรม เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

  1. กิจกรรมสงเสริมการใช จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก 

   -  กิจกรรม “การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมดุ“Happy@RSU  

                                         Library” 

 2. กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 11 กิจกรรม ไดแก 

  2.1 กิจกรรม  

    1) กิจกรรม “ความทรงจําสุดซึ้ง...เมื่อนึกถึงคนที่ชื่อวาแม” 

    2) กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที ่9”  

    3) กิจกรรม “9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9” 

4) กิจกรรม “Read&Love@Library” 

    5) กิจกรรม “สัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอาน” 

    6) กิจกรรม “อานเพื่อนบาน อานนิทานพืน้บานอาเซียน” 

   2.2 นทิรรศการ 

    1) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ แมแหงสยามกับการศึกษา” 

    2) นิทรรศการ “พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย”  

    3) นิทรรศการ “89 เร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 แรงบันดาลใจของ 

                                                      ชาวไทยและชาวโลก”  

    4) นิทรรศการ “วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป  

     2559” 

    5) นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบ้ืองพระ 

                 ยคุลบาท รัชกาลที่ 9” 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

 

ชื่อกิจกรรม : การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมุด “Happy@RSULibrary” 

 

หลักการและเหตุผล  

 หองสมุดจัดเปนแหลงการศึกษาหาความรูและแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต อีกทั้งเปนแหลงชวย

ปลูกฝงนิสัยรักการอานเพื่อเพิ่มพูนความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ การสงเสริมการใชหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู

และศึกษาคนควา จึงจําเปนตองใหผูใชบริการมีสวนรวมในการเชิญชวนหรือประชาสัมพันธใหบุคคลอ่ืนมี

ความตระหนักรูและเห็นความสําคัญของหองสมุด ซึ่งการเชิญชวนหรือการประชาสัมพันธนั้นควรมุงเนนให

เห็นถึงความสุขที่เกิดข้ึนหรือสรางข้ึนไดภายในหองสมุด ซึ่งเปนความสุขจากการอานและการเรียนรู เพื่อจะ

นําไปสูการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

ที่ผานมา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดโดยเนนจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในคร้ังนี้ก็ไดจัดใหมีกิจกรรมประกวดโปสเตอร

สงเสริมการใชหองสมุดในหัวขอ “Happy@RSULibrary” ข้ึน เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตไดมี

สวนรวมในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ผานโปสเตอร เพื่อใชใน

การสื่อใหเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดและความสุขที่ไดรับจากการเขามาใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู

และศึกษาคนควา พรอมทั้งเชิญชวนใหนักศึกษา คณาจารย และ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีความ

ตระหนักรูและเห็นความสําคัญของหองสมุด ซึ่งโปสเตอรที่สงเขาประกวดเหลานี้จะถูกนํามาใชเปนส่ือ

ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการใชสํานักหอสมุดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนกัศึกษาไดมีสวนรวมในการประชาสัมพนัธและสงเสริมการใชสํานกัหอสมดุ  

     มหาวิทยาลัยรังสิต ใหเปนแหลงเรียนรู 

2. เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาตระหนกัรูและเหน็ความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. เพื่อนําโปสเตอรที่สงเขาประกวดทัง้หมดมาใชในการจัดทําส่ือประชาสัมพนัธของสํานักหอสมดุ  

 

 



กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

1. กําหนดหลักเกณฑการประกวด  

2. ติดตอประสานงานกับอาจารยตามคณะตางๆ เพื่อขอใหเชิญชวนนักศึกษาใหสงโปสเตอรเขารวม 

     ประกวด 

3. ทําการประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

4. เชิญกรรมผูตัดสินโปสเตอร จํานวน 3 ทาน  

 5. จัดแสดงนิทรรศการโปสเตอรที่เขารอบและไดรับรางวัล   

 6. ประเมนิผลการจัดกิจกรรม  

         เชิงปริมาณ  

- จํานวนผูเขารวมประกวด 20-50 คน 

- จํานวนโปสเตอรที่สงเขาประกวด 20-50 ภาพ 

 7. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 หองบริการ ชัน้ 3 สํานกัหอสมุด  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

20 - 50 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 ระหวางวันพุธที่ 25 มกราคม – วนัศุกรที ่31 มีนาคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันพุธที่ 25 – อังคารที ่31 มกราคม 2560 - กําหนดหลักเกณฑการประกวด 

- ทําโปสเตอรประชาสัมพันธ 

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ – ศุกรที่ 17 มนีาคม 2560  ประชาสัมพันธกิจกรรม 

 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันอังคารที ่2 – 10 กุมภาพนัธ 2560 ติดตอประสานงานกับอาจารยตามคณะตางๆ เพื่อ

ขอใหเชิญชวนนักศึกษาใหสงโปสเตอรเขารวม

ประกวด 

วันอังคารที ่14 กุมภาพันธ – ศุกรที่ 17 มีนาคม 

2560 

เปดรับโปสเตอรที่เขาประกวด 

วันจันทรที่ 20 – ศุกรที่ 24 มนีาคม 2560 ตัดสินโปสเตอรที่สงเขาประกวดและประกาศผลการ

ตัดสิน 

วันศุกรที่ 24 - ศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 ดําเนนิการจัดแสดงโปสเตอรที่เขารอบและโปสเตอร

ที่ไดรับรางวัล 

วันจันทรที่ 27 มีนาคม 2560 มอบรางวัลในงานพธิีเปดชุมชนคนรังสิตรักการอาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. นกัศึกษาไดมีสวนรวมในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัย  

     รังสิตใหเปนแหลงเรียนรู 

 2. นกัศึกษามีความตระหนกัรูและเหน็ความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. สํานักหอสมุดมีโปสเตอรสําหรับใชเปนส่ือประชาสัมพันธของสํานกัหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมุด “Happy@RSULibrary” 

 

 การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมุด “Happy@RSULibrary” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่      

25 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตไดมีสวนรวม

ในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ผลการจัดกิจกรรม จากการที่ไดคาดการณจํานวนผูเขารวมสงโปสเตอรเขาประกวดไวประมาณ 

20-50 คน และจํานวนผลงานที่สงเขาประกวด ประมาณ 20-50 ผลงานนั้น พบวา มีผูรวมสงโปสเตอรเขา

ประกวดทั้งส้ิน 105 คน และมีผลงานสงเขาประกวด จํานวน 110 ผลงาน ซึ่งมีจํานวนมากกวาเปาหมายที่

กําหนดไว  

 สําหรับคณะที่สงผลงานเขารวมประกวดมากที่สุด คือ คณะดิจิทัลอารต (50 คน) รองลงมา คือ 

คณะศิลปะและการออกแบบ (45 คน) ซึ่งมีผูไดรับรางวัล 4 คน และไดมีการมอบรางวัลในงานสัปดาห

ชุมชนคนรังสิตรักการอาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดังนี้ 

  1) รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายนิติ แกววิลัย รหัส 5900317 คณะศิลปะและการออกแบบ  

       สาขานิเทศศิลป  

                2) รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก นางสาววรรณกานต อินทรขํา รหัส 5901477 คณะดิจิทัล 

                             อารต สาขาคอมพิวเตอรอารต  

     3) รางวัลชมเชย 2 รางวัล ไดแก  

   - นางสาวชิตวดี ศรีรักษ รหัส 5901471 คณะดิจิทัลอารต สาขาคอมพิวเตอรอารต 

   - นายชวินธร มิ่งสกุล รหัส 5704173 คณะศิลปะและการออกแบบ  

      สาขาออกแบบนิเทศศิลป 

  

 

 

 

 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : การประกวดโปสเตอรสงเสริมการใชหองสมุด “Happy@RSULibrary” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

 

ชื่อกิจกรรม : ความทรงจําสุดซ้ึง...เมื่อนึกถึงคนท่ีชือ่วาแม  

 

หลักการและเหตุผล 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม

ของทุกป เปนวันสําคัญที่ถูกกําหนดข้ึนใหเปนวันแมแหงชาติ สํานักหอสมุดไดเห็นและตระหนักถึงความ 

สําคัญของวันแม เพราะแม คือ ผูเสียสละความสุขสวนตนเพื่อลูกๆ คอยดูแลเอาใจใสลูกจนเติบใหญ ความ

