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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันห้องสมุดทั่วโลกได้มีการปรับตัวเพื่อดึงดูดความสนใจผู้คนให้เข้ามาใช้บริการในห้องสมุด ทั้งในด้าน
กายภาพ ด้านการบริการ ด้านข้อมูล และด้านกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของด้านกิจกรรมนั้น  ในแต่ละห้องสมุด
ต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ มา
พบปะแลกเปล่ียนกับผู้ใช้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งล้วนมีเป้าหมายที่มุ่งจะท าให้ห้องสมุดกลายเป็น
พื้นที่แห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างแท้จริง   
 เช่นเดียวกันกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีส าคัญแล้ว ยังมี
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ E-book / E-Journal และฐานข้อมูล
ออนไลน์ มาสนับสนุนภารกิจอีกด้วย นอกจากนี้หน้าที่หลักที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของส านักหอสมุด คือ การสนับสนุนให้
เกิดการอ่านและการใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาทางความคิดและการวิเคราะห์ จึงได้หา
แนวทางกระตุ้นการใช้และการอ่านโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตได้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการอ่านและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและชีวิต ประจ าวัน ดังนั้น จึงเห็นว่าควรมีการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอ่านและการใช้ห้องสมุดต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์  

  1) เพื่อส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และน าไปสู่การพัฒนาสังคม 
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวเล่มอย่างคุ้มค่า 
4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงาน ได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกัน 

3. ประเภทของโครงการ - โครงการประจ าต่อเนื่องทกุป ี       

4. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต  

5. แผนการด าเนนิงาน 

5.1 ก าหนดแผนการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปกีารศึกษา 2561 

5.1.1 ก าหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรมของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.1.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 

 - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 - โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแต่ละกิจกรรม 

 



5.2 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

5.2.1 กิจกรรมที่ด าเนนิการในภาคการศึกษาที่ 1/2561  

 5.2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ได้แก่ 

   1) กิจกรรม “Book Talk 2018” จัดในวันศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม 2561 

   2) กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน (ประจ าปี 2561)” ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –  

     มีนาคม 2562 

3) กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” ระหว่างวันท่ี 12 พฤศจิกายน  

     2561 - 31 มกราคม 2562 

4) กิจกรรม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจ าปี 2561” ระหว่างวันท่ี 11 - 16  

    ธันวาคม 2561 

  5.2.1.2 นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ 

   1) นิทรรศการ “โครงการตามแนวพระราชด าริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.9  

     พสกนิกรมีความสุข” ระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561 

   2) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่” ระหว่างวันท่ี 9 สิงหาคม - 28  

                    กันยายน 2561 

   3) นิทรรศการ “พระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการแกป้ัญหาโลกร้อน” ระหว่างวันท่ี 11  

     ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 

   4) นิทรรศการ “ความรักความผูกพันระหว่างรัชกาลที่ 10 กับพระโอรส-ธิดา” ระหว่างวันท่ี 3  

       ธันวาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562 

5) นิทรรศการ “รางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561” ระหว่างวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์  

     2562 

 5.2.2 กิจกรรมที่ด าเนนิการในภาคการศึกษาที่ 2/2561 

  5.2.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ ได้แก ่

   1) กิจกรรม “ชุมชนคนรงัสิตรักการอ่านรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ระหว่างวันท่ี 12 - 15 กุมภาพันธ์  

     2562 

2) กิจกรรม “รักษ์โลก รักห้องสมดุ” ระหว่างวันท่ี 12 - 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

  5.2.2.2 นิทรรศการส่งเสริมการอา่น ได้แก่ 

1) นิทรรศการ “INVESTORY” ระหว่างวันท่ี 8 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 

2) นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 

 



3) นิทรรศการ “แนะน าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศปทุมธาน”ี ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน - 31  

     พฤษภาคม 2562 

4) นิทรรศการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รชักาลที่ 10: ประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 แห่งกรุง 

     รัตนโกสินทร์ 

      5.3 ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 1) สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาจดักิจกรรม/นิทรรศการ 
 2) ก าหนดและจดัเตรยีมสถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน ามาจัดกจิกรรม/นิทรรศการ 
 3) จัดเตรยีมเอกสารเพื่อจัดกจิกรรม/นิทรรศการ 
 4) จัดเตรยีมของที่ระลึกในกจิกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดของแต่ละกจิกรรม 
 5) ประชาสัมพันธก์จิกรรมตามชอ่งทางต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
 6) รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 7) ด าเนินกจิกรรม 
 8) สรุปผลกิจกรรม 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

6.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
           1) นักศึกษาเห็นความส าคัญของการอ่าน และได้รับการกระตุน้ให้เกดิการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการอา่น 
            2) นักศึกษาเกดิทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอา่น และน าไปสู่การพัฒนาสังคม 
            3) นักศึกษาเกดิทักษะการเรยีนรู้และสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
            4) นักศึกษากับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้ท ากิจกรรมร่วมกันและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมากขึ้น 

  6.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร 
           1) บุคลากรรู้จักใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชนจ์ากการอ่าน เพื่อน าไปพัฒนาตนเองและสังคม 
       2) บุคลากรสามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
       3) บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้ท ากิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีระหวา่งกันมากขึ้น 

 6.3 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 
       ทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มที่ส านักหอสมุดบอกรับถูกใชอ้ย่างคุ้มคา่ 

 7. การประเมินโครงการ  

  7.1 เชิงปริมาณ  
    - จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมตามทีก่ าหนดในแต่ละโครงการ 
   - จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ต่อปีการศึกษา 
   7.2 เชิงคุณภาพ  
   -  ผลประเมินความพึงพอใจมีคา่เฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป  
    



8. หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  

 1. นางนฤมล พฤกษศิลป์  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี  ผู้ประสานงาน 
 3. คณะท างานกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี
การศึกษา 2561  

9. งบประมาณการด าเนินการ  

รายจ่ายด้านการลงทนุ ประกอบดว้ย 

 

จ านวนเงนิ (บาท) ค าชี้แจง/รายละเอียด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้

ห้องสมดุ (4 ครั้ง) 

     1.1 Book Talk 2018 

 

     1.2 ยอดนักอา่นประจ าเดือน ประจ าปี

การศึกษา 2561 

     1.3 การประกวดคลิปวีดิโอ “รกัษ์โลก     

รักษ์ห้องสมดุ” 

     1.4 ชุมชนคนรังสิตรักการอา่นรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

2. กิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่างๆ  
(2 ครั้ง) 

     2.1 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 
ประจ าปี 2561  

     2.2 รักษ์โลก รักห้องสมดุ 
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- ค่าของรางวัลยอดนักยมืแต่ละ
เดือน 

- ค่าของรางวัลส าหรับผู้ชนะการ
ประกวด 3 รางวัล  

1) ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
2) ค่าของรางวัลกิจกรรม 
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรม 
4) ค่าเกยีรติบัตร 20 ใบ 
 

 

 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าป้าย
แสดงความยินด ี

- ค่าของรางวัล 
- ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้ร่วม
กิจกรรมสัมภาษณ์สด 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดักจิกรรม 

 



รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบดว้ย 

 

จ านวนเงิน (บาท) ค าชี้แจง/รายละเอียด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

3. กิจกรรมจัดนทิรรศการในวนัส าคัญต่างๆ  

(9 ครั้ง) 

     3.1 โครงการตามแนวพระราชด าริ ร.10 ทรง
สืบสานพระราชปณิ ธาน  ร .9 พสกนิ ก รมี
ความสุข 

     3.2 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์กับความเป็น
แม่ 

     3.3 พระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาโลกร้อน 

     3.4 ความรักความผูกพันระหว่างสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 
วรางกูร กับพระโอรส-ธิดา 

     3.5 รางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561 
      

     3.6 INVESTORY 
     

     3.7 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม      
ราชกมุารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

     3.8 แนะน าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
ปทุมธาน ี

     3.9 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: 
ประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 แห่งกรุงรตันโกสินทร์ 
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- ค่าผ้าต่วนสีเหลือง 
 
- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 

- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 

- ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 
 

- ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 

- ได้รับการอนุเคราะหจ์ากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 
 

- ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 

- ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์จดันิทรรศการ 

รวม 0 10,411 9,137  

รวมทั้งสิน้ 19,548 บาท  

โครงการกจิกรรมสง่เสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 

บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมจ านวน 15 ครั้ง ใชง้บประมาณไปท้ังส้ิน 19,548 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.74 

 



สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

1. ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด ทั้งส้ินจ านวน 15 กิจกรรม ซึ่ง

สามารถจ าแนกออกเป็นหมวดกิจกรรมต่างๆ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

   1.1) กิจกรรม “Book Talk 2018” จัดขึ้นในวันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2561 โดยจัดร่วมกับคณะ

กายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา จ านวน 10 คน แนะน าหนังสือบันดาลใจ 10 เรื่อง ได้แก่ 

    - ความสุขแห่งชีวติ        - มีเหตุผลที่พระเจา้ยงัใหเ้ราหายใจ 

    - ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน (The Alchemist)  - ผมปัญญาอ่อน 

    - โมโม่         - เด็กผู้หญิงแห่งกลางคืน 

    - ขวัญสงฆ์        - ชีวิตมหัศจรรยข์องออกัสต ์

    - บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย       - เดอะลาสตเ์ลกเชอร ์

   1.2) กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน (ประจ าปี 2561)” จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2561- 

มีนาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่พิจารณาจากจ านวนการยืม ผู้ที่มีจ านวนการยืมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละเดือนจะได้เป็น

ยอดนักอ่านประจ าเดือนนั้นๆ และจะได้รับรางวัลจากส านักหอสมุด 

   1.3) กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2561-31 มกราคม 2562 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านึกให้ผู้อื่น

ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุดผ่านคลิปวีดิโอ 

   1.4) กิจกรรม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจ าปี 2561” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 11-16 

ธันวาคม 2561 เป็นการจัดมุมให้ผู้ใช้บริการมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีและแสดงความรักความ

ผูกพันท่ีมีต่อกัน 

   1.5) กิจกรรม “ชุมชนคนรังสิตรักการอ่านรักษ์ ส่ิงแวดล้อม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 

กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดพร้อมกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีดังต่อไปนี ้

    - กิจกรรมจิบน้ าชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน เป็นการพบปะสังสรรค์

และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกัน ภายในงานมีการเปิดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read  พิธีมอบ

รางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ และพิธีเปิดนิทรรศการ “การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ” ณ บริเวณหน้าห้องโถง

นิทรรศการ ชั้น 2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.00 น. 

    - กิจกรรม D.I.Y. การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ที่ใส่

ของจากขวดน้ าพลาสติก ณ บริเวณหน้าห้อง Study Room ชั้น 1 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา13.30-15.30 น.  



    - กิจกรรมซ่อมหนังสือ เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการซ่อม

หนังสือของส านักหอสมุด ณ บริเวณลานหน้าห้องบริการการอ่าน  ชั้น 3 ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00- 

15.30 น.  

    - กิจกรรมตอบค าถาม “แฟนพันธ์แท้ส านักหอสมุดรักษ์ส่ิงแวดล้อม” เป็นกิจกรรม

ตอบค าถามเกี่ยวกับส านักหอสมุดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีการแจกของรางวัลตามช่วง

คะแนนที่ก าหนด ณ ลานหน้าบันไดทางขึ้นห้อง Study Room ชั้น 1 ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 -    

15.30 น. 