รักของแมถือวาเปนความรักที่บริสุทธิ์และปราศจากเงื่อนไข  

 ดังนั้น  เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณของแม  บุคคลที่ สําคัญมากที่ สุดในชีวิตของทุกคน 

สํานักหอสมุดจึงไดจัดกิจกรรม “ความทรงจําสุดซึ้ง...เมื่อนึกถึงคนที่ชื่อวาแม” ข้ึน เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการ

ระลึกถึงความรัก ความผูกพัน และ คุณงามความดีของแมอันนายึดถือเปนแบบอยางไปจนช่ัวชีวิต โดยจัด

กิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับแมของตนเองที่ไดเห็น ไดสัมผัส ซึ่งจะยึดถือปฏิบัติ

ตาม รวมทั้งจัดมุมใหขอมูลเกี่ยวกับส่ิงดีๆ ที่เกิดข้ึนกับแมหลังจากที่ไดรับรูวามีลูกอยูในครรภ พรอมทั้งจัด

แสดงหนังสือเกี่ยวกับแมและความรักความผูกพันระหวางลูกกับแม เพื่อใหผูใชบริการหยิบยืมไปอาน      

อีกดวย  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการไดระลึกถึงความรัก ความผูกพัน คุณงามความดี และพระคุณของแม 

 2. เพื่อสงตอความรูสึกของแมใหผูใชบริการไดรับรูและเขาใจในความเปนแมมากย่ิงข้ึน 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

1. จัดหาไปรษณียบัตรใหผูรวมกิจกรรมเขียนบอกรักแมและทําการสงทางไปรษณียให 

2. จัดมุม “ความทรงจําสุดซึง้...เมื่อนึกถึงคนท่ีชื่อวาแม” และใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนความทรง 

     จาํดีๆ เกีย่วกับแมของตนเองติดบนบอรดที่จัดเตรียมไวให 

 

 



3. ประเมนิผลการจัดกิจกรรม 

3.1 เชิงปริมาณ  

       - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเขียนความทรงจําดีๆ เกี่ยวกบัแมของตนเอง 

              - จํานวนผูเขารวมกิจกรรมบอกรักแมผานไปรษณียบัตร 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนิกิจกรรม 

4. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 หองบริการการอาน ชัน้ 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

80 - 120 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

ระหวางวันจันทรที่ 8 – พธุที ่31 สิงหาคม 2559 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 1 - ศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 - จัดหาไปรษณียบัตร 

- เตรียมขอมูลเกี่ยวกับแม 

- เลือกหนังสือที่มีเร่ืองราวเกีย่วกับความรักความ 

   ผูกพนัระหวางลูกกับแมมาจัดแสดง 

วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดมุม “ความทรงจําสุดซึง้...เมื่อนึกถึงคนที่ชื่อวาแม” 

วันอังคารที ่9 – พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 - ประชาสัมพนัธกิจกรรม 

- ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับ 

   แมของตนเองติดบนบอรดที่จัดเตรียมไวให 
 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันอังคารที ่9 – ศุกรที่ 19 สิงหาคม 2559 - ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรบอกรักแม 

- สงไปรษณียบัตรแบบวันตอวัน 

วันพฤหัสฯ ที่ 1 กันยายน 2559 สรุปกิจกรรม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูใชบริการไดระลึกถึงความรัก ความผูกพัน คุณงามความดี และพระคุณของแมของตนเอง 

 2. ผูใชบริการไดรับรูถึงความรูสึกของแมและเขาใจแมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : ความทรงจําสดุซ้ึง...เมื่อนกึถึงคนท่ีชื่อวาแม 

 

 กิจกรรม “ความทรงจําสุดซึ้ง...เมื่อนึกถึงคนที่ชื่อวาแม” จัดข้ึนระหวางวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูใชบริการระลึกถึงความรัก ความผูกพัน และ คุณงามความดีของแมอันนา

ยึดถือเปนแบบอยาง กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนเลาถึงความทรงจําดีๆ เกี่ยวกับแมของ

ตนเองที่ไดเห็นและสัมผัส ที่ควรคาแกการยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดมุมใหขอมูลเกี่ยวกับส่ิงดีๆ ที่เกิดข้ึนกับแม

หลังจากที่ไดรับรูวามีลูกอยูในครรภ พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับแมและความรักความผูกพันระหวาง

ลูกกับแม เพื่อใหผูใชบริการหยิบยืมไปอาน นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังชวยเปนส่ือกลางใหผูเขารวม

กิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรบอกรักแม ซึ่งสํานักหอสมุดเปนผูจัดหาไปรษณียบัตรและสงใหโดยไมเสีย

คาใชจายใดๆ 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา กิจกรรม “ความทรงจําสุดซึ้ง...เมื่อนึกถึงคนที่ชื่อวาแม” มีจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมและชมมุมกิจกรรมทั้งส้ิน 127 คน ซึ่งตรงตามแผนที่กําหนดไว คือ ประมาณ 80-120 คน 

โดยมีผูรวมเขียนไปรษณียบัตรบอกรักแม จํานวน 50 คน มีผูรวมเขียนความทรงจําเกี่ยวกับแม 32 คน และ

มีผูเขาชมมุมกิจกรรม จํานวน 45 คน ผลประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้งหมด คือ 

ความรูที่ไดรับจากกิจกรรม (คาเฉล่ีย 4.41) และ รูปแบบการจัดนิทรรศการและความนาสนใจมีคาเฉลี่ย

เทากัน (คาเฉลี่ย 4.35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : ความทรงจําสุดซ้ึง...เมื่อนึกถึงคนท่ีชือ่วาแม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

 

ชื่อกิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 9  

 

หลักการและเหตุผล  

 จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติต้ังแตป 2546 จนถึงป 2558 รวม 6 คร้ัง ชี้ใหเห็น
วาคนไทยอานหนังสือกันเพิ่มข้ึน จํานวนผูอานที่เพิ่มข้ึนหรือลดลงในแตละครั้งข้ึนอยูกับปจจัยที่สงผล
กระทบแตกตางกันไป การสํารวจคร้ังลาสุดนี้ พบวา ถึงแมผูอานมากกวาคร่ึงจะอานผานส่ือออนไลนและ
ส่ืออิเล็กทรอนิกสแตหนังสือรูปแบบกระดาษก็ยังคงครองความนิยมถึงกวา 96% แตสาระสําคัญของส่ิงที่
อานนั้นควรจะเปนความรูหรือแนวความคิดที่สามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเอง
ไดดวย  
 สํานักหอสมุดไดตระหนักถึงความสําคัญของการอาน จึงยังคงจัดกิจกรรมสงเสริมการอานข้ึนอยาง
ตอเนื่อง เพราะ “การอาน” เปนทักษะสําคัญในการเรียนรู เปนกระบวนการที่ตองฝกฝนอยางมีระบบ การ
อานเปนทักษะท่ีสามารถฝกได การฝกมากและฝกบอย ๆ จะทําใหมีความสามารถในการอานเพิ่มข้ึน ชวย
ใหเกิดความรู ความคิดสรางสรรคตาง ๆ  
 “กิจกรรมตามหายอดนักอาน” เปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนอยางตอเนื่องมาตลอด ซึ่งในคร้ัง
นี้จะจัดเปนคร้ังที่ 9 เพื่อกระตุนและสงเสริมใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน เกิดการอานหนังสือ
จนมีนิสัยรักการอาน และ มีทักษะในการอานเพิ่มข้ึน จนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง สรางแนวความคิด ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการเห็นประโยชนและความสําคัญของการอานมากข้ึน 

2. เพื่อสรางนิสัยและสรางวัฒนธรรมรักการอานที่ยั่งยืนแกผูใชบริการของหองสมุด โดยเฉพาะ 

     นักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 3. เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการอานหนังสือหลากหลายประเภท เปนการเปดโลกทัศนและนําความรู 

                 หรือแนวความคิดไปใชใหเกิดประโยชน  

 

 

 



กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1.  จัดเตรียมใบสมัครสมาชิกกิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที ่9” และสมุดบันทึกการอาน 

 2.  จัดทําใบปดประชาสัมพนัธกิจกรรมผานเว็บไซต และ Facebook ของสํานักหอสมุด 

 3. จัดเตรียมของรางวัลสําหรับใหผูเขารวมกิจกรรมนาํแตมมาแลก  

 4.  รับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

5. ประทับตราเพื่อสะสมแตมจากการยืมและบันทึกการอาน  

  6. เปดรับแลกของรางวัล 

 7. พิจารณาผูไดรับรางวัลยอดนักอาน  

  8.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

  เชิงปริมาณ 

   - มีจํานวนผูเขารวมโครงการประมาณ 200 – 250 คน 

 9. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

200 – 250 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 15 กันยายน 2559 – วนัที ่14 กุมภาพนัธ 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันที่ 15 – 23 กันยายน 2559 - จัดเตรียมใบสมัครกิจกรรมตามหายอดนกัอาน  

- ทําสมุดบันทกึการอาน  

- ทําโปสเตอรประชาสัมพันธ 

วันที่ 26 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559 ประชาสัมพันธกิจกรรม 

วันที่ 3 ตุลาคม – 30 พฤศจกิายน 2559 เปดรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 สะสมแตมจากการยมืและแลกของรางวัล 

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ 2560 สงสมุดบันทึกการอานสําหรับผูที่สะสมแตมเพื่อเปน

ยอดนักอาน 

วันที่ 10 กุมภาพนัธ 2560 ประกาศรายช่ือยอดนักอานและติดตอใหมารับรางวัล 

วันที่ 14 กุมภาพนัธ  2560 พิธีมอบรางวัลในงานวันสัปดาหหองสมุด 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1.  ผูใชบริการเห็นความสําคัญและประโยชนของการอานมากข้ึน  

2.  ผูใชบริการมีนิสัยรักการอานและมีวัฒนธรรมการอานเพิ่มข้ึนจนเปนนิสัย 

3.  ผูใชบริการสามารถนําความรูหรือแนวความคิดจากหนังสือหลากหลายประเภทไปใชประโยชน 

     ในชีวิตประจําวนัและพฒันาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที ่9 

 

 กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 9” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 15 กันยายน 2559 – 10 กุมภาพันธ 
2560 เปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนอยางตอเนื่องมาตลอด ซึ่งในคร้ังนี้จัดเปนคร้ังที่ 9 มีวัตถุประสงค
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหผูใชบริการเหน็ความสําคัญของการอาน เกิดการอานหนังสือจนมีนสัิยรักการอาน 
และ มีทักษะในการอานเพิ่มข้ึน จนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
ทําใหเกิดแนวความคิดและการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 9” เปนกิจกรรมสะสมแตมจากการยืมหนังสือและการบันทึก

อาน ผูเขารวมกิจกรรมที่มีแตมสะสมรวมมากที่สุดก็จะไดรับรางวัล “ยอดนักอาน คร้ังที่ 9” 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 310 คน จาก 29 คณะ และ 3 หนวยงาน ซึ่ง

ในระยะเวลารวม 4 เดือนเทากันกับปการศึกษา 2558 แตในปการศึกษา 2559 มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม

เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2558 คิดเปนรอยละ 32.25 โดยผูที่ไดรับรางวัลยอดนักอาน ประจําปการศึกษา 

2559 ซึ่งไดมีการมอบรางวัลในงานสัปดาหหองสมุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ดังนี้ 

  - รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกฤตพร แทนรัตนวิจิตร รหสั 5905871 คณะเภสัชศาสตร 

     มีการยมืรวมทั้งส้ิน 133 เลม  

  - รางวัลรองชนะเลิศ ไดแก นางสาวกวิสรา แซเจี๋ย รหัส 5806305 คณะกายภาพบําบัด 

     มีการยมืรวมทั้งส้ิน 112 เลม  

  - รางวัลชมเชย ไดแก นางสาวกรทิพย คูลีคันดาน รหัส 5700560 วิทยาลัยนิเทศศาสตร  

     มีการยมืรวมจํานวนทัง้ส้ิน 81 เลม    

 

 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 9 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัลและเปนยอดนกัอาน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดนักอาน ประจําปการศึกษา 2559 



 

 

 

 

 

นายพงศกร กันทา 

คณะเทคนิคการแพทย 

 

นายรัตนพล เทียนขจร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

นายชินพัฒน โพธิ์คํา 

คณะวิทยาศาสตร 

 

 

นางสาวกัญญาณัฐ นวลประดิษฐ 

วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ 

 

นางสาวกุลรัตน เหลืองประเสริฐ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

นางสาวดาราวดี ชื่นฤดี 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

 

 

 

นางสาวสุณิสา ศรีสวัสด์ิ 

คณะเทคนิคการแพทย 

 

นางสาวปน อังวิทิต 

คณะเภสัชศาสตร 

 

ผูที่ไดรับรางวลัจากการสะสมแตม

แตมสะสม 20-29 แตม 

แตมสะสม 30-49 แตม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรัชพงศ จินดาเรือง 

คณะเภสัชศาสตร 

 

นายเวชพิสิฐ มีสุข 

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 

 

นางสาวนัทฤทัย โชติวิสุทธิ์  

คณะบัญชี 

แตมสะสม 50 แตม 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

 

ชื่อกิจกรรม : 9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

รัชกาลที่ 9 และเปนวันสําคัญที่ถูกกําหนดข้ึนใหเปนวันพอแหงชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  ในฐานะพอแหงชาติ เนื่องจากพระองคทรงเปนพอตัวอยางของปวงชนชาวไทยที่

เปยมลนดวยพระเมตตากรุณา และทรงบําเพ็ญคุณานุประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนตลอดมา แต

เนื่องจากในป 2559 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13

ตุลาคม 2559 ทางสํานักหอสมุดจึงขอจัดมุมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค เพื่อ

เสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงผูใชบริการ

ทั่วไปไดนอมนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนและการงานตอไป 

 ดังนั้น เพื่อเปนการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 สํานักหอสมุดจึงจัดแสดง

ขอมูลเกี่ยวกับ 9 พระอัจฉริยภาพแหงแรงบันดาลใจ ซึ่งถูกถายทอดออกมาโดยผูที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก

พระองคจนนําไปสูความสําเร็จในชีวิต นอกจากนี้ ยังไดจัดกิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนแรงบันดาลใจ

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่นอมนํามาใชในชีวิตประจําวัน หรือจะนอมนําไปใชในการ

ประกอบวิชาชีพในอนาคต พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือเกี่ยวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ดวย 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูใชบริการทราบถงึพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที ่9 

 2. เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหผูใชบริการไดนอมนาํพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 

                 พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที ่9 ไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนและการงานท้ังในปจจุบันและ 

                  อนาคต 

 

 

 



กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1. จัดมุมความรู “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 9 พระอัจฉริยภาพ แหงแรงบันดาลใจ” 

         2. จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ รัชกาลที่ 9 

 3. ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที ่9 ที่จะ 

                 นอมนําไปใชในชีวิตประจําวันหรืออนาคตติดบนบอรด 

4. ประเมนิผลการจัดกิจกรรม 

4.1 เชิงปริมาณ  

      - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

      - จํานวนผูชมมุมกิจกรรม 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนิกิจกรรม 

 5. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 หองบริการการอาน ชัน้ 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

50 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

ระหวางวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – อังคารที ่31 มกราคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 21 – ศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - เตรียมขอมูลเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจาก 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

วันจันทรที่ 28 พฤศจกิายน 2559 จัดมุมความรู 

 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 28 พฤศจกิายน 2559 – อังคารที่ 30 

มกราคม 2560 

- ประชาสัมพนัธกิจกรรม 

- ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนถึงแรงบันดาลใจของตน 

   จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯรัชกาลที ่9 ทีจ่ะ 

   นอมนําไปใชในชีวิตประจาํวนั 

วันอังคารที ่31 มกราคม 2560 สรุปกิจกรรม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ผูใชบริการไดทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 

 2. ผูใชบริการสามารถนําแรงบันดาลใจจากพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ 

     พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที ่9 ไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนและการงานท้ังในปจจุบันและ 

                 อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : 9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