   1.6) กิจกรรม “รักษ์โลก รักห้องสมุด” ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความแชร์ไอเดียเกี่ยวกับวิธีช่วยอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด

ติดบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้ ผู้ที่เขียนได้ถูกใจคณะท างานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จ านวน 3 คน จะ

ได้รับของรางวัล นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวผ่านทาง Facebook Live อีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วม

สัมภาษณ์จะได้รับของที่ระลึกทุกคน 

 2) นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 9 หัวข้อ ได้แก่ 

   2.1) นิทรรศการ “โครงการตามแนวพระราชด าริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.9         

พสกนิกรมีความสุข” จัดแสดงระหว่างวันท่ี 23 กรกฎาคม-28 กันยายน 2561 

   2.2) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่ ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 

สิงหาคม-28 กันยายน 2561 

   2.3) นิทรรศการ “พระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน” จัดแสดง

ระหว่างวันท่ี 11 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2561 

   2.4) นิทรรศการ “ความรักความผูกพันระหว่างรัชกาลที่ 10 กับพระโอรส-ธิดา” จัดแสดง

ระหว่างวันท่ี 3 ธันวาคม 2561-29 มีนาคม 2562 

2.5) นิทรรศการ “รางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561” จัดแสดงระหว่างวันท่ี 4 ธันวาคม 2561-28  

กุมภาพันธ์ 2562 

  2.6) นิทรรศการ “INVESTORY” นิทรรศการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน เป็น 

นิทรรศการหมุนเวียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแสดงระหว่างวันท่ี 8 มีนาคม-30 เมษายน 2562 

2.7) นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” จัดแสดงระหว่างวันท่ี 1 เมษายน-31 พฤษภาคม 2562 

 

 



   8) นิทรรศการ “แนะน าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศปทุมธานี” จัดแสดงในโครงการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นบูรณาการ เรื่อง “ปทุมธานีศึกษา” ที่จัดโดยภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 1 เมษายน 2562      

ณ บริเวณลานหน้าห้อง 6-200 อาคาร 6 จากนั้นน ามาจัดแสดง ณ มุมภายในห้องบริการการอ่าน ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 2 

เมษายน-30 เมษายน 2562 

   9) นิทรรศการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10: ประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์” จัดแสดงระหว่างวันท่ี 24 พฤษภาคม-28 มิถุนายน 2562  

 

2. ผลการประเมินโครงการโดยรวม 

 2.1 เชิงปริมาณ 

   1) จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด รวมทั้งส้ิน 15 ครั้ง แบ่งเป็น กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 6 ครั้ง และ นิทรรศการ จ านวน 9 ครั้ง  

  2) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,712 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ 
  ในส่วนของการประเมินผลเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดจากแบบประเมินการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ชมนิทรรศการท าการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ีย 4.49) หากพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ พบว่า ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ มีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ รูปแบบของ

นิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดับ  

 
3. ผลการประเมินในแตล่ะกิจกรรม 

 การประเมินผลของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย

กิจกรรมย่อยต่างๆ จ านวน 15 กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ชื่อกิจกรรม : Book Talk 2018 

 
หลักการและเหตุผล  
 ส านักหอสมุดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน จึงยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะ “การอ่าน” เป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีต้องฝึกฝนอย่างมีระบบ การอ่านเป็นทักษะที่สามารถ
ฝึกได้ การฝึกมากและฝึกบ่อย ๆ จะท าให้มีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 
อีกทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 กิจกรรม “Book Talk 2018” ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกบัคณะกายภาพบ าบัดและ
เวชศาสตร์การกีฬา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแนะน าหนังสือบันดาลใจของตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการอ่าน เกิดการอ่านหนังสือจนมีนิสัยรักการอ่าน และ มี
ทักษะในการอ่านเพิ่มขึ้น จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างนิสัยและวัฒนธรรมรักการอ่านที่ยั่งยืนแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตใช้ประโยชน์จากหนังสือในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับตนเองและสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งเป็น
การเปิดโลกทัศน์และน าความรู้หรือแนวความคิดที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ RSU Loves to Read รวมถงึเว็บไซต์ และ Facebook 
ส านักหอสมุด 
 2. จัดโต๊ะและเอกสารลงทะเบียน รวมถึงสถานท่ีจดักิจกรรม ณ บริเวณมมุ SMEs ชั้น 3 ส านักหอสมุด 
 3. ประเมินผลการจดักิจกรรม 
  เชิงปริมาณ 
   - มีการแนะน าหนังสือ 10 เล่มขึ้นไป 
   - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ 30 คน 
 5. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 
 
สถานทีด่ าเนินการ 
 ห้องบริการการอ่าน ชั้น 3 ส านักหอสมุด 
 
 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
30 – 50 คน  

 
ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- วันพุธที่ 26 กันยายน – วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2561  
วันที ่ การด าเนินการ 

วันพุธที่ 26 – ศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ 
RSU Loves to Read  รวมถงึเวบ็ไซต์ และ Facebook ของ
ส านักหอสมุด 
- จัดหาหนังสือท่ีนักศกึษาจะแนะน าส าหรับจัดแสดง 
- เตรียมเอกสารการลงทะเบียน 
- จัดเตรียมสถานท่ี 

วันจันทรท์ี่ 1 ตุลาคม 2561 - จัดกจิกรรม Book Talk 2018 
- จัดแสดงหนังสือบันดาลใจ 10 เรื่อง 
- สรุปผลการจัดกจิกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ  
 
งบประมาณ  
 ไม่มีค่าใชจ้่าย 
   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมีนิสัยและวฒันธรรมรักการอา่นมากยิง่ขึ้น 
 2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลัยรังสิตสามารถใชป้ระโยชน์จากหนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ตนเองและสามารถแนะน าผู้อื่นได้ 
 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ้นและสามารถน าความรู้
หรือแนวความคิดที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปกิจกรรม 
Book Talk 2018 

  
 กิจกรรม “Book Talk 2018” จัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม  2561 โดยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดร่วมกับ
คณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา จ านวน 10 คน แนะน าหนังสือบันดาลใจ 10 เรื่อง  

 ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 40 คน และมีหนังสือที่นักศึกษาน ามาแนะน า10 
เรื่อง มีดังต่อไปนี ้
  1. ความสุขแห่งชีวิต     
  2. มีเหตุผลที่พระเจ้ายังให้เราหายใจ 
  3. ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน (The Alchemist)  
  4. ผมปัญญาอ่อน 
  5. โมโม่      
  6. เด็กผู้หญิงแห่งกลางคืน 
  7. ขวัญสงฆ์     
  8. ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ 
  9. บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย    
  10. เดอะลาสต์เลกเชอร์ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

Book Talk 2018 
 
1. โปสเตอร์เชิญชวนเขา้ร่วมกิจกรรม Book Talk 2018 

 



2. บรรยากาศในงาน 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อกิจกรรม : ยอดนกัอ่านประจ าเดือน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

หลักการและเหตุผล  

 ส านักหอสมุดได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่าน จึงยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะการอ่านเป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างมีระบบ การอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึก
ได้ การฝึกมากและฝึกบ่อยๆ จะท าให้มีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ  
 กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน” เป็นกิจกรรมที่ปรับเปล่ียนวิธีการตามหายอดนักอ่าน ซึ่งแต่เดิมนั้นทาง
ส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรม “ตามหายอดนักอ่าน” อย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยในแต่ละปีจะเน้นการสะสมแต้มจาก
การยืมหนังสือ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรับสมุดสะสมแต้ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ที่มีแต้มสะสมจากจ านวนการยืมมากที่ สุดก็จะได้รับรางวัล “ยอดนักอ่าน” แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ส านักหอสมุดจะใช้วิธีเรียกรายงานผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละเดือน และประกาศรายชื่อผู้ที่มีจ านวนการยืม
มากที่สุดประจ าเดือน โดยผู้ที่จะร่วมลุ้นการเป็นยอดนักอ่านประจ าเดือนไม่ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมแต้ม
เหมือน 10 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการทุกคนเห็นความส าคัญของการอ่าน เกิดการอ่าน
หนังสือจนมีนิสัยรักการอ่าน และ มีทักษะในการอ่านเพิ่มขึ้น จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างนิสัยและวัฒนธรรมรักการอ่านที่ยั่งยืนแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งเป็น

การเปิดโลกทัศน์และน าความรู้หรือแนวความคิดที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ RSU Loves to Read รวมถงึเว็บไซต์ และ Facebook 

ส านักหอสมุด 

 2. ติดต่อผู้ท่ีได้รับรางวัลใหม้ารับรางวัลทีเ่คานเ์ตอร์บริการ ชั้น 3 

 3. ประกาศรายชื่อยอดนักอา่นของแต่ละเดือนผ่านทางกลุ่มไลน์ RSU Loves to Read เว็บไซต์และ Facebook 

ของส านักหอสมดุ และป้ายประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์บริการยืม-คนื ชั้น 3  

 4. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

  เชิงปริมาณ 

   - ยอดนักอ่านของแต่ละเดือนมียอดการยมืไม่ต่ ากว่า 10 เล่ม 

 5. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 



สถานทีด่ าเนินการ 

 ห้องบริการการอ่าน ชั้น 3 ส านักหอสมุด 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ไม่จ ากดัจ านวน 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 – พุธท่ี 31 ตุลาคม 2561 - ก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกยอดนักอ่านประจ าเดอืน 

- จัดหาของรางวัลส าหรับยอดนักอ่าน ประจ าเดือน 

ทุกต้นเดือน (พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2562) - รวบรวมจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของเดือนก่อนหนา้   

  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

- ติดต่อให้ยอดนักอ่านประจ าเดอืนมารับของรางวัล 

- ถ่ายภาพการรับรางวัล 

- ประกาศรายชื่อยอดนกัอ่านของแต่ละเดือนผ่านทางกลุ่มไลน์ 

RSU Loves to Read และ Facebook ของส านักหอสมุด  

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

งบประมาณ 512 บาท 

 1) ของรางวัล ถุงตะกร้าใส่ผ้า ราคา 59 บาท จ านวน 4 อัน   236  บาท 

 2) ของรางวัล ถุงตะกร้าใส่ผ้า ราคา 69 บาท จ านวน 4 อัน   276 บาท 

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมีนิสัยและวฒันธรรมรักการอา่นมากยิง่ขึ้น 

 2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ้น  

 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถน าความรู้หรือแนวความคิดที่ได้รับนอกเหนือจากการ

เรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

 



สรุปกิจกรรม 

ยอดนกัอ่านประจ าเดอืน ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน ประจ าปีการศึกษา 2561” จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 

เป็นกิจกรรมที่พิจารณาจากยอดจ านวนการยืมหนังสือและส่ือโสตทัศน์ ผู้ที่มีจ านวนการยืมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละ

เดือนจะได้เป็นยอดนักอ่านประจ าเดือนนั้นๆ และจะได้รับรางวัลจากส านักหอสมุด 

ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 มี ผู้ที่ ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน

ประจ าเดือน  ดังนี ้

1) เดือนตุลาคม 2561: นางสาวกนกวรรณ ขุนรัมย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวนการยืม 11 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) เดือนพฤศจิกายน 2561: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 19 ชื่อเรื่อง 

 

3) เดือนธันวาคม 2561: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 11 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) เดือนมกราคม 2562: นายสรวิชญ์ ไชยศิลป์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวนการยืม 15 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) เดือนกุมภาพันธ์ 2562: นางสาวอันดามัน อุ่นสากล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวนการยืม 11        

ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) เดือนมีนาคม 2562: นางสาวนันทิดาพร ยือรัมย์ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ จ านวนการยืม 19 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) เดือนเมษายน 2562: คุณมงคล หยี่มงคล เจ้าหน้าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 17 ชื่อเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 

ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อกิจกรรม : การประกวดคลปิวีดิโอ “รักษ์โลก รักษห์้องสมดุ”  

 

หลักการและเหตุผล  

ห้องสมุดจัดเป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต อีกทั้งเป็นแหล่งช่วยปลูกฝังนิสัยรักการ

อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า เป็นกิจกรรมที่

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปีนี้  จากการที่ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและก าลังจะก้าวเข้าสู่ส านักงานสีเขียว จึงต้องการที่จะปลูก

จิตส านึกและส่งเสริมความรู้ในการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความคิด

สร้างสรรค์และแสดงความสามารถในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมจาก

จุดที่ใกล้ตัวก่อน ดังนั้น กิจกรรมการประกวดคลิปวดีิโอในหัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” เพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

ในการปลูกจิตส านึกให้ผู้อื่นร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในแบบฉบับ

ของตนเอง ซึ่งคลิปวีดิโอท่ีส่งเข้าประกวดเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว 

ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาเกดิการตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

2. เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมดุ 

3. เพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาเกดิความคดิสร้างสรรค์และแสดงความสามารถในการสร้างคลิปวีดิโอเพือ่เสนอ

แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุดในแบบฉบับของตนเอง 

 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การประกวด  

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหน้ักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวด 

3. ประสานงานกับอาจารย์คณะต่างๆ ให้เชิญชวนนักศึกษาส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวด  

4. เปิดรับผลงาน 

5. คณะกรรมการท าการคัดเลือก ให้คะแนน และตัดสินผลงาน  

 6. ประกาศผลการประกวดคลิปวีดิโอ พร้อมแสดงผลงานที่เข้ารอบและได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook ของ

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 7. ติดต่อเจ้าของคลิปวีดิโอที่ได้รับรางวัลให้มารับรางวัลในงานสัปดาห์ห้องสมุด  

 



 8. ประเมินผลการจดักิจกรรม  

         เชิงปริมาณ  

- จ านวนผู้เข้ารว่มส่งผลงานเขา้ประกวดไม่น้อยกวา่  20 คน 

- จ านวนคลิปวดีิโอท่ีส่งเขา้ประกวดไม่น้อยกวา่ 5 คลิป 

 9. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 

 

สถานทีด่ าเนินการ 

 ห้องบริการ ชั้น 3 ส านักหอสมุด  

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

20-50 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

ระหว่างวันจันทรท์ี่ 29 ตุลาคม 2561– วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 29 – อังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 - ก าหนดหลักเกณฑก์ารประกวด 

- ท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์

วันพุธที ่31ตุลาคม 2561 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ

Facebook และเว็บไซต์ของส านกัหอสมุด 

- ประสานงานอาจารย์คณะตา่งๆ ให้เชิญชวนนักศึกษาส่ง

ผลงานเขา้ร่วมประกวด 

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจกิายน – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 

2562 

เปิดรับคลิปวีดิโอ 

วันศุกรท์ี่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - ประกาศผลการตัดสิน 

- แสดงผลงานท่ีเข้ารอบและได้รบัรางวัลบน Facebook  

- ติดต่อเจา้ของคลิปวีดิโอท่ีได้รับรางวัลให้มารับรางวัลใน

งานชมุชนคนรังสิตรักการอ่านรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - มอบรางวัล 

- สรุปผลกิจกรรม 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์   บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ หัวหน้ากลุ่มฯ 

 2. นางสาวกาญจนา   เพ็งค าศรี บรรณารักษ์แผนกบริการ 

 3. นางสาวประทีป   ชินบดี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

 4. นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จา่ยส าหรับกิจกรรมฯ ท้ังส้ิน 6,500 บาท ดงันี ้

  ค่าของรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวด 3 รางวัล    เป็นเงิน  6,500 บาท 

    - รางวัลที่ 1       จ านวน    3,000 บาท  

   - รางวัลที่ 2       จ านวน    2,000 บาท 

   - รางวัลชมเชย 1 รางวัล      จ านวน    1,500 บาท

   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาเกิดการตระหนักรู้และเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

2. นักศึกษามีสว่นร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. ส านักหอสมุดมคีลิปวีดิโอส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์กจิกรรมห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขยีว ของ

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดกิจกรรม 

การประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษห์้องสมุด” 

 

กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561  – 

พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านึกให้ผู้อื่น

ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุดผ่านคลิปวีดิโอ 

 ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 44 คน จาก 8 ทีม และมีจ านวนคลิปที่ส่งเข้า

ประกวดจ านวน 8 คลิป  

             ส าหรับคลิปวีดิโอที่ได้รับรางวัล  มีการน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักหอสมุด  

http://library.rsu.ac.th/library_news.html 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

การประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษห์้องสมุด” 

 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์

 

http://library.rsu.ac.th/library_news.html


2. รายชื่อทีมที่สง่ผลงานเข้ารว่มประกวด 

 

 
 



3. ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
 
รางวัลชนะเลิศ : ทีม ASHIRA Production (อชิรา โปรดักชัน) จาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร ์สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทัล 

 
 

 
รองชนะเลิศอนัดับ 1 : ทีมหัวไม่แดง ไม่มีแรงเรียน จาก คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

 
 
รองชนะเลิศอนัดับ 2 : ทีม Read it Save it จาก คณะดจิิทัลอาร์ต สาขาคอมพวิเตอร์อาร์ต 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อกิจกรรม : ขอแสดงความยินดกีับบัณฑิตใหม่ ประจ าปี 2561 
 

หลักการและเหตุผล  
 เนื่องในวันอาทิตย์ที่  16 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี  2561 
ส านักหอสมุดในฐานะบ้านหลังที่  2 ของนักศึกษา และได้ให้บริการจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ส านักหอสมุดและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการแสดงให้บัณฑิตใหม่ได้รับรู้ถึงความรัก ความผูกพัน และความ
ปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอมา จึงได้จัดป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เพื่อให้บัณฑิตใหม่และครอบครัว รวมถึงเพื่อน
ฝูงได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ในระหว่างเตรียมรับปริญญาบัตร                                                                                    
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 
 2. เพื่อแสดงการต้อนรับบัณฑิต ครอบครัว และเพื่อนของบัณฑิต ให้เข้ามาใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต 
 
กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
 1. จัดป้ายแสดงความยินดี พร้อมอุปกรณ์เสริมส าหรับถา่ยรูป 
 2. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 
 
สถานทีด่ าเนินการ 
 ชั้นพักระหวา่งบันไดทางขึ้น ชั้น 2 ส านักหอสมุด 
 
จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ไม่จ ากดั  
 
ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- วันอังคารท่ี 11 – วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561  
วันที ่ การด าเนินการ 

วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2561 จัดท าปา้ยแสดงความยินดีและอปุกรณ์เสริมส าหรับถา่ยรูป 
วันพุธที่ 12 – อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2561 เชิญชวนให้บัณฑิตใหม่ถา่ยรูปเปน็ท่ีระลึก 
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี   บรรณารักษ์แผนกบริการ  หัวหน้ากลุ่ม 
2. นางสาวประทีป ชินบด ี   บรรณารักษ์แผนกพฒันา 
3. นางกาญจนา เพ็งค าศร ี   บรรณารักษ์แผนกบริการ 



งบประมาณ (595 บาท) 
 1) คา่พิมพ์เอกสารตา่งๆ   210  บาท 
 2) คา่วัสดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม  385 บาท 
   
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. บัณฑิตใหม่ได้รับรู้ถึงความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีจากบุคลากรของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. บัณฑิต ครอบครัว และเพื่อน เข้ามาใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
 

สรุปกิจกรรม 
ขอแสดงความยินดกีับบณัฑติใหม่ ประจ าปี 2561 

 
 กิจกรรม “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจ าปี 2561” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 เป็น
การจัดมุมให้ผู้ใช้บริการมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นการแสดงความยินดีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างบุคลากร
ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต กับบัณฑิต 

 ผลการจัดกิจกรรม จากการสังเกต พบว่า มีบัณฑิตใหม่และเพื่อนๆ มาถ่ายรูปเฉพาะวันพุธที่ 12 – ศุกร์ที่14 
ธันวาคม 2561 ประมาณ 60 คน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ส านักหอสมุดปิดท าการ จึงไม่สามารถบันทึกจ านวน
ผู้เข้ามาถ่ายรูปได้ 

 

 
 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 

ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อกิจกรรม : รักษ์โลก...รักหอ้งสมุด 

 

หลักการและเหตุผล  

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก ผู้คนในปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีความรักระหว่างคน

รักหรือแฟน ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วความรักมีหลายรูปแบบ เช่น ความรักต่อพ่อแม่ ความรักต่อพี่น้อง ความรักต่อเพื่อนฝูง 

หรือแม้กระทั่งความรักต่อโลก ต่อเพื่อนมนุษย์ และต่อสัตว์โลกทั้งหลาย วันแห่งความรักจึงเป็นวันท่ีใครๆ ก็สามารถบอกรัก

หรือแสดงความรักต่อใครก็ได้ที่ตนเองรักและห่วงใย 

 ด้วยส านักหอสมุดได้มอบบริการให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจด้วยความอบอุ่นเสมอมา ดังนั้น ใน

วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นี้ ส านักหอสมุดจึงต้องการฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการโดยได้จัดกิจกรรม “รักษ์โลกรัก

ห้องสมุด” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมแชร์ไอเดียช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านทาง

กระดาษข้อความติดบอร์ดที่จัดไว้ให้ และการถ่ายทอดสดสัมภาษณ์การผ่านทาง Facebook Live อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบถึงความรักความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส านักหอสมุด 

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีบอกรักแบบง่ายๆ แบบรักษ์โลก รักคุณ 

 3. เพื่อเผยแพร่แนวคิดของผู้ใช้บริการในการช่วยอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด ผ่านทาง 

Facebook Live และบอร์ดข้อความและนิทรรศการ 

 4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด 

 5. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการร่วมแชร์ไอเดียช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม ลงการ์ดที่จัดเตรียมไว้ให ้

            2. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบอกรักแบบง่ายๆ แบบรักษ์โลก รักคุณ 

3. ถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการที่บอกรักห้องสมุดและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายใน

ส านักหอสมุด ผ่านทาง  

    Facebook Live และมอบของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4. ประกาศผลและมอบรางวัลส าหรับข้อความที่เขียนถูกใจบุคลากรส านักหอสมุด  

 

 



5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

5.1 เชิงปริมาณ  

 - มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 50 คน 

 - มีจ านวนคลิปสัมภาษณ์สดผ่านทาง Facebook Live ไม่ต่ ากว่า 5 คลิป 

  5.2 เชิงคุณภาพ 

   - มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 3.51 

6. สรุปผลการด าเนินกจิกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องบริการการอ่าน ชั้น 2-6 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 50-80 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันศุกร์ที่ 1 – ศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ ์2562 - เตรียมทีมงานผู้ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการผ่านทาง   

Facebook Live 

- เตรียมเนื้อหาและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวธิีการ

บอกรักแบบงา่ยๆ แบบรักษ์โลก รักคุณ 

- เตรียมกระดาษส าหรับเขียนขอ้ความและบอร์ด 

- จัดหาของที่ระลึกส าหรับมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

   ผ่าน Facebook Live และของรางวัลส าหรับข้อความ 

   ที่ถูกใจบุคลากรส านักหอสมดุ 3  รางวัล 

- ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 11 – พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการผ่านทาง Facebook Live 

- มอบของที่ระลึกส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรมทุกคน 

 

 



วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 11 – ศุกร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ผู้ใช้บริการเขยีนบอกรักห้องสมุดติดบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้

และเยี่ยมชมนิทรรศการวิธีการบอกรักแบบงา่ยๆ แบบรักษ์

โลก รักคุณ 

วันจันทร์ที่ 25 – พุธท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 - คัดเลือกข้อความทีถู่กใจ 3 รางวัล 

- ติดต่อเจา้ของข้อความมารับของรางวัล 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปกิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวประทีป ชินบดี   บรรณารักษ์แผนกพัฒนา หัวหน้ากลุ่มฯ 