 กิจกรรม “9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 

กุมภาพันธ 2560 เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ 9 พระอัจฉริยภาพแหงแรงบันดาลใจ ซึ่งถูกถายทอดออกมาโดย

ผูที่ไดรับแรงบันดาลใจจากพระองคจนนําไปสูความสําเร็จในชีวิต เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเขารวม

กิจกรรมเขียนแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่นอมนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

หรือจะนอมนําไปใชในการประกอบวิชาชีพในอนาคต พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือเกี่ยวพระบาทสมเด็จ     

พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

การจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมและชมมุมกิจกรรมทั้งส้ิน 101 คน ซึ่งตรงตามแผนที่กําหนดไว คือ 80-100 คน ผลการจัดกิจกรรม 

พบวา มีผูรวมเขียนแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที ่9 จํานวน 31 คน และมีผูเขามาอานหนงัสือเกีย่วกบั

ในหลวง 71 คน ผลการประเมินกิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทั้งหมด คือ ความนาสนใจ (คาเฉล่ีย 

4.36) ความรูที่ไดรับจากกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.18) และ รูปแบบการจัด (คาเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ ผูเขารวม

กิจกรรม 31 คน ไดเขียนถึงแรงบันดาลใจที่ไดรับจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนี้ 

  1) ความพอเพียง (8 คน)  

  2) การเปนตัวอยางที่ดีในทุกดาน (6 คน)  

  3) ความซ่ือสัตย/อดทน/อดออม (5 คน)  

  4) ความเสียสละทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม (5 คน)  

  5) ความขยันหมั่นเพียร (5 คน)  

  6) ความกตัญู (1 คน) 

  7) การเกษตร (1 คน) 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : 9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

 

ชื่อกิจกรรม : Read&Love@Library 

 

หลักการและเหตุผล 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ วันที่ประชาคมโลกรูวาเปนวันแหงความรัก หรือ วันวาเลนไทนซึ่งเปนวันที่ผูคน

บอกรักกันและใหของขวัญกัน โดยไมจํากัดวาจะตองเปนคูรักเทานั้น แตหมายรวมถึงคนที่ตนเองรัก ไดแก 

พอ-แม-พี่-นอง ครูบาอาจารย ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน และอ่ืนๆ  

 สํานักหอสมุดไดมอบบริการใหแกผูใชบริการดวยความเต็มใจและใสใจดวยความอบอุนเสมอมา 

ดังนั้น ในวันแหงความรักหรือวันวาเลนไทนนี้ สํานักหอสมุดจึงจัดกิจกรรม “Read & Love @Library” ข้ึน 

เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการไดเขียนบอกรักสํานักหอสมุด พรอมทั้งบอกเลาถึงความประทับใจที่มีตอ

สํานักหอสมุดในแงตางๆ เชน สถานที่ ผูใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และเร่ืองราวอ่ืน ๆ เปนตน  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อทราบถงึความประทบัใจของผูใชบริการที่มีตอสํานกัหอสมุด 

 2.เพื่อนําความประทับใจของผูใชบริการในดานตางๆ มาพฒันาการบริการของสํานักหอสมุดใหดี 

                ยิง่ข้ึน และปรับปรุงในสวนที่ไมถูกกลาวถงึใหดีข้ึน 

 3. เพื่อสรางบรรยากาศความรักและผูกพนัระหวางหองสมุดกับผูใชบริการใหแนนแฟนมากย่ิงข้ึน 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

1. จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับมมุมองความรักในดานตาง ๆ 

2. จัดมุมแสดงหนังสือที่นาสนใจและใหแงคิดเกี่ยวกับความรักในแงมมุตาง ๆ 

3. ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกรักหองสมุด พรอมทั้งบอกเลาถงึความประทบัใจในหองสมุดใน 

     แงมุมตาง ๆ 

4. แจกของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

5. มอบรางวัลใหผูที่เขียนบอกรักหองสมุดไดถูกใจบุคลากรสํานกัหอสมุด 

 



6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

6.1 เชิงปริมาณ  

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   - แบบประเมนิกิจกรรม 

7. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 หองบริการการอาน ชัน้ 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ระหวางวันพุธที่ 1 – อังคารที่ 28 กุมภาพนัธ 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันพุธที่ 1 – อังคารที ่7 กุมภาพนัธ 2560 - เตรียมขอมูลเกี่ยวกับมุมมองความรักในดานตางๆ 

- เลือกหนังสือที่นาสนใจและใหแงคิดเกีย่วกับความรัก 

- เตรียมของทีร่ะลึกสําหรับแจกผูเขารวมกจิกรรมและ 

  รางวัลสําหรับผูที่เขียนบอกรักไดถูกใจบุคลากร  

  สํานักหอสมดุ 

- จัดมุมกิจกรรม 

วันพุธที่ 8 – ศุกรที่ 24 กุมภาพนัธ 2560 ประชาสัมพันธกิจกรรม 

วันพุธที่ 8 – อังคารที ่28 มกราคม 2560 - ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกรักหองสมุด 

- แจกของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

วันอังคารที ่28 กุมภาพันธ 2560 สรุปกิจกรรม 

 



ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. สํานักหอสมุดทราบถงึความประทับใจของผูใชบริการที่มีตอหองสมุดในดานตางๆ 

 2. สํานักหอสมุดสามารถนาํความประทบัใจของผูใชบริการในดานตาง ๆ มาพัฒนาการบริการของ 

                 สํานักหอสมุดใหดียิ่งข้ึน และปรับปรุงในสวนที่ไมถูกกลาวถึงใหดีข้ึน 

 3. ผูใชบริการเกิดความรักและผูกพนักับสํานักหอสมุดมากยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : Read&Love@Library 

 

 กิจกรรม “Read&Love@Library” จัดข้ึนระหวางวันที่ 14-28 กุมภาพันธ 2560 เปนการจัดกิจกรรม

ในเดือนแหงความรัก เชิญชวนใหผูใชบริการมารวมบอกเลาเร่ืองราวความรัก ความประทับใจในหลายๆ 

มุมมองที่มีตอสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนําความประทับใจของผูใชบริการในดานตางๆ มา

พัฒนาการบริการของสํานักหอสมุดใหดียิ่งข้ึนและปรับปรุงในสวนที่ไมถูกกลาวถึงใหดีข้ึน นอกจากน้ียังมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางบรรยากาศความรักและผูกพันระหวางหองสมุดกับผูใชบริการใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 

 
 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 86 คน ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จตามแผน

ที่กําหนดไว คือ 80-100 คน โดยมีผูเขารวมเขียนบอกรักหองสมุด จํานวน 68 คน และมีผูเขาชมมุมกิจกรรม 

18 คน ผูใชบริการที่รวมบอกรักหองสมุดไดเขียนถึงความรักความประทับใจที่มีตอการใหบริการ บุคลากร 

สถานที่ และทรัพยากร ทั้งนี้ ส่ิงที่ผูใชบริการประทับใจ คือ บรรยากาศที่เงียบ สงบ เหมาะแกการคนควา 

ทํางาน หรืออานหนังสือ ผลประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทั้งหมด คือ รูปแบบกิจกรรม 

(คาเฉลี่ย 4.02) ความรูที่ไดรับจากกิจกรรม (คาเฉลี่ย 3.82) และ ความนาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.67) ตามลําดับ 

สําหรับผลการคัดเลือกคําเขียนบอกเลาความรักความประทับใจที่มีตอหองสมุด มีผูไดรับรางวัล 3 คน 

ไดแก 

 

  รางวัลที่ 1 นายรังสิมันต ใจสมุทร รหัส 5805811 คณะนติิศาสตร 
  รางวัลที่ 2 นางสาวจิรนนัท ปานจันทร  รหัส 5707757 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
  รางวัลที่ 3 นายเหมรัศมิ ์ฉิมฉวี รหัส 5704724 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
 
 รางวัลดังกลาวไดทําการมอบรางวัลในงานวันสัปดาหชุมชนคนรักการอาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 

2560 

  
 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : Read&Love@Library 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “หองสมุดเปนที่ที่ใหความรูอีกแหงหนึ่งจาก
ที่อาจารยสอนมา และเมื่อมาแลวหองสมุดมี
ความเรียบรอย ทําใหมันนาอานมาก และที่
สําคัญ   พี่พนักงานทุกคนใจดีเปนกันเอง สงสัย

ไ ไ  ั ี้



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : สัปดาหชุมชนคนรังสิตรกัการอาน 

 

หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมสัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอานไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาต้ังแต พ.ศ. 2554 เปน

กิจกรรมที่สงเสริมและสรางแรงจูงใจแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตใหหันมา

สนใจและใหความสําคัญกับการอานมากยิ่งข้ึน เพื่อนําไปสูการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอานที่มั่นคงและ

ยั่งยืน 

 กิจกรรมสัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอาน ประจําปการศึกษา 2559 จะมีการจัดนิทรรศการ 

“หนังสือของพอ สูแรงบันดาลใจ” เพื่อกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูใชบริการสนุกกับการประดิษฐกลองนมใสของขวัญสําหรับคนพิเศษ ในกิจกรรม 

“D.I.Y.” และรวมซอมหนังสือดวยตนเองในกิจกรรม “รักษหนังสือ” ดวย 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน 

 2. เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการไดใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐส่ิงของจากเศษผา 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  1. จัดนทิรรศการ “หนังสือของพอ สูแรงบันดาลใจ” ณ โถงนทิรรศการ ชัน้ 2 

            2. จัดกิจกรรม “จิบน้ําชายามบาย” เพื่อพบปะสังสรรคคนรักการอานและเปดรับสมัครสมาชิก  

       RSU Loves to Read 

  3. จัดกิจกรรม “D.I.Y. ประดิษฐกลองนมใสของขวัญสําหรับคนพเิศษ” ณ บริเวณหนารานกาแฟ  

       ชัน้ 2 

  4. จัดกิจกรรม “รักษหนงัสือ” ใหผูเขารวมกจิกรรมฝกซอมหนงัสือดวยตนเอง 

  5. ประชาสัมพันธกิจกรรมผานเว็บไซตและ Facebook ของสํานกัหอสมุด 

 

 



  6. ประเมนิผลการจัดกิจกรรม 

   6.1 เชิงปริมาณ 

    - จํานวนผูรวมกิจกรรม 

    - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

   6.2 เชิงคุณภาพ 

    - แบบประเมนิกิจกรรม 

 7. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 - จัดแสดงนิทรรศการ ณ โถงนทิรรศการ ชัน้ 2 

  - จัดกิจกรรม “จิบน้ําชายามบาย” เพื่อพบปะสังสรรคคนรักการอานและเปดรับสมัครสมาชิก  

       RSU Loves to Read ณ หนาหองโถงนิทรรศการ ชั้น 2 

- จัดกิจกรรม “D.I.Y.” ณ หนาหองโถงนทิรรศการ ชั้น 2 

- จัดกิจกรรม “รักษหนังสือ” ณ ลานพักสายตา ชัน้ 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

80 - 120 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 ระหวางวันที่ 27 กุมภาพนัธ – 31 มีนาคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ – ศุกรที่ 17 มีนาคม 

2560 

- เตรียมเนื้อหาสําหรับจัดนทิรรศการ 

- จัดนิทรรศการ 

- เตรียมจัดหาของรางวัล อาหาร และเคร่ืองด่ืม 

วันจันทรที่ 20 – ศุกรที่ 24 มนีาคม 2560  - ประชาสัมพนัธกิจกรรม 

- จัดเตรียมมุมกิจกรรมตางๆ 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 27 - ศุกรที ่31 มีนาคม 2560 - จัดกิจกรรม “จิบน้ําชายามบาย” และเปดรับสมัคร 

    สมาชิก RSU Loves to Read วันที่ 27 มีนาคม  

    2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

- จัดกิจกรรม “D.I.Y.” วันที ่27 มีนาคม 2560 เวลา  

   14.00 – 15.30 น. 

- จัดกิจกรรม “รักษหนังสือ” วันที่ 27 – 31 มีนาคม  

   2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. 

วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปกิจกรรม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

คณะทํางานกจิกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมดุ 

  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอานและสามารถนําส่ิงที่ไดจากการอานมาใชประโยชนใน 

     ชวีิตประจาํวนั 

 2. ผูใชบริการไดใชความคิดสรางสรรคในการประดิษฐส่ิงของจากเศษผา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : สัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอาน 

 

  กิจกรรมสัปดาหชุมชนคนรังสิตรักการอาน จัดข้ึนระหวางวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 เพื่อกระตุน 

ใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน โดยมีการจัดนิทรรศการ “หนังสือของพอ สูแรงบันดาลใจ” 

กิจกรรมพบปะสังสรรคคนรักการอาน การเปดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read รวมถึงใหผูใชบริการ 

รวมสนุกกับกิจกรรม “D.I.Y. ประดิษฐกลองนมใสของขวัญสําหรับคนพิเศษ” และ กิจกรรม “รักษหนังสือ”  

ใหผูเขารวมกิจกรรมฝกซอมหนังสือดวยตนเอง  

  ผลการจัดกิจกรรม พบวา 1) มีผูเขารวมกิจกรรมจิบน้ําชายามบาย จํานวน 55 คน มีผูสมัคร 

สมาชิก RSU Loves to Read ภายในสัปดาห 57 คน ซึ่งยังคงเปดรับสมัครตอไปอยางตอเนื่องโดยไมจํากัด 

ระยะเวลาและจํานวนสมาชิก 3) มีผูเขารวมกิจกรรม D.I.Y. ประดิษฐกลองนมใสของขวัญสําหรับคนพิเศษ  

จํานวน 20 คน 4) มีผูเขารวมกิจกรรมรักษหนังสือ จํานวน 23 คน และ 5) จํานวนผูชมนิทรรศการ 51 คน

รวมมีผูเขารวมในกิจกรรมสัปดาหชุมชนคนรังสิตรักษการอาน ทั้งส้ิน 206 คน กิจกรรมคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไป

ไดดวยดีและมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมเกินจํานวนที่คาดการณไว 

 ผลการประเมินกิจกรรม มีดังนี้  

 1) กิจกรรม D.I.Y. มีคาเฉล่ียอยูในระดับดีทั้งหมด คือ ความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม

และความนาสนใจมีคาเฉลีย่เทากนั (คาเฉล่ีย 4.44) และ รูปแบบกิจกรรม (คาเฉลีย่ 4.38)  

 2) กิจกรรมรักษหนังสือ มีคาเฉล่ียอยูในระดับดีทั้งหมด คือ รูปแบบกิจกรรม ความรูที่ไดรับ

จากกิจกรรม และความนาสนใจ เทากันทั้งหมด (คาเฉลี่ย 4.26)  

 3) นิทรรศการ “หนังสือของพอ สูแรงบันดาลใจ” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ 

ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการและความนาสนใจมีคาเฉลีย่เทากนั (คาเฉล่ีย 4.27) และ รูปแบบนทิรรศการ 

(คาเฉลี่ย 4.21) 

 

 

 

 



 

ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : สัปดาหชุมชนคนรังสิตรกัการอาน 

 

 

 

  

 

 

 

กิจกรรมจิบน้ําชายามบาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read 



  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม D.I.Y. ประดิษฐกลองนมใสของขวัญสําหรับคนพิเศษ 



 

 

  

 

 

 

กิจกรรมรักษหนังสือ 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : อานเพื่อนบาน อานนทิานพ้ืนบานอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล  

นิทานพืน้บานเปนเร่ืองเลาทีสื่บทอดกันมาดวยปากตอปากและไมทราบวาผูใดเปนคนแตงใน

ภายหลังไดมีการรวบรวมเปนรูปเลมและเรียบเรียงดวยภาษารอยแกวข้ึนเพื่อเผยแพรใหคนรุนหลังไดอาน 

แตละประเทศแตละทองถิน่ตางก็มเีร่ืองเลาหรือนทิานเปนของตัวเองทัง้ส้ิน นทิานพ้ืนบานของทุกชาติจึงมี

คุณคาที่คลายกัน คือ ความเอื้ออาทร การมีสติเมื่อประสบปญหารูจักใชไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะ

หนา เสริมสรางการเหน็คุณคาในตัวเอง และสามารถใชนิทานเปนส่ืออยางกลมกลืนกับหลักคําสอนทาง