2. นางสาวกาญจนา เพ็งค าศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย   บรรณารักษ์แผนกบริการ 

4. นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค 

5. นางกันยา ไทยฉาย   เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

6. นางจ าเนียน สัมฤทธิ์   เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค 

 

งบประมาณ (691 บาท) 

1. ค่าของรางวัลแก้วเฮติ   3 ใบ                                      จ านวน               390     บาท 

2. กระดาษลัง                 2 แผ่น                                   จ านวน                 80     บาท 

3. กาว 2 หน้า                1 ม้วน                                    จ านวน                 21     บาท 

4. ค่าพิมพ์เอกสาร                                                        จ านวน                 60     บาท 

5. ค่าของที่ระลึกในการแจงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกอมยิ้ม      จ านวน               140     บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักหอสมุดทราบถึงความรักความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อส านักหอสมุด 

2. ประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิตและบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความรักและความผูกพันระหว่างส านักหอสมุดกับ

ผู้ใช้บริการ  

3. ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมภายในส านักหอสมุด  

4. ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ภายในส านักหอสมุด 



    สรุปกิจกรรม 

รักษ์โลก รักหอ้งสมุด 

 

 กิจกรรม “รักษ์โลก รักห้องสมุด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ไอเดียช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม ลงการ์ดและติดบอร์ดที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่ง

ข้อความที่ประทับใจคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 3 คน จะได้รับของรางวัล นอกจากนี้ยังให้

ผู้ใช้บริการบอกรักห้องสมุดและแชร์ไอเดียเกี่ยวกับวิธีการช่วยห้องสมุดอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโดยการสัมภาษณ์

และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วย 

 ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรม “รักษ์โลก รักห้องสมุด” มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 117 คน แบ่ง

ออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 

             1. การร่วมกิจกรรมร่วมแชร์ ไอเดีย ช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 23 คน 

จากทั้งหมด 11 คณะ โดยมีไอเดียที่ได้รับการคัดเลือกที่ตรงประเด็นและประทับใจมีจ านวน 3 ไอเดีย ดังนี ้

       1) นนทิยา ชินนาคร วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก รหัส 5803697   

        “วิธีการในการช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักห้องสมุด มีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 

        1. เวลามาใช้บริการห้องสมุดเลือกใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เพื่อประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการ

ออกก าลังกายที่ดีอีกวิธีหน่ึงเพราะการขึ้นบันได 1 นาที สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 10 กิโลแคลอรี ส่งผลให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 

       2. ใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนการใช้แกว้กระดาษ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก และช่วยลดโลก

ร้อนได้อีกด้วย 

       3.ใช้ผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวแทนการใช้กระดาษทิชชู่ มีส่วนในการช่วยในการลดโลกร้อน 

       4. ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด และควรทานให้หมดเพื่อลดการทิ้งขยะ

เรี่ยราดไม่เป็นที่และรบกวนสมาธิผู้ใช้ในห้องสมุดในการอ่านหนังสือ   

      5. รีไซเคิลทุกสิ่ง ลดการใช้แล้วทิ้ง และแยกขยะก่อนท้ิงทุกครั้ง 

     2) ปุญยรัตน์ แก้วกุลจีรภักท์ คณะศิลปศาสตร์ รหัส 5709224   

       “ไอเดียในการช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักห้องสมุด คือ  

       1. การใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์ เพราะสามารถช่วยห้องสมุดลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และได้ออกก าลัง

กายอีกด้วย  

        2. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใส่หนังสือที่ยืมจากห้องสมุด เพราะสามารถช่วยลดการใช้

ถุงพลาสติกไปได้มากและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 

ล้านถุง/ปี และช่วยห้องสมุดไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย 



       3. ช่วยประหยัดน้ า คือ การใช้น้ าในห้องน้ าสาธารณะ เช่น ห้องสมุดควรเปิดน้ าหรือกดชักโครกเท่าที่

จ าเป็นไม่กดซ้ าหรือเปิดน้ าทิ้งไว้ 

       4. การน าขวดน้ าส่วนตัวมาใช้ ช่วยการลดการใช้แก้วกระดาษ เพื่อประหยัดและลดการท าลายต้นไม้ที่

ผลิตเป็นแก้วกระดาษได้อีกด้วยนี่คือไอเดียวที่เราสามารถช่วยอนุรักษ์โลกได้ 

      3) กรรณิการ์ ศิลาวัชรพล คณะรัฐศาสตร์ รหัส 5606348  

      “ฉันมาใช้บริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประจ า บางครั้งมาคนเดียวบางครั้งมากับ

เพือ่นๆ ตามเวลาที่ว่างตรงกัน แต่ทุกครั้งที่มาใช้บริการห้องสมุดจะเลือกใช้บันได เพราะนอกจากลดช่วยลดพลังงานไฟฟ้า

แล้วยังได้ออกก าลังกายไปด้วย ในส่วนของวิชาเรียนของคณะอาจารย์จะมีงานให้นักศึกษามาค้นหาข้อมูลจากห้องสมุดอยู่

เสมอ ท าให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเป็นประจ า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้บริการคอมพิวเตอร์ของ

ห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลและท ารายงาน และเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะท าการปิดคอมพิวเตอร์ทุก

ครั้ง เพราะคิดเสมอว่าเมื่อไปใช้บริการสถานที่ไหนก็ตามให้ถือว่าที่นั้นเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่เ ราทุกคนต้องช่วยกัน

ประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด เพื่อโลกและส่ิงแวดล้อมของเรา 

ภาพกิจกรรมร่วมแชร์ไอเดียชว่ยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การถ่ายทอดสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับไอเดียช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม ผ่านทาง Facebook 

Live รวมจ านวน 26 คน จาก 6 คลิป และมีผู้เข้าชมระหว่างวันท่ี 11-28 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 459 ครั้ง ดังนี้ 

  - กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการออกแบบ จ านวน 5 คน มีผู้รับชม 144 ครั้ง 

 - กลุ่มนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 5 คน มีผู้รับชม 75 ครั้ง 

 - กลุ่มนักศึกษาคณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา จ านวน 5 คน มีผู้รับชม 101 ครั้ง 

 - กลุ่มนักศึกษาคณะรังสีเทคนิค จ านวน 6 คน มีผู้รับชม 48 ครั้ง 

              - กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก จ านวน 3 คน มีผู้รับชม 37 ครั้ง 

- กลุ่มนักศึกษาฝึกงานภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 2 คน มีผู้รับชม 54 ครั้ง 

ภาพกิจกรรมถ่ายทอดสดแชรไ์อเดียชว่ยหอ้งสมดุในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านทาง Facebook Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. การเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิธีการบอกรักแบบง่ายๆ แบบรักษ์โลก รักคุณ” จ านวน 68 คน 

ภาพการเยี่ยมชมนทิรรศการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



            ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม มดีังตอ่ไปน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน  

              ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

                  

      จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาจ านวน 115คน คิดเป็นร้อยละ 98.29 รองลงมาเป็น

บุคคลภายนอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 

             ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา              

 

 

 

 

 

       จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 

98.26 และนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ  1.74  

             ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ       

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 115 98.29 

บุคคลภายนอก 2 1.71 

รวม 117 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 113 98.26 

ปริญญาโท 2 1.74 

รวม 115 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

ศิลปศาสตร ์ 18 15.65 

บริหารธุรกิจ 7 6.09 

พยาบาลศาสตร ์ 2 1.74 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 2 1.74 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 11 9.57 

คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 11 9.57 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 0.87 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5 4.35 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 4 3.48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 18 คน (ร้อยละ 15.65) 

รองลงมา ได้แก่ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์และกายภาพบ าบัด มีจ านวนเท่ากัน คือ 11 คน  (ร้อยละ 9.57) คณะรังสีเทคนิค

และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 9 คน (ร้อยละ 7.83) คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 6.09) คณะดิจิทัล

อาร์ต จ านวน 6 คน (ร้อยละ 5.22) คณะบัญชีและวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 5 คน (ร้อยละ 4.35)  

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จ านวนเท่ากัน คือ 4 คน (ร้อยละ 3.48) วิทยาลัยการเที่ยวและการ

บริการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน (ร้อยละ 

1.74) และ คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 

0.87) ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

            ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน  117 คน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

x̄=4.38, SD=0.59) โดยด้านรูปแบบของกิจกรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.42, SD=0.63) รองลงมา 

คือ ความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.34, SD=0.65) ดังทีป่รากฏผลในตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.38 0.59 มาก 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.42 0.63 มาก 

2. ความน่าสนใจ 4.34 0.65 มาก 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.74 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 0.87 

วิทยาลัยการเที่ยวและการบริการ 2 1.74 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 15 13.04 

คณะบัญช ี 5 4.35 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ 4 3.48 

สถาบันรัฐศาสตร ์ 9 7.83 

คณะเทคโนโลยีอาหาร 1 0.87 

คณะรังสเีทคนคิ 9 7.83 

คณะดิจิทัลอาร์ต 6 5.22 

รวม 115 100 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใชห้้องสมดุ 

ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อกิจกรรม : ชุมชนคนรังสติรักการอ่านรักษส์ิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่านได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

สร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตให้หันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการอ่าน

มากยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การสร้างชุมชนคนรังสิตรักการอ่านที่มั่นคงและยั่งยืน 

 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2561 นี้ จะจัดควบคู่ไปกับงานสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งในงาน

นี้จะมีกิจกรรม “จิบน้ าชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน” เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ประจ าปีระหว่างสมาชิก RSU 

Loves to Read  และเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อขยายกลุ่มสมาชิกที่รักการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม

สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส านักหอสมุดได้ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบค าถามแฟนพันธุ์แท้ส านักหอสมุด กิจกรรมซ่อมหนังสือ  กิจกรรม DIY รวมถึงการมอบรางวัล

การประกวดคลิปวีดิโออีกด้วย   

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความส าคัญของการอ่าน รักการอา่นมากขึ้น และสามารถน าสิง่ที่ได้จากการอา่น 

มาใช้ประโยชนใ์นชวีิตประจ าวัน 

 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรส านักหอสมุดและผู้ใชบ้ริการให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

  1. ประชาสัมพันธ์กจิกรรมผา่นทางเว็บไซต์และ Facebook ส านักหอสมุด รวมทั้งกลุ่มไลน์ RSU Loves to Read 

  2. จัดกจิกรรม “จิบน้ าชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสติรักการอ่าน” พร้อมเปิดรับสมัครสมาชกิ RSU Loves to  

Read และแจกของที่ระลึกส าหรบัผู้สมัครสมาชิก รวมถงึมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมดุ” 

         3. จัดกจิกรรมตอบค าถาม “แฟนพันธุ์แท้ส านักหอสมุด (รกัษ)์ ส่ิงแวดล้อม”  

  4. จัดกจิกรรมซ่อมหนังสือ “ใช้หนูอย่างทะนุถนอม มาชว่ยกันซ่อมหนูหน่อยนะ” 

  5. จัดกจิกรรม DIY “การประดิษฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติก”  

  6. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

   6.1 เชิงปริมาณ 

    - มีผูร้่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 คน 

   6.2 เชิงคุณภาพ 

    - มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไป 



สถานทีด่ าเนินการ 

  ลานนัดพบ หน้าประตูทางเขา้ชั้น 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

150 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

 ระหว่างวันพุธที่ 30 มกราคม – จันทร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันพุธที่ 30 มกราคม – ศุกร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 - เตรียมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์

- ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์  เว็บไซต์และFacebook 

ส านักหอสมุด และกลุ่มไลน์ RSU Loves to Read  

วันศุกร์ที่ 1 – อังคารท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจดักิจกรรมต่างๆ 

- จัดหาเมนูอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับจดัเล้ียง 

- จัดหาของที่ระลึกส าหรับผู้ด าเนนิรายการ 

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์และความพร้อมของสถานท่ี 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเชา้ 

- เตรียมอาหารวา่งและเครื่องดื่ม / โต๊ะรับสมัครสมาชิก 

RSU Loves to Read / สถานท่ีจัดงาน 

เวลา 13.00 – 14.00 น. 

- เปิดลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

- เปิดรับสมัครสมาชกิ RSU Loves to Read  

- ร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- มอบรางวัลการประกวดคลิปวดีโิอและเปิดคลิปผลงานท่ี

ส่งเข้ารว่มประกวด 

เวลา 13.30 – 15.30 น.  

- กิจกรรม DIY 

 

 



วันที ่ การด าเนินการ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.  

- กิจกรรมตอบค าถาม “แฟนพันธุ์แท้ส านักหอสมุด” 

- กิจกรรม “ใช้หนูอย่างถนอม ช่วยกันซ่อมหนูหน่อย 

   นะ” 

- กิจกรรม DIY 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. 

- กิจกรรมตอบค าถาม “แฟนพันธุ์แท้ส านักหอสมุด” 

- กิจกรรม “ใช้หนูอย่างถนอม ช่วยกันซ่อมหนูหน่อย 

  นะ” 

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - สรุปกิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

คณะท างานกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

 

งบประมาณ 6,821 บาท  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      3,821  บาท 

          - ค่าของรางวัลกจิกรรม       1,009 บาท 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกจิกรรม     1,691  บาท 

 - ค่าเกียรติบัตร 20 ใบ        300 บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริการเห็นความส าคัญของการอา่น มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น และสามารถน าส่ิงที่ได้จากการอ่านมาใช้

ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน 

 2. ผู้ใช้บริการและบคุลากรส านกัหอสมุดมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

ชุมชนคนรังสติรักการอ่านรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอา่นรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจ าปีการศกึษา 2561 จัดขึ้นระหวา่งวันพุธที ่13 – ศุกร์ท่ี 

15 กุมภาพันธ์ 2562 ผลสรุปในการจัดกิจกรรมมีดงัต่อไปนี ้

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 238 คน 

 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอา่นรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยๆ ดงัต่อไปนี้ 

  1. กิจกรรม “จิบน้ าชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน” เป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่าง

สมาชิกชุมชนคนรังสิตรักการอ่านและเปิดรับสมาชิกใหม่ พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” 

และพิธีเปิดนิทรรศการ “การประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ” ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 48 คน และมีผู้สมัคร

สมาชิก RSU Loves to Read จ านวน 42 คน 

1) กิจกรรมจิบน้ าชายามบ่าย รับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่างร่วมกัน 

 

 

 

 

 



   2) การลงทะเบียนและเปิดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read 

 

   3) พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” 

 

 

 

 

 

 



4) พิธีเปดินิทรรศการ 

 

2. กิจกรรม “ใช้หนูอยา่งถนอม ชว่ยกันซ่อมหนูหน่อยนะ” มีผู้เข้ารว่มกจิกรรม 15 คน 

 



  3. กิจกรรม “ตอบค าถามแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด (รักษ)์ ส่ิงแวดล้อม” มีผู้เข้ารว่มกจิกรรม 134 คน ได้แก่
   - ร่วมกจิกรรมตอบค าถาม จ านวน 129 คน 
   - ร่วมกจิกรรมตอบค าถามโดยการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน 

 
 
 
 
 
 

 
 



4. กิจกรรม “การประดษิฐ์สิ่งของจากขวดพลาสติก” มีผู้เข้ารว่มกจิกรรมทั้งสิ้น 41 คน 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

2.1 กิจกรรม “จิบน้ าชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน” 

  ผลการประเมินกจิกรรม “จิบน้ าชายามบ่ายกับชมุชนคนรังสิตรักการอ่าน” มีดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 31 100 

อาจารย ์ 0 0 

เจ้าหน้าที ่ 0 0 

รวม 31 100 



ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 31 100 

ปริญญาโท/เอก 0 0 

รวม 31 100 

จากตารางที่  1-2 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งส้ิน 31 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับ    

ปริญญาตรีทั้ง 31 คน (ร้อยละ 100) 

 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 3 9.7 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 4 12.9 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 1 3.2 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์ 5 16.1 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 4 12.9 

คณะบัญช ี 2 6.5 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 1 3.2 

คณะดิจิทัลอาร์ต 6 19.4 

ไม่ระบ ุ 5 16.1 

รวม 31 100 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะดิจิทัลอาร์ต จ านวน 6 คน (ร้อยละ 19.1) 

รองลงมา คือ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ที่ไม่ระบุสถานภาพ มีจ านวน 5 คน เท่ากัน  (ร้อยละ 16.1) วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ และ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนเท่ากัน คือ 4 คน (ร้อยละ 12.9) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน      

3 คน (ร้อยละ 9.7) คณะบัญชี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.5) และ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มี

จ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 3.2) 

 

 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.39 0.50 มาก 

1. นิทรรศการ “การประดิษฐ์ ส่ิงของจากเศษวัสดุ  เพื่อการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

4.45 0.62 มาก 

2. กิจกรรมจิบน้ าชายามบ่าย 4.58 0.56 มากที่สุด 

3. การรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read 4.48 0.57 มาก 

4. ความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 4.10 0.87 มาก 

5. ความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4.42 0.62 มาก 

6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด 4.35 0.70 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 31 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  x̄=4.39, 

SD=0.50) ซึ่งกิจกรรมจิบน้ าชายามบ่ายมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย x̄=4.58, SD=0.56) 

รองลงมา คือ การรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.48, 

SD=0.57) และ นิทรรศการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.45, SD=0.62) ตามล าดับ ส าหรับ

ความรู้เกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อมนั้น ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.42, SD=0.62) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด (ค่าเฉล่ีย x̄=4.35, SD=0.70) และ ความรู้ก่อนเข้า

ร่วมกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.10, SD=0.87) ตามล าดับ 

  

2.2 กิจกรรม “การประดิษฐส์ิ่งของจากขวดพลาสติก” 

  ผลการประเมินกจิกรรม “การประดิษฐ์สิง่ของจากขวดพลาสติก” ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 30 85.7 

อาจารย ์ 1 2.9 

เจ้าหน้าที ่ 4 11.4 

รวม 35 100 

 



ตารางที่ 5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 30 100 

ปริญญาโท/เอก 0 0 

รวม 30 100 

จากตารางที่ 4-5 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจ านวนทั้งส้ิน 35 คน เป็นนักศึกษา 30 คน 

(ร้อยละ 85.7) อาจารย์ 1 คน (ร้อยละ 2.9) และ เจ้าหน้าที่ 4 คน (ร้อยละ 11.4) และเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของ

นักศึกษา จ านวน 30 คน พบว่า นักศึกษาทั้งหมดศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

 ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 4 13.3 

คณะบริหารธุรกิจ 1 3.3 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 3 10.0 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 3 10.0 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 3.3 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5 16.7 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 3 10.0 

คณะบัญช ี 2 6.8 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 1 3.3 

คณะดิจิทัลอาร์ต 1 3.3 

ไม่ระบ ุ 6 20.0 

รวม 30 100 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินที่ไม่ระบุสถานภาพมีจ านวนมากที่สุด คือ 6 คน (ร้อยละ 20) 

รองลงมา คือ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.7) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.3) 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวน 3 คน เท่ากัน (ร้อยละ 

10) คณะบัญชี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.8) คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และ คณะ

ดิจิทัลอาร์ต มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 3.3) ตามล าดับ 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.79 0.37 มากที่สดุ 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.86 0.35 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.71 0.51 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.80 0.40 มากที่สุด 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 35 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย  

x̄=4.79, SD=0.37) อีกทั้งมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

สูงสุด คือ รูปแบบของกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.86, SD=0.35) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.80, SD=0.40) 

และ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.71, SD=0.51) ตามล าดับ  

2.3 กิจกรรมซ่อมหนังสือ “ใช้หนอูย่างทะนุถนอม มาช่วยกนัซ่อมหนหูน่อยนะ” 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 15 100 

อาจารย ์ - 0 

เจ้าหน้าที ่ - 0 

รวม 15 100 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 15 100 

ปริญญาโท/เอก - 0 

รวม 35 100 

จากตารางที่ 8-9 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจ านวนทั้งส้ิน 15 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทั้ง 15 ราย (ร้อยละ 100)  



 ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 2 13.3 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 2 13.3 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 20.0 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 7 46.7 

คณะดิจิทัลอาร์ต 1 6.7 

รวม 15 100 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน  7 ราย 

(ร้อยละ 46.7) รองลงมา คือ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 3 ราย (ร้อยละ 20) คณะ

บริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวน 2 ราย เท่ากัน   (ร้อยละ 13.3) และ คณะดิจิทัลอาร์ต จ านวน 1 ราย 

(ร้อยละ 6.7) ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 11 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.88 0.20 มากที่สดุ 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.87 0.35 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.87 0.35 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.93 0.26 มากที่สุด 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 15 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย  

x̄=4.88, SD=0.20) อีกทั้งมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

สูงสุด คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.93, SD=0.26) รองลงมา คือ รูปแบบของกิจกรรม ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากันกับความรู้ที่

ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.87, SD=0.35)   

 

 

 

 

 



2.4 กิจกรรมตอบค าถาม “แฟนพนัธุ์แท้ส านกัหอสมุดรักษ์สิง่แวดลอ้ม” 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 99 80.5 

อาจารย ์ 2 1.6 

เจ้าหน้าที ่ 16 13.0 

บุคคลภายนอก 6 4.9 

รวม 123 100 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี 97 98 

ปริญญาโท/เอก 2 2 

รวม 99 100 

จากตารางที่ 12-13 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจ านวนทั้งสิ้น 123 คน เป็นนักศึกษา 99 คน 

(ร้อยละ 80.5) อาจารย์ 4 คน (ร้อยละ 1.6) เจ้าหน้าที่ 16 คน (ร้อยละ 13) และบุคคลภายนอก 6 คน (ร้อยละ 4.9) หาก

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 99 คน พบว่า เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี       

97 คน (ร้อยละ 98) และระดับปริญญาโท 2 คน (ร้อยละ 2) 

 ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 13 13.1 

คณะบริหารธุรกิจ 9 9.1 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 2.0 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 6 6.1 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 1 1.0 

วิทยาลัยการออกแบบ 2 2.0 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 1.0 



คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 3.0 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 8 8.2 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 1 1.0 

คณะวิทยาศาสตร ์ 2 2.0 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2.0 

วิทยาลัยนานาชาต ิ 1 1.0 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 3 3.0 

คณะนิติศาสตร ์ 1 1.0 

คณะบัญช ี 2 2.0 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 3 3.0 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1 1.0 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ 3 3.0 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 1 1.0 

คณะศึกษาศาสตร ์ 2 2.0 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 4 4.0 

คณะรังสีเทคนคิ 3 3.0 

ไม่ระบุคณะ 25 25.3 

รวม 99 100 

จากตารางที่ 14 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุคณะ ซึ่งมีจ านวนถึง 25 คน (ร้อยละ 25.3) 

รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 13 คน (ร้อยละ 13.1) คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 9.1) วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 8.2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 6.1) วิทยาลัยวิศวกรรม        

ชีวการแพทย์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  วิทยาลัย

การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์  และคณะรังสีเทคนิค มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 3) เท่ากัน คณะ

พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบัญชี 

และคณะศึกษาศาสตร์ มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 2) เท่ากัน และ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มีจ านวน 1 คน (ร้อยละ 1) เท่ากัน 

ตามล าดับ 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 15 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.49 0.52 มาก 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.49 0.54 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.50 0.59 มาก 

3. ความน่าสนใจ 4.50 0.57 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 123 ราย พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  

x̄=4.49, SD=0.52) อีกทั้งมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 

คือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.50, SD=0.59) และความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.50, SD=0.57) 

รองลงมา คือ รูปแบบของกิจกรรม (ค่าเฉล่ีย x̄=4.49, SD=0.54)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : โครงการตามแนวพระราชด าริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 พสกนกิรมีความสขุ 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร   เทพยวรางกูร 
ทรงเจริญระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส านักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น 
โดยจะจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชด าริของพระองค์และโครงการตามแนว
พระราชด าริท่ีทรงสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 เพื่อความสุขของพสกนิกร 
 ด้วยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรง
ค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรเป็นส าคัญ และพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อ
ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์และแนวพระราชด าริต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป  
   

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม  

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. เพื่อให้ ผู้ใช้บริการน าความรู้จากนิทรรศการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป 
  

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร            

เทพยวรางกูร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2. รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวตัิและพระราชกรณียกิจ 

3. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

3.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 50 ราย ขึ้นไป 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

        - มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 4. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 



สถานทีด่ าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 23 กรกฎาคม – ศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 23 – พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 - เตรียมข้อมูลส าหรับจดันิทรรศการ 

- จัดนิทรรศการ 

- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม – ศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 จัดแสดงนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (500 บาท) 

1) คา่พิมพ์เอกสารตา่งๆ       150 บาท 

2) ผ้าตว่นสีเหลืองส าหรับจัดนิทรรศการ 10 เมตร    350      บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2. ผู้ใช้บริการตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. ผู้ใช้บริการน าความรู้จากนิทรรศการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป 

 
 
 

 



สรุปนิทรรศการ 

โครงการตามแนวพระราชด าริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณธิาน ร.9 พสกนกิรมีความสขุ 

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 จากการสังเกต

จ านวนผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 167 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ

ทั้งสิ้น 16 คน  

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการ ดังนี ้

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 13 คน (ร้อยละ 81.3) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 12.5) และ อาจารย์ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.4) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษา

ทั้งหมด 13 คน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 13 81.3 

อาจารย์ 1 6.4 

เจ้าหน้าที่ 2 12.5 

รวม 16 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 13 100 

รวม 13 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

ศิลปศาสตร ์ 2 15.4 

บริหารธุรกิจ 2 15.4 

วิทยาลัยการออกแบบ 2 15.4 

เทคนิคการแพทย ์ 2 15.4 

ดิจิทัลอาร์ต 1 7.6 

ไม่ระบุคณะ 4 30.8 

รวม 13 100 



 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุคณะ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 30.8) 

รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการออกแบบ และคณะเทคนิคการแพทย์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 

2 คน (ร้อยละ 15.4) และ คณะดิจิทัลอาร์ต จ านวน 1 คน (ร้อยละ 7.6) 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.50 0.57 มาก 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.56 0.62 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.56 0.51 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.38 0.71 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 16 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  x̄=4.50, 

SD=0.57) ซึ่งรูปแบบนิทรรศการและความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.56, SD=0.57 และ ค่าเฉล่ีย x̄=4.56, SD=0.62) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.38, SD=0.71)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ์ กบัความเป็นแม ่

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรง
เจริญระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ส านักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยจัด
เกี่ยวกับพระราชประวัติ ความฝัน ความงดงาม และความเป็นแม่ ในฐานะแม่ของคนทั้งชาติ แล้วก็เป็นแม่ของพระราช
โอรส-ธิดา 
 ด้วยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้จัดนิทรรศการขึ้น เพื่อ
ย้อนร าลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในฐานะพระมารดาผู้ทรงพระอภิบาลสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมพระเชษฐภคินีและพระกนิษฐภคินี เมื่อทุกพระองค์ยังทรงพระเยาว์ 
จนเจ้าฟ้าพระองค์น้อยทั้ง 4 พระองค์ทรงเจริญพระชันษา และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการที่สร้างประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชนไทยในปัจจุบัน 
   

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

พระราชสมภพ 12 สิงหาคม 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในฐานะพระมารดาของ
พระราชโอรส-ธิดา และแม่ของแผ่นดิน 

3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการน าความรู้จากนิทรรศการไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
  

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระจริยวตัรอันงดงามของสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ 

 2. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

2.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 50 ราย ขึ้นไป 

           2.2 เชิงคุณภาพ 

        - มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 3. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานทีด่ าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 6 สิงหาคม – ศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 6 – พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 - เตรียมข้อมูลส าหรับจดันิทรรศการ 

- จัดนิทรรศการ 

- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม – ศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 จัดแสดงนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (454 บาท) 

1) ค่าพิมพ์เอกสารตา่งๆ      195 บาท 

2) ค่ากระดาษลูกฟกู 7 แผ่น      259      บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้ใช้บริการทราบถึงพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในฐานะพระมารดาของพระราช

โอรส-ธิดา และแม่ของแผ่นดิน  

 2) ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้จากนิทรรศการไปเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ฯ กับความเปน็แม ่

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 จากการสังเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 83 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทั้งส้ิน      

16 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการ มดีังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 15 คน (ร้อยละ 93.8) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 6.2) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษา 15 คน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 15 93.8 

เจ้าหน้าที่ 1 6.2 

รวม 16 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 15 100 

รวม 15 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

ศิลปศาสตร ์ 4 26.7 

บริหารธุรกิจ 4 26.7 

เภสัชศาสตร ์ 1 6.7 

เทคนิคการแพทย ์ 1 6.7 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ 1 6.7 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 1 6.7 

บัญช ี 1 6.7 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1 6.7 

วิศวกรรมชวีการแพทย ์ 1 6.7 

รวม 15 100 



จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 

ซึ่งมีจ านวนเท่ากัน คือ 4 คน (ร้อยละ 26.7) รองลงมา คือ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนวัตกรรม

ดิจิทัลฯ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มี

จ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 6.7) 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.10 0.52 มาก 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 3.94 0.68 ปานกลาง 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.37 0.50 มาก 

3. ความน่าสนใจ 4.00 0.63 ปานกลาง 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 16 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  x̄=4.10, 

SD=0.52) ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.37, SD=0.50) 

รองลงมา คือ ความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย x̄=4.00, SD=0.63) และ รูปแบบ

ของนิทรรศการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (ค่าเฉล่ีย x̄=3.94, SD=0.68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : พระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกบัการแก้ปัญหาโลกร้อน 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชฯรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ เพราะตลอดรัชสมัยในช่วงที่มีการ

พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน พระองค์ทรงมีแนวคิดที่มองการณ์ไกลเสมอและยังไม่ตกยุคแม้จะผ่านมาหลายสิบปีก็ตาม 

โดยเฉพาะเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ที่พระองค์ได้ทรงแนะน าแนวคิดต่าง ๆ ผ่านทางพระราชด ารัสเสมอมา 

 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักหอสมุดได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายส านักงานสีเขียว ดังนั้น จึงได้จัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับพระราชด ารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและแนวทางการแก้ไขขึ้น เพื่อแสดงความส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนัก

ถึงภาวะโลกร้อนและร่วมมือกันในการแก้ไขให้ยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงแนวคิดก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 

ในการแก้ปัญหาโลกร้อน 

  

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. รวบรวมพระราชด ารัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9  

2. จัดนิทรรศการ แสดงหนังสือ และฉายวีดิทศัน์เกีย่วกับโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ด้านส่ิงแวดล้อม 

3. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

3.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 80 คน ขึ้นไป 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

        - มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 4. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานทีด่ าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 8 ตุลาคม – ศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 8 – พุธท่ี 10 ตุลาคม 2561 - เตรียมข้อมูล  

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 - จัดนิทรรศการ 

- ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม – ศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 จัดแสดงนิทรรศการ จดัแสดงหนังสือ และฉายวีดิทศัน์ 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท างานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

 

งบประมาณ (625 บาท) 

 - ค่าพิมพเ์อกสารต่างๆ       225      บาท 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ      400      บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9  

 2. ผู้ใช้บริการทราบถึงแนวคิดก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ในการ

แก้ปัญหาโลกร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

พระราชด ารัสของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการแกป้ัญหาโลกร้อน 

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม – ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561จากการสังเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 189 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทั้งส้ิน    

20 คน  

  

 

 

 

 

 

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 17 คน (ร้อยละ 85) รองลงมา คือ 

อาจารย์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10) และ เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 5) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาทั้งหมด 

17 คน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 17 85 

อาจารย์ 2 10 

เจ้าหน้าที่ 1 5 

รวม 20 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 17 100 

รวม 17 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร ์ 1 5.9 

คณะบริหารธุรกิจ 2 11.8 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 11.8 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 1 5.9 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 2 11.8 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 3 17.4 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1 5.9 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 1 5.9 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ 2 11.8 

ไม่ระบุคณะ 2 11.8 

รวม 17 100 



จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 3 

คน (ร้อยละ 17.4) รองลงมา คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์ และไม่ระบุคณะ มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน (ร้อยละ 11.8) และ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีจ านวนเท่ากัน คือ  1 คน (ร้อยละ 5.9) 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.78 0.40 มากที่สดุ 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.75 0.44 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.80 0.41 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.80 0.41 มากที่สุด 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 20 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย  

x̄=4.78, SD=0.40) และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจาก

นิทรรศการและความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย x̄=4.80, SD=0.41) รองลงมา คือ รูปแบบของ

นิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.75, SD=0.44)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : ความรักความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูรกับ  

          พระโอรส-ธิดา 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันส าคัญของชาติ“ 

เนื่องจากเป็น 1) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2) วันชาติ และ 3) วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านั้น ประชาชนชาวไทยมักจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะ “พ่อ” ของปวงชนชาวไทย และ “พระบิดา” ของพระราชโอรส-ธิดา ส่วน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็จะถูกกล่าวถึงในฐานะ “ลูก” หรือพระโอรส

ตลอดมา แต่ในวันพ่อแห่งชาติปี 2561 นี้ ส านักหอสมุดขอน าเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับพระองค์ในฐานะ “พ่อ” หรือ “พระ

บิดา” ของพระโอรส-ธิดา เพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันท่ีแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นท่ีประชาชนชาวไทยสามารถยึดถือ

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พร้อมกันนี้ก็จะมีการจัดฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระองค์และพระโอรส-ธิดาอีกด้วย  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นถึงความรักความผูกพันอันแสนอบอุ่นระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร กับพระโอรส-ธิดา  

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้จากนิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและน าไปเป็นแบบ 

อย่างอันดีแก่ครอบครัวของตนเองสืบไป 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

  1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง 

ปฏิบัติต่อพระโอรส-ธิดา  

2. จัดนิทรรศการ 

3. จัดแสดงนิทรรศการและฉายวดีิทัศน์  

4. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 80 คน   

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - ค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ 3.51 ขึ้นไป   

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 



สถานทีด่ าเนินการ 

 - บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

  80 - 100 คน 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- วันจันทร์ที ่3 ธันวาคม 2561-วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 3 – วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 - เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรที่สมเด็จพระเจา้ 

เจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัตติ่อพระโอรส-ธิดาด้วยความรัก 

ความอบอุ่นและผูกพัน 

- เตรียมวดีิทัศน์เกี่ยวกับพระองคก์ับพระโอรส-ธิดา 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 จัดนิทรรศการ 

วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561– วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ / จัดแสดงนิทรรศการ / ฉายวิดีทศัน ์

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  หัวหน้าคณะท างานฯ 

2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

3. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

4. นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค 

5. นางกฤติยาพร ทองพูล  เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค 

งบประมาณ (565 บาท) 

 1) ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ       315 บาท 

 2) ค่าอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการ      250 บาท 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการไดเ้ห็นถึงความรักความผูกพันอันแสนอบอุ่นระหว่างสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร กับ พระโอรส-ธิดา  