ศาสนา 

 การศึกษาถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนผานนิทาน จงึ

เปนชองทางหรือวิธีการทําความรูจักประเทศเพื่อนบานที่งายและสนกุที่สุด เพราะนิทานของประเทศนัน้ๆ 

สะทอนใหเห็นมิติที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเปนอยู ทัศนคติ และความเชื่อ แมวานทิานหรือเร่ืองเลาบางเร่ือง

จะไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นแตเร่ืองที่ปรับแตงข้ึนใหมตางมีกล่ินอายของวัฒนธรรมและวิธีคิดของ

ประเทศของตนสอดแทรกเขาไปดวยเสมอ 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเห็นความสําคัญของประชาคมอาเซียน จึงจัดกิจกรรม 

“สัปดาหอาเซียน” ข้ึน เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับนิทานพื้นบานอาเซียนเปนการเสริมสรางความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเปนอยู และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน

เพิ่มมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหสรางการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเปนอยู ประเพณี และความเช่ือของ

ประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของ

สํานักหอสมุด  

 

 



กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1. จัดเตรียมขอมูลสําหรับจดันิทรรศการ “อานเพื่อนบาน อานนิทานพื้นบานอาเซยีน”และวีดิทัศน 

     เกี่ยวกับนทิานอาเซียน 

2. จัดหาของรางวัลสําหรับกจิกรรม 

 3. ประชาสัมพันธกิจกรรมและกําหนดตารางเวลาผูดําเนินกิจกรรม 

 4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

4.1 เชิงปริมาณ  

 - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

  4.2 เชิงคุณภาพ 

   - แบบประเมนิกิจกรรม 

5. สรุปผลการดําเนนิกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 บริเวณลานหนาหองบริการ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

100 – 150 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

- วันที่ 27 กุมภาพันธ – 19 พฤษภาคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ - ศุกรที่ 17 มีนาคม 

2560 

- จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดนิทรรศการ “อานเพื่อน 

   บาน อานนทิานพ้ืนบานอาเซียน” 

- จัดเตรียมวีดิทัศนเกี่ยวกับนิทานอาเซียน 

- จัดเตรียมกิจกรรมสันทนาการและจัดหาของรางวัล 

- กําหนดตารางเวลาผูดําเนนิกิจกรรม 

 



วันที ่ การดําเนินการ 

 - จัดนิทรรศการ“อานเพื่อนบาน อานนทิานพื้นบาน  

   อาเซียน” 

วันจันทรที่ 20 มีนาคม – ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 

2560 

- ประชาสัมพนัธกิจกรรม 

- จัดแสดงนิทรรศการและฉายวีดิทัศน 

วันจันทรที่ 27 – ศุกรที่ 31 มนีาคม 2560 ดําเนนิกิจกรรมสันทนาการ 

วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปกิจกรรม 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 นักศึกษา  อาจารย  และบุคลากร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม  ความเปนอยู  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศกึษา 2559 

 

กิจกรรม : อานเพื่อนบาน อานนิทานพื้นบานอาเซียน 

 

 กิจกรรม “อานเพื่อนบาน อานนิทานพืน้บานอาเซียน” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 

เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับนิทานพื้นบานอาเซียน เปนการเสริมสรางความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเปนอยู และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบานในประชาคมอาเซียน 

ซึ่งการศึกษาถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนผานนิทาน เปน

ชองทางหรือวิธีการทําความรูจักประเทศเพื่อนบานที่งายและสนุกที่สุด เพราะนิทานของประเทศนั้นๆ 

สะทอนใหเห็นมิติที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต ความเปนอยู ทัศนคติ และความเช่ือ แมวานิทานหรือเร่ืองเลาบางเร่ือง

จะไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอ่ืนแตเร่ืองที่ปรับแตงข้ึนใหมตางมีกล่ินอายของวัฒนธรรมและวิธีคิดของ

ประเทศของตนสอดแทรกเขาไปดวยเสมอ 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา ไดรับความรวมมือจากผูใชบริการเปนอยางดี ซึ่งกิจกรรมอาเซียนในคร้ัง

นี้มีผูเขารวมกิจกรรมตอบคําถามและเลนเกมเกี่ยวกับอาเซียน จํานวนทั้งส้ิน 321 คน ผลการประเมิน

กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดีทั้งหมด คือ ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมและความนาสนใจมี

คาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย 4.44) และ รูปแบบกิจกรรม (คาเฉล่ีย 4.43) สวนผลการประเมินนิทรรศการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ (คาเฉล่ีย 4.48) ความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 

4.45) และ รูปแบบนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.37) ตามลําดับ นอกจากนี้ ผูเขารวมกิจกรรมยังใหขอเสนอแนะ

วา กิจกรรมอาเซียนเปนกิจกรรมที่ดีมาก นาสนใจ สนุก และนารัก จึงอยากใหมีการจัดข้ึนบอยๆ ทั้งนี้ ควร

เพิ่มคําถามที่ยากข้ึนกวาเดิมและควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ 

 

  

 

 

 

 

 



ภาพกจิกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 7 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อกิจกรรม : อานเพื่อนบาน อานนทิานพ้ืนบานอาเซียน 

 

   

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสริกิิต์ิ แมแหงสยามกับการศกึษา 

 

หลักการและเหตุผล 

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 

สิงหาคมของทุกป เปนวันสําคัญที่ถูกกําหนดข้ึนใหเปนวันแมแหงชาติ สํานักหอสมุดเห็นความสําคัญของ

วันดังกลาว จึงไดจัดนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ แมแหงสยามกับการศึกษา” ข้ึน เพื่อเปนการ

เทิดพระเกียรติของพระองค โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรดานการอานอันเปน

แบบอยางใหแกพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค และ พระราชกรณียกิจดานการศึกษา รวมถึง

กลวิธีสรางนิสัยรักการอาน ใน สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือดีเดน 

6 เร่ืองที่พระองคทรงแนะนําวาเด็กและเยาวชนไทยควรอาน รวมถึงการจัดฉายวีดีทัศนเกี่ยวกับพระราช

กรณียกิจอีกดวย  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการไดสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่มีตอการศึกษาของปวง 

                 ชนชาวไทย 

 2. เพื่อใหผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนทิรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  1. รวบรวมขอมูลพระราชจริยวัตรเก่ียวกับการอานและพระราชกรณียกจิเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับ    

                 จดันิทรรศการ  

2.  จัดนิทรรศการและฉายวดิีทัศน  

3. จัดแสดงหนังสือในพระราชวิจารณ 6 เลมที่เด็กและเยาวชนไทยควรอาน 

4. ประเมนิผลการจัดนทิรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

 



           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนินทิรรศการ 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 - บริเวณหนาหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3 และ บริเวณภายในหองบริการ 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันจันทรที่ 1 – พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 1 – ศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 - เตรียมขอมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ กับ 

   การอานหรือการศึกษา 

- เลือกหนังสือในพระราชวิจารณ 6 เลม ทีเ่ด็กและ 

   เยาวชนไทยควรอานมาจัดแสดง 

- เตรียมวีดิทัศนพระราชกรณียกิจ  

วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดนิทรรศการ 

วันอังคารที ่9 – พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ / จัดแสดงนิทรรศการ / ฉายวีดิทัศน 

วันพฤหัสบดีที ่1 กนัยายน 2559 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1.  ผูใชบริการสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่มีตอการศึกษาของปวงชนชาวไทย 

 2.  ผูใชบริการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

 

นิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสิรกิต์ิิ แมแหงสยามกับการศึกษา 

 

  นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ แมแหงสยามกับการศึกษา” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 1 – 31 

สิงหาคม 2559 เปนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรดานการอานอันเปนแบบอยางใหแกพระราชโอรส

และพระราชธิดาทุกพระองค และ พระราชกรณียกิจดานการศึกษา รวมถึงกลวิธีสรางนิสัยรักการอาน 

นอกจากนี้ ยังจัดแสดงหนังสือดีเดน 6 เร่ืองที่พระองคทรงแนะนําวาเด็กและเยาวชนไทยควรอานอีกดวย  

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูที่สนใจชมนิทรรศการและหนังสือทรงแนะนํา จํานวนทั้งส้ิน 82 คน 

ซึ่งผลการประเมินนิทรรศการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คือ ความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 5.00) ระดับมาก 

คือ ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.50) และ ระดับปานกลาง คือ รูปแบบการจัด (คาเฉลี่ย 3.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสริกิิต์ิ แมแหงสยามกับการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : พระผูเสด็จสูสวรรคาลยั 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต รวม

พระชนมพรรษา 89 พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติทั้งส้ิน 70 ป ซึ่งถือเปนความสูญเสียที่ยิ่งใหญที่สุด

ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพราะตลอดรัชสมัยในชวงที่มีการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน พระองคทรง

เปนกษัตริยที่เปนที่รัก ที่เทิดทูน และทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทยทัง้ชาติ นับเปน 70 ปที่ทรงครองแผนดิน

โดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยามโดยแท  

 สํานักหอสมุด จึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับคําสอนของพระองค พรอมทั้งจัดมุมถวายความอาลัยและ

จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระองค เพื่อนอมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีตอพระองค รวมถึง

กระตุนใหผูใชบริการเจริญรอยตามพระยุคลบาท ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท เพื่อสืบสาน

พระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช ประชาธิปไตย ความสมบูรณพูนสุข และความอุดมสมบูรณของ

บานเมืองสืบไป  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อนอมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

      อดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 

 2. เพื่อใหผูใชบริการไดทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

                 อดุลยเดช ฯ รัชกาลที ่9 

 3. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการนําพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติและเจริญรอยตามพระยุคลบาท เพื่อ 

                 เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาล 

      ที่ 9 



2. จัดนทิรรศการและฉายวีดิทัศนเกี่ยวกับพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ฯ  

     รัชกาลที ่9 

3. จัดมุมถวายความอาลัยและจัดแสดงหนงัสือเกีย่วกบัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

     อดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 

4. ประเมนิผลการจัดนทิรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนินทิรรศการ 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 - บริเวณหนาหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3และ บริเวณภายในหองบริการ 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันศุกรที่ 14 ตุลาคม – พธุที่ 30 พฤศจิกายน 2559 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันศุกรที่ 14 – อังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 - เตรียมขอมูลสําหรับจัดนทิรรศการ 

- เลือกหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ภูมพิลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 

- จัดฉายวิดิทศัน / รายการสารคดีเกี่ยวกบั 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ  

   รัชกาลที่ 9 

- จัดนิทรรศการ 



วันที ่ การดําเนินการ 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม – พุธที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 

ประชาสัมพันธนทิรรศการ 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ผูใชบริการไดทราบถึงพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

                 อดุลยเดชฯ รัชกาลที ่9 

 2. ผูใชบริการสามารถนําพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติและเจริญรอยตามพระยุคลบาท เพื่อเปน 

                ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

 

นิทรรศการ : พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย 

 

  นิทรรศการ “พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย” จัดข้ึนระหวางวันที่ 14 ตุลาคม – พุธที่ 30 พฤศจิกายน 

2559 เพื่อถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันสวรรคตเมื่อวันที่ 

13 ตุลาคม 2559 ซึ่งไดจัดใหมีการจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระองค  

  ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูที่เขาไปนั่งอานหนังสือเกี่ยวกับพระองค จํานวนทั้งส้ิน 177 คน ซึ่ง

มีจํานวนเกินกวาที่คาดการณไว คือ 80-100 คน ผลการประเมินนิทรรศการ พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มากเทากันทั้งหมด คือ 4.14 ทั้งรูปแบบการจัด ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ และความนาสนใจ สําหรับ

ขอเสนอแนะในการจัดนิทรรศการในหัวขอถัดไป ไดแก ธรรมของพระราชานําพาความรมเย็น พระราช

กรณียกิจดานการแพทย ความพอเพียง และ พระราชประวัติตอนพํานักอยูตางประเทศและความรักใน

ครอบครัวระหวางพี่นอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : พระผูเสด็จสูสวรรคาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : 89 เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 แรงบันดาลใจของชาวไทยและชาวโลก 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 และถือวาเปนวันพอแหงชาติ แตปนี้ไมเหมือนทุกๆ ป เนื่องจากพระองคไดเสด็จสวรรคต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศราโศกเสียใจแกพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ แมวาวันเวลา
จะผานไปแลวกวาหนึง่เดือน แตพระองคยังอยูในใจของปวงชนชาวไทยเสมอ ซึ่งเร่ืองราวตางๆ ของพระองค
ยังคงใชเปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกหลานไทยตราบนานเทานาน 
 สํานักหอสมุด ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลที่ 9 จึงไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนแรงบันดาลใจของชาวไทย
และชาวโลก เพื่อเปนกําลังใจและสรางแรงบันดาลใจใหกับคนวัยเรียนและวัยทํางานใหสามารถนําไป
พิจารณาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิต การเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันตอไป 
 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อนอมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

     รัชกาลที่ 9 

 2. เพื่อใหผูใชบริการไดทราบถึงเร่ืองราวอันเปนแบบอยางจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

                รัชกาลที่ 9  

 3. เพื่อกระตุนใหผูใชบริการนําแบบอยางจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

     ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิตการเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวัน 

  

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองราวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่เปนแรงบันดาล 

      ใจใหแกชาวไทยและชาวโลก 

2. จัดนทิรรศการและฉายวีดิทัศนเกี่ยวกับพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ  

     รัชกาลที ่9 

 



3. ประเมนิผลการจัดนทิรรศการ 

3.1 เชิงปริมาณ 

      - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนินทิรรศการ 

 4. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 บริเวณหนาหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- ระหวางวนัจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – อังคารที ่31 มกราคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 21 – ศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2559 - เตรียมขอมูล  

วันจันทรที่ 28 พฤศจกิายน 2559 - จัดนิทรรศการ 

วันจันทรที่ 28 พฤศจกิายน 2559 – อังคารที่ 30 

มกราคม 2560 

- ประชาสัมพนัธกิจกรรม 

- จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงหนังสือ และฉาย 

   วีดิทัศน 

วันอังคารที ่31 มกราคม 2560 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

 

 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ผูใชบริการไดทราบถึงเร่ืองราวอันเปนแบบอยางจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

 2. ผูใชบริการสามารถนําแบบอยางจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไปประยุกตใช 

                ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิต การเรียน การทํางาน และการใชชีวิตประจําวันของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

 

นิทรรศการ : 89 เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที ่9 แรงบันดาลใจของชาวไทยและชาวโลก 

   

นิทรรศการ “89 เร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 แรงบันดาลใจของชาวไทยและชาวโลก” จัดข้ึน

ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 เพื่อเผยแพรเร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่ง

เปนแรงบันดาลใจของชาวไทยและชาวโลก เปนการสรางกําลังใจและแรงบันดาลใจใหกับคนวัยเรียนและ

วัยทํางานใหสามารถนําไปพิจารณาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชีวิต การเรียน การทํางาน และการใช

ชีวิตประจําวันตอไป  

ผลการจัดนทิรรศการ พบวา มีผูชมนทิรรศการ จาํนวนทัง้ส้ิน 94 ราย ซึ่งผลการประเมินนิทรรศการ 

พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทั้งหมด คือ ความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.36) ความรูทีไ่ดรับจากนิทรรศการ 

(คาเฉลี่ย 4.18) และ รูปแบบการจัด (คาเฉล่ีย 3.81) ตามลําดับ สําหรับขอเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ

หัวขอตอไป คือ พอแหงแผนดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : 89 เรื่องราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 แรงบันดาลใจของชาวไทยและชาวโลก 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559 

 