 2. ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้จากนิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและน าไปเป็นแบบอย่างอันดี

แก่ครอบครัวของตนเอง 



สรุปนิทรรศการ 

ความรักความผูกพนัระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูรกับพระโอรส-ธิดา 

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561– วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 จากการสังเกต

จ านวนผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 177 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ทั้งสิ้น 77 คน  

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน  

             ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

    

 

             

   จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 74 คน (ร้อยละ 96.10) รองลงมาเป็น

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก มีจ านวน 1 คน เท่ากัน (ร้อยละ 1.30) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 74 96.10 

อาจารย์ 1 1.30 

เจ้าหน้าที่ 1 1.30 

บุคคลภายนอก 1 1.30 

รวม 77 100 



             ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นระดับการศึกษา              

 

 

 

 

 

       จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 77 คน  (ร้อยละ 100) 

         ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ       

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จ านวน 26 คน (ร้อยละ 33.77) 

รองลงมาสังกัดวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 15.58) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและ 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 6 คน (ร้อยละ 7.79) คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน 

คือ 5 คน (ร้อยละ 6.49) วิทยาลัยแพทยศาสตร์  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์และ คณะบัญชี มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน 

(ร้อยละ 2.60) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และบุคคลภายนอก มีจ านวนเท่ากัน คือ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.30) ตามล าดับ 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 74 100.00 

ไม่ระบุ 3 - 

รวม 77 100.00 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 6 7.79 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 26 33.77 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 12 15.58 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 6 7.79 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 2 2.60 

คณะนิติศาสตร ์ 5 6.49 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 5 6.49 

คณะบัญช ี 2 2.60 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1 1.30 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 3 3.90 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ 2 2.60 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 6 7.79 

บุคคลภายนอก 1 1.30 

รวม 77 100.00 



    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 77 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  x̄=4.14, 

SD=0.47) และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.26, SD=0.50) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.14, SD=0.45) และความน่าสนใจ 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.01, SD=0.62) ตามล าดับ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.14 0.47 มาก 

1.รูปแบบของกจิกรรม 4.14 0.45 มาก 

2.ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.26 0.50 มาก 

3.ความน่าสนใจ 4.01 0.62 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ: วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซไีรต์ ประจ าปี 2561 
 
หลักการและเหตุผล 

“รางวัลซีไรต์”  เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยกยอ่งในแวดวงวรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่สร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สง่างามให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ด้วย ส าหรับปี 2561 นี ้เป็นการ
ครบรอบ 40 ปี รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) มีวรรณกรรมที่ส่งเข้าประกวดจ านวนทั้งหมด 
58 ชื่อเรื่อง ซึ่งมีวรรณกรรมที่ผ่านเข้ารอบแรกมาทั้งส้ิน 13 ชื่อเรื่อง จากนั้นได้ประกาศผลงานท่ีเข้ารอบสุดท้าย 8 ชื่อเรื่อง 
เมื่อวันศุกร์ที่ 17สิงหาคม 2561 และเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฯ ได้ตัดสินให้นวนิยายเรื่อง “พุทธศักราช
อัสดงกับทรงจ าของทรงจ าของแมวกุหลาบด า” ของ วีรพร  นิติประภา ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561 ซึ่งถือเป็นนักเขียน
หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลซีไรต์ 2 สมัย 

ส านักหอสมุด ได้เห็นความส าคัญของวรรณกรรมที่มีคุณค่าเช่นรางวัลซีไรต์นี้ จึงได้จัดนิทรรศการ “วรรณกรรมที่
เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561” ซึ่งเป็นการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้
รู้จักและเห็นความส าคัญของวรรณกรรมที่มีคุณค่าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือ
เพิ่มมากขึ้นด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ
รางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561 

2. เพื่อกระตุ้นผู้ใช้บริการให้เห็นความส าคัญของหนังสือท่ีมีคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ประจ าปี 2561 
2. จัดนิทรรศการวรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัล   

ซีไรต ์ประจ าปี 2561 
3. จัดแสดงวรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้าย 8 เรื่อง และวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล ประจ าปี 2561 
4. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 100 คน (จากการสังเกต) 

4.2 เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ชมนิทรรศการมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 
 
สถานทีด่ าเนินการ 

บริเวณลานหนา้ประตูทางเขา้ ชัน้ 3 ส านักหอสมุด 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
100 - 150 คน 
 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 
วันจันทร์ที่ 26 – ศุกร์ท่ี 30 พฤศจกิายน 2561 - รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค ์

ยอดเยีย่มแหง่อาเซยีน หรือรางวลัซีไรต์ประจ าปี 2561 
- จัดหาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดทา้ย 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 จัดนิทรรศการวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบ 
วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 
วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 – พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 

แสดงนิทรรศการ 

พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. น.ส.ศิริรัตน์  พวงร้อย  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หัวหน้าคณะท างานฯ 
2. น.ส.ประทีป  ชินบดี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 
3. น.ส.อมรรัตน์  สาระไพฑูรย์  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 
4. น.ส.สมฤทัย  ฉัตรกุล  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 
 

งบประมาณ (660 บาท) 
1) ค่าพิมพ์เอกสารตา่งๆ (ขนาด A3 และ A4)    385  บาท 
 2) ค่าอุปกรณ์ตกแตง่ (สติ๊กเกอรใ์ส 10 แผ่น และเทปโฟมหนา 1 ม้วน) 275  บาท 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ใช้บริการทราบถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  หรือรางวัลซีไรต์ 

ประจ าปี 2561 
2. ผู้ใช้บริการเห็นความส าคัญของหนังสือท่ีมีคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปนิทรรศการ 
วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2561 

 
ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 – พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 จากการ

สังเกตจ านวนผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 115 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด

นิทรรศการท้ังส้ิน 115 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

               

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 110 คน (ร้อยละ 95.65) รองลงมาเป็น

บุคคลภายนอก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 2.61) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 0.87) 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี จ านวน 109 คน (ร้อยละ 98.20) 

และนักศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.90) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 110 95.65 

อาจารย์ 1 0.87 

เจ้าหน้าที่ 1 0.87 

บุคคลภายนอก 3 2.61 

รวม 115 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 109 98.20 

ปริญญาโท 1 0.90 

รวม 110 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 12 10.62 

สถาบันรัฐศาสตร ์ 1 0.88 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 5 4.42 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ์ 1 0.88 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 17 15.04 

คณะรังสีเทคนคิ 1 0.88 

คณะบัญช ี 6 5.31 



 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 15.04) 

รองลงมา คือ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จ านวน 16 คน (ร้อยละ 14.16) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 12 คน (ร้อยละ 10.62) 

คณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา จ านวน11 คน (ร้อยละ 9.73) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 

6.19) คณะบัญชี และ คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวน 6 คน เท่ากัน (ร้อยละ 5.31) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 

และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มีจ านวน 5 คน เท่ากัน (ร้อยละ 4.42) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และ วิทยาลัยการ

ออกแบบ มีจ านวน 3 คน เท่ากัน (ร้อยละ 2.65) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม มีจ านวน 2 คน เท่ากัน (ร้อยละ 1.77) และ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต ารวจมหาวิทยาลัย และคณะเทคนิคการแพทย์ มีจ านวน 1 คน เท่ากัน (ร้อยละ 0.88) 

ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 3 2.65 

คณะบริหารธุรกิจ 12 10.62 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 7 6.19 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 5.31 

คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 11 9.73 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 16 14.16 

วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 5 4.42 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 0.88 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1.77 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2 1.77 

ต ารวจมหาวิทยาลัย 1 0.88 

วิทยาลัยการออกแบบ 3 2.65 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 0.88 

รวม 113 100 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 115 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄= 4.45, SD = 0.54) 

และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย 

x̄=4.49, SD=0.57) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.45, SD=0.54) และรูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย 

x̄=4.41, SD=0.67) ตามล าดับ ดังปรากฏผลในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.45 0.54 มาก 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.41 0.67 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.49 0.57 มาก 

3. ความน่าสนใจ 4.45 0.54 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : INVESTORY 

 

หลักการและเหตุผล 

นิทรรศการ INVESROTY เป็นนิทรรศการหมุนเวียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้าง

แรงบันดาลใจแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เริ่มต้นวางแผนการเงินและการลงทุน นิทรรศการ INVESTORY จะบอกเล่า

เรื่องราวและค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ได้แก่ 1) “รู้หา” สนุกกับการค้นหาอาชีพรอบตัวที่สร้างรายได้ให้กับตัวคุณ          

2) “รู้เก็บ” ศึกษาวิธีเก็บออมเงินที่เข้าใจง่ายด้วยวงล้อวางแผน 3) “รู้ใช้” เรียนรู้วิธีใช้เงินอย่างชาญฉลาด และ 4) “รู้ผล” 

รู้จักวางแผนน าเงินไปลงทุนให้เกิดก าไร 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับความอนุเคราะห์มุม SET Corner พร้อมส่ิงพิมพ์และส่ือโสตทัศน์ต่างๆ

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดีตลอดมา ซึ่งในครั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้น านิทรรศการหมุนเวียนดีๆ มา

หมุนเวียนให้ใช้งาน ส านักหอสมุดจึงมีนิทรรศการดังกล่าวมาเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อให้ความรู้ทีส่ามารถน าไปปฏิบัติได้จริงต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รู้จักวางแผนด้านการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาด 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้จากนิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

  1. ติดต่อขอรับนิทรรศการหมุนเวยีน INVESTORY จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยน านิทรรศการหมุนเวียนมาตดิตั้ง 

3. จัดเตรียมอุปกรณ์เสริมตา่งๆ เช่น ปากกาหมึกล่องหน UV Light 

4. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 80 คน ขึ้นไป 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานทีด่ าเนินการ 

 - บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

 

 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

  80-100 คน 

  

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  - ศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม - ศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน านิทรรศการ

หมุนเวยีนมาติดตัง้ 

- จัดแสดงนิทรรศการ 

วันจันทร์ที ่11 มีนาคม 2562 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

ศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 นิทรรศการเป็นของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการรู้จักวางแผนด้านการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตของตนเอง 

 2. ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้จากนิทรรศการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

INVESTORY 

 

 นิทรรศการ “INVESTORY” เป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่ได้รับการอนุเคราะหจ์ากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันท่ี 8 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 จากการสังเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการประมาณ 138 คน 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที ่ วันที ่ จ านวน (คน) หมายเหต ุ

1 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 2  
2 วันจันทร์ที่ 11 – ศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2562 24  
3 วันจันทร์ที่ 18 – ศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2562 20  
4 วันจันทร์ที่ 25 – ศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562 17  
5 วันจันทร์ที่ 1 – ศุกร์ท่ี 5 เมษายน 2562 15  
6 วันอังคารท่ี 8 – ศุกร์ท่ี 12 เมษายน 2562 7  
7 วันพฤหัสบดีที่ 18 – ศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562 - ช่วงสงกรานต ์
8 วันจันทร์ที่ 22 – ศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 26  
9 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – ศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม 2562 19  
10 วันจันทร์ที่ 6 – ศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 6  
11 วันจันทร์ที่ 13 – จันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2562 - ปิดพักร้อน 
12  วันอังคารท่ี 21 – ศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562 1 ปิดเทอม 
13 วันจันทร์ที่ 27 – ศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 1 ปิดเทอม 

รวม 138  



ภาพประกอบนิทรรศการ 

INVESTORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ กับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญระ
ชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ส านักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยจะจัดแสดง
เกี่ยวกับพระราชด ารัสในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงโครงการในพระราชด าริของพระองค์
ขึ้น ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยมานาน จนได้รับการถวายสมัญญานามว่า “เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” 
 ด้วยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อีกทั้ง ส านักหอสมุดก าลังก้าว
เข้าสู่การเป็นส านักงานสีเขียว จึงได้จดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรตขิึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงโครงการในพระราชด าริ
เพื่อการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถึงพระราชด ารัสที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์และใช้เป็น
แนวทางในการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบต่อไป  
   

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้บริการน าความรู้จากนิทรรศการไป ใช้ประโยชน์และแนวทางในการช่ วยกันอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชด ารัสและโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดา้นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 80 ราย ขึ้นไป 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานทีด่ าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 – 100 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม – ศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – จันทร์ท่ี 1 เมษายน 2562 - เตรียมข้อมูลส าหรับจดันิทรรศการ 

- จัดนิทรรศการ 

- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน – ศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562  จัดแสดงนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  หัวหน้าคณะท างานฯ 

2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี   บรรณารักษ์แผนกบริการ 

3. นางสาวประทีป ชินบด ี   บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

4. นางกันยา ไทยฉาย   เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

5. นางกฤติยาพร ทองพูล   เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค 

 

งบประมาณ (405 บาท) 

 - ค่าพมิพ์เอกสารต่างๆ     315  บาท 

- ค่าอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ      90  บาท 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงพระราชด ารัสและโครงการในพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2. ผู้ใช้บริการตระหนักถงึความส าคัญของการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

3. ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้จากนิทรรศการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 



สรุปนิทรรศการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันจันทร์ที่ 1 เมษายน - ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  จากการสังเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 97 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทั้งส้ิน      

37 คน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจ านวน 36 คน (ร้อยละ 97.30) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.70) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาทั้งหมด 36 คน ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านคณะ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 36 97.30 

อาจารย์ 0 0 

เจ้าหน้าที่ 1 2.70 

รวม 37 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 36 100 

รวม 36 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร ์ 5 13.9 

คณะบริหารธุรกิจ 10 27.8 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 2.8 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 4 11.0 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 4 11.0 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 2.8 

คณะวิทยาศาสตร ์ 2 5.6 

คณะบัญช ี 1 2.8 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 1 2.8 



 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 10 คน    

(ร้อยละ 27.8) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 13.9) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์และวิทยาลัยเภสัช

ศาสตร์ จ านวน 4 คน เท่ากัน (ร้อยละ 11) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 8.3) คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัย

ดนตรี จ านวน 2 คน เท่ากัน (ร้อยละ 5.6) และ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบัญชี คณะทัศนมาตร

ศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค และวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 2.8) ตามล าดับ 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.24 0.48 มาก 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.22 0.47 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.30 0.57 มาก 

3. ความน่าสนใจ 4.22 0.58 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 37 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย x̄=4.24, 

SD=0.48) และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.30, SD=0.57) รองลงมามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากัน ได้แก่ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.22, 

SD=0.47) และ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.22, SD=0.58)  

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะรังสีเทคนคิ 1 2.8 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 1 2.8 

คณะนิติศาสตร ์ 3 8.3 

วิทยาลัยดนตร ี 2 5.6 

รวม 36 100 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : แนะน าแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ “ปทุมธานี” 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น     
บูรณาการ เรื่อง “ปทุมธานีศึกษา” ขึ้น ในวันจันทร์ท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบค าถามชิงรางวัล
และการเสวนาทางวิชาการ ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้เชิญส านักหอสมุดให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวในส่วนของนิทรรศการ
แนะน าการสืบค้นสารสนเทศทางด้านปทุมธานีศึกษา 
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จึงยินดีให้ความร่วมมือ
ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยจะจัดนิทรรศการแนะน าการสืบค้นเรื่องปทุมธานีจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ รวมถึงมีการ
สาธิตการสืบค้นและจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีท่ีมีให้บริการในส านักหอสมุดอีกด้วย   

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดโดยการแนะน าช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่ง

สารสนเทศต่างๆ ของส านักหอสมุด  

2. เพื่อแนะน าทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีที่มีอยู่ในส านักหอสมุดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ทราบและน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. จัดนิทรรศการแนะน าวิธีใช้ช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศตา่งๆ ได้แก่ WEBPAC TU-Thaipul 

ThaiLIS และ EBSCO Discovery Service (EDS) 

2. จัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับจงัหวดัปทุมธานี 

 3. จัดสาธิตการสืบค้นจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

4. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 80 คน 

           4.2 เชิงคุณภาพ 

        - ค่าเฉล่ียความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต่ 3.51 ขึ้นไป 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

สถานทีด่ าเนินการ 

 - อาคาร 6 บริเวณลานหน้าห้อง 6-200 (วันท่ี 1 เมษายน 2562) 

 - มุมภายในห้องบรกิารการอ่าน ชั้น 3 (วันท่ี 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562) 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 80 - 100 คน 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันจันทร์ท่ี 25 มีนาคม – ศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – จันทร์ท่ี 1 เมษายน 2562 - เตรียมข้อมูลส าหรับจดันิทรรศการ 

- เลือกและจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับปทุมธานี  

- จัดนิทรรศการ 

- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  จัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณลานหน้าห้อง 6-200 อาคาร 6 

ชั้น 2 

วันอังคารท่ี 2 – ศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 จัดแสดงนิทรรสการภายในห้องอา่นหนังสือ ชั้น 3 

ศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. นางกาญจนา เพ็งค าศร ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หัวหน้าคณะท างานฯ 

 2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  

 3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

 4. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

 5. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค 

งบประมาณ (135 บาท) 

 - ค่าพมิพ์เอกสารต่างๆ     135 บาท   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงช่องทางการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศตา่งๆ ของส านักหอสมุด 

2. ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีที่มีอยู่ในส านักหอสมุดและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

 
 
 
 



สรุปนิทรรศการ 

แนะน าแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศ “ปทุมธาน”ี 
 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 จากการสังเกตจ านวนผู้ชม

นิทรรศการ มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 158 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการท้ังส้ิน 38 คน  

 ภาพนทิรรศการ  ณ บริเวณลานหน้าห้อง 6-200 อาคาร 6  ในวนัที่ 1 เมษายน 2562     
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพนทิรรศการ ณ มุมภายในห้องบรกิารการอ่าน ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

  

 



ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 33 คน (ร้อยละ 86.9) รองลงมา คือ 

บุคคลภายนอก จ านวน 3 คน (ร้อยละ 7.9) ส่วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีจ านวน 1 คนเท่ากัน (ร้อยละ 2.6) ซึ่งผู้ตอบแบบ

ประเมินที่เป็นนักศึกษาทั้งหมด 33 คน และก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 33 86.9 

อาจารย์ 1 2.6 

เจ้าหน้าที่ 1 2.6 

บุคคลภายนอก 3 7.9 

รวม 38 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 33 100 

รวม 33 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร ์ 11 33.3 

คณะบริหารธุรกิจ 3 9.1 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 2 6.1 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 3.0 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 3 9.1 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1 3.0 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 5 15.2 

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 1 3.0 

วิทยาลัยดนตร ี 2 6.1 



 

 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 33.3) 

รองลงมา คือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 15.2) คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ และไม่ระบุคณะ มีจ านวน 3 คน เท่ากัน (ร้อยละ 9.1) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาลัยดนตรี มีจ านวน 

2 คน เท่ากัน (ร้อยละ 6.1) และ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และคณะ

วิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจ านวน 1 คน เท่ากัน (ร้อยละ 3.0)  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดนทิรรศการ 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.52 0.52 มากที่สดุ 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.50 0.55 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.58 0.59 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.50 0.68 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 38 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย x̄=4.52, SD=0.52) และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการตา่งๆ ได้แก่ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ มีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย x̄=4.58, SD=0.59) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการและความน่าสนใจ 

ซึ่งมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย x̄=4.50, SD=0.55 และ x̄=4.50, SD=0.68)  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 1 3.0 

ไม่ระบุคณะ 3 9.1 

รวม 33 100 



โครงการจัดนทิรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ชื่อนทิรรศการ : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 : ประวัติศาสตร์ครั้งที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามค ากราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในนามของปวงชน
ชาวไทยเพื่อขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ยังไม่ได้จัดพระราช
พิธีพระบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ในปีพุทธศักราช 2562 ถือว่าเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ทรงพระราชด าริเมื่อ
วันอังคารท่ี 1 มกราคม 2562 ว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี 
เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศไทยให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจไว้โดยทั่วกัน จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในระหว่างวันเสาร์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562  
 ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จส้ินพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรจัด
นิทรรศการเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีต่อการเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี อย่างสมบูรณ์  

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 12 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ 

3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ปีพุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งความส าคญัและ

ความเป็นมาของพระราชพธิีบรมราชาภิเษก 

2. จัดนิทรรศการ 

3. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ 

4. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

4.1 เชงิปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตั้งแต่ 80 ราย ขึ้นไป 

           4.2 เชงิคุณภาพ 

        - มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 



สถานทีด่ าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ  

- ระหว่างวันองัคารท่ี 7 พฤษภาคม – ศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 

วันที ่ การด าเนินการ 

วันอังคารท่ี 7 – ศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562 - เตรียมข้อมูลส าหรับจดันิทรรศการ 

วันจันทร์ที่ 13 – จันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดมหาวิทยาลัย 

วันอังคารท่ี 21 – ศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562  - เตรียมป้ายเนื้อหาส าหรับจัดนิทรรศการ 

- จัดนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม – ศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 จัดแสดงนิทรรศการ 

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หัวหน้าคณะท างานฯ 

2. นางกาญจนา เพ็งค าศร ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

4. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

5. นางกันยา ไทยฉาย  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

งบประมาณ (620 บาท) 

- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ      300  บาท 

- ค่าอุปกรณ์ส าหรับจัดนิทรรศการ     320  บาท 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการทราบถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 12 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ 

2. ผู้ใช้บริการทราบถึงความส าคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 



สรุปนิทรรศการ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 : ประวัติศาสตร์ครัง้ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 

ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม – ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 จากการสังเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทั้งส้ินประมาณ 89 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทั้งส้ิน      

25 คน  

 

 



ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ มีดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นสถานภาพ 

               

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านระดับการศึกษา 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาทั้งหมดและก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ัง 25 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางดา้นคณะ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นักศึกษา 25 100.0 

รวม 25 100.0 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 25 100.0 

รวม 25 100.0 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 3 12 

คณะพยาบาลศาสตร์ 3 12 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร ์ 1 4 

วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ 2 8 

คณะกายภาพบ าบดั 2 8 

คณะเทคนคิการแพทย ์ 1 4 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 1 4 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 1 4 

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ 1 4 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 1 4 

คณะทัศนมาตรศาสตร ์ 2 8 

คณะดิจิทัลอาร์ต 1 4 

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์ 1 4 



 

 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดคณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ 

และคณะรังสีเทคนิค มีจ านวน 3 คน เท่ากัน (ร้อยละ 12) รองลงมา คือ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบ าบัด     

คณะทัศนมาตรศาสตร์ และไม่ระบุคณะ มีจ านวนเท่ากัน คือ 2 คน (ร้อยละ 8) และ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ คณะเทคนิค

การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลฯ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

การบริการ คณะดิจิทัลอาร์ต และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจ านวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้อยละ 4)  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการ 

 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 0.38 มากที่สดุ 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.68 0.47 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

3. ความน่าสนใจ 4.60 0.57 มากที่สุด 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 25 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย  x̄=4.70, SD=0.38) และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด ได้แก่ ความรู้ที่

ได้รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.84, SD=0.37) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.68, SD=0.47) 

และความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย x̄=4.60, SD=0.57) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะรังสีเทคนคิ 3 12 

ไม่ระบุคณะ 2 8 

รวม 25 100 