หลักการและเหตุผล 

  “รางวัลซีไรต” จัดเปนรางวัลเดียวในโลกที่มอบรางวัลทางวรรณกรรมใหแกนักเขียนจาก
หลากหลายประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียน เปนรางวัลที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักและยกยองในแวดวง
วรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเปนรางวัลที่สรางช่ือเสียงและเกียรติภูมิที่สงางามใหแกประเทศไทยในฐานะ
ประเทศเจาภาพผูกอต้ังรางวัลนี้ดวย ในทุก ๆ ป ระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม นักอานมักจะรอฟงขาว
วา หนังสือเลมใด ผลงานของนักเขียนคนใดจะไดรับรางวัลซีไรตประจําปนั้นๆ สําหรับป 2559 นี้ มี
วรรณกรรมที่สงเขาประกวดจํานวนทั้งหมด 88 ชื่อเร่ือง ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต ประจําป 2559 ไดพิจารณาและลงมติคัดเลือก
วรรณกรรมที่ผานเขารอบแรกมาทั้งส้ิน 18 ชื่อเร่ือง ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และไดประกาศผลงานที่
เขารอบ 6 ชื่อเร่ืองไปแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยปนี้ผลงานกวีนิพนธที่ไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 
2559 คือ นครคนนอก ของ พลัง เพียงพิรุฬห ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
 สํานักหอสมุด ไดเห็นความสําคัญของวรรณกรรมที่มีคุณคาอยางรางวัลซีไรตนี้ จึงไดจัดมุม 

“วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559” ข้ึน เพื่อเปนการสงเสริมใหผูใชบริการไดรูจัก

และเห็นความสําคัญของวรรณกรรมที่มีคุณคาของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการ

อานหนังสือเพิ่มมากข้ึนดวย 

 
วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหผูใชบริการทราบเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง 

                 อาเซียน หรือ รางวัลซีไรต ประจําป 2559 

2.  เพื่อกระตุนผูใชบริการเห็นความสําคัญของหนงัสือที่มีคุณคาและเกิดแรงจูงใจในการอาน 

     หนงัสือเพิม่ข้ึน 

 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

  1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต  

                 ประจําป 2559 



2. จัดนทิรรศการวรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน  

     หรือ รางวัลซีไรต ประจําป 2559 

3. จัดมุมแสดงวรรณกรรมทีเ่ขารอบสุดทาย 6 เร่ือง และวรรณกรรมที่ไดรับรางวัล ประจําป 2559 

4.  ประเมินผลการจัดนทิรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนินทิรรศการ 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 บริเวณลานหนาประตูทางข้ึน ชัน้ 3 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 50-80 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- ระหวางวนั จนัทรที่ 27 กมุภาพันธ – ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 27 กุมภาพันธ – ศุกรที่ 17 มีนาคม

2560 

- รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับรางวัลซีไรต ประจําป 2559 

- จัดหาวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลและเขารอบสุดทาย 

- จัดนิทรรศการและจัดแสดงวรรณกรรมที่ไดรับรางวัล 

   และเขารอบ ประจําป 2559 

จันทรที่ 20 – ศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 ประชาสัมพันธนทิรรศการ 

จันทรที่ 20 มีนาคม – ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 

2560 

จัดแสดงนิทรรศการ 

วันศุกรที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 



ผูรับผิดชอบโครงการ  

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. ผูใชบริการทราบถงึวรรณกรรมที่ไดรับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือ  

                 รางวัลซีไรต ประจําป 2559 

2.  เพื่อกระตุนผูใชบริการเห็นความสําคัญของหนงัสือที่มีคุณคาและเกิดแรงจูงใจในการอาน 

     หนงัสือเพิม่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

 

นิทรรศการ : วรรณกรรมท่ีเขารอบและไดรับรางวลัซีไรต ประจําป 2559 

 

         นิทรรศการ “วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559” ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันที่ 27 
มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2560 เปนนิทรรศการที่จัดข้ึนเพื่อสงเสริมใหผูใชบริการไดรูจักและเห็น
ความสําคัญของวรรณกรรมที่มีคุณคาของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเปนการสรางแรงจูงใจในการอาน
หนังสือเพิ่มมากข้ึนดวย สําหรับป 2559 นี้ มีวรรณกรรมที่สงเขาประกวดจํานวนทั้งหมด 88 ชื่อเร่ือง ซึ่ง
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต ประจําป 2559 
ไดพิจารณาและลงมติคัดเลือกวรรณกรรมที่ผานเขารอบแรกมาทั้งส้ิน 18 ชื่อเร่ือง ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 
2559 และไดประกาศผลงานที่เขารอบ 6 ชื่อเร่ืองไปแลวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยปนี้ผลงานกวีนิพนธ
ที่ไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559 คือ นครคนนอก ของ พลัง เพียงพิรุฬห ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2559  
 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูรวมแบบประเมินนิทรรศการในวันที่เปดนิทรรศการ จํานวนทั้งส้ิน 

53 คน ซึ่งผลการประเมินนิทรรศการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ รูปแบบนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.03) 

และ ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการและความนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.00) นอกจากนี้ ผูเขารวมประเมิน

นิทรรศการยังใหขอคิดเห็นวา พื้นที่จัดนิทรรศการเล็กเกินไป ดังนั้น ในการจัดนิทรรศการรางวัลซีไรตปตอไป

ควรมีพื้นที่ในการจัดมากกวานี้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : วรรณกรรมที่เขารอบและไดรับรางวัลซีไรต ประจําป 2559 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที ่9 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 สํานักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติข้ึน โดยจะจัดแสดงเกี่ยวกับการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ต้ังแตทรง
พระเยาวมาจนกระทั่งส้ินรัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9       
คนไทยมักจะคุนเคยกับภาพที่ปรากฏตามส่ือตางๆ ในขณะที่พระองคตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 อยางไมไดแสดงอาการเหน็ดเหนื่อย แมกระทั่งปจจุบัน ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ไดเสด็จสวรรคตไปเกือบคร่ึงปมาแลว พระองคก็ยังคงปฏิบัติภารกิจและเจริญรอย
ตามเบ้ืองพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 อยางสม่ําเสมอ 
 ดวยพระราชภารกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ปฏิบัติมาอยางตอเนื่องและยาวนาน อีกทั้ง

ยังเปนผูที่สานตอโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ใหคงอยูสืบไป 

สํานักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ 

9” ข้ึนเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและเปนการระลึกถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอยางแทจริง 

 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ  

                 2 เมษายน 

 2. เพื่อใหผูใชบริการไดทราบถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ 

                 ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

  

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพระราชภารกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อคร้ันตามเสด็จ 

                 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ รัชกาลที่ 9 

2. จัดนทิรรศการและฉายวีดิทัศนเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



 3. จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ รัชกาลที่ 9 ของสมเด็จ 

                 พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

4. ประเมนิผลการจัดนทิรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - แบบประเมนินทิรรศการ 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนนิการ 

 บริเวณหนาบันไดทางข้ึน ชัน้ 3  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- ระหวางวนัจันทรที่ 27 มีนาคม – ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 

วันที ่ การดําเนินการ 

วันจันทรที่ 27 – พฤหัสฯ ที ่30 มีนาคม 2560 - เตรียมขอมูลสําหรับจัดนทิรรศการ 

- คัดเลือกและจัดแสดงหนงัสือเกี่ยวกับสมเด็จ 

   พระเทพรัตนราชสุดาฯ กบัการตามเสด็จรัชกาลที ่9  

- จัดหาคลิปวดิีทัศนเกีย่วกบัการตามเสด็จรัชกาลที ่9 

- จัดนิทรรศการ 

วันศุกรที่ 31 มีนาคม – พฤหัสฯ ที่ 18

พฤษภาคม 1560 

- ประชาสัมพนัธนิทรรศการ 

- จัดแสดงนิทรรศการ 

- ฉายวีดิทัศน 

วันศุกรที่ 19  พฤษภาคม 2560 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 



ผูรับผิดชอบโครงการ  

- คณะทํางานกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 ผูใชบริการไดทราบถึงพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศกึษา 2559 

 

นิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทรัชกาลที่ 9 

 

  นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทรัชกาลที ่9” จัดข้ึน 

ระหวางวันจันทรที่ 27 มีนาคม – ศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 

เมษายน 2560 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกยีรติและเปนการระลึกถงึพระราชวริิยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอยาง

แทจริง  

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวนทั้งส้ิน 61 คน ซึ่งผลการประเมินนิทรรศการ

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมากทั้งหมด คือ ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ (คาเฉลี่ย 4.75) รูปแบบนิทรรศการ 

(คาเฉลี่ย 4.68) และความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.53) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศกึษา 2559 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผูตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที ่9 

 

 

 

 


