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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

1.  หลักการและเหตุผล  

 ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้ออกมาสนบัสนนุเร่ืองของแผนแมบ่ทด้านการอา่น เนื่องจากอยาก

สนบัสนนุให้คนไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็นพืน้ฐานในการสร้างแนวคิด ท าให้คนมีเหตุมีผล รู้จกัใช้สติปัญญาในการ

แก้ไขปัญหาของตนเองให้ส าเร็จลลุว่ง จึงได้ขอให้หนว่ยงานตา่งๆ ร่วมกนัใช้การอา่นเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัประเทศให้ก้าว

สูส่งัคมการเรียนรู้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน พร้อมทัง้ปลกูฝังให้คนไทยมีทกัษะด้านการอา่น เขียน คิด และพดูอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ซึง่ห้องสมดุก็จดัวา่เป็นหนว่ยงานหลกัและเป็นหนว่ยงานส าคญัในการสนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดนิสยัรักการอา่นให้แก่ทกุคน 

 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ในฐานะท่ีเป็นแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ส าคญั จึงได้จดักิจกรรมสง่เสริมการอ่าน

และการใช้ห้องสมดุมาอยา่งตอ่เนื่องทกุปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างทกัษะในการพฒันาทางความคิดและการวิเคราะห์ โดยได้หา

แนวทางกระตุ้นการใช้และการอ่านโดยการจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่านอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้

นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติได้เกิดความตระหนกั มีแรงบนัดาลใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการอ่านและการ

ใช้ห้องสมดุ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ จึงเห็นว่า

ควรมีการจดักิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ  เพื่อสง่เสริมให้เกิดการอา่นและการใช้ห้องสมดุตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์  

  1. เพื่อสง่เสริมให้เห็นความส าคญัของการอา่นหนงัสอืและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

2. เพื่อสง่เสริมให้เกิดทกัษะการคดิ การวเิคราะห์ และพฒันาตนเองจากการอา่น และน าไปสูก่ารพฒันาสงัคม 

3. เพื่อสง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และตวัเลม่อยา่งคุ้มคา่ 

4. เพื่อสง่เสริมให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้ใช้และผู้ปฏิบตัิงาน ได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหวา่งกนั 

 

3. ประเภทของโครงการ - โครงการประจ าตอ่เนื่องทกุปี    

    

4. กลุ่มเป้าหมาย 

- นกัศกึษา  คณาจารย์  และบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติ   

 

 

 

 

 

 

 

 



5. แผนการด าเนินงาน 

5.1 กิจกรรมที่จะด าเนินการ 

            5.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก ่

  1) กิจกรรม Online Quiz 

    ช่วงเวลาที่จดั: ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

      เป็นกิจกรรมตอบค าถามออนไลน์ โดยผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรมจะเป็นผู้ ประสานงานกับตวัแทน

จ าหน่ายฐานข้อมูลต่างๆ ให้ก าหนดค าถามออนไลน์และของรางวลั เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเข้ามาใช้

ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ส านกัหอสมุดมีให้บริการ และได้รับความรู้ เพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้ร่วมสนกุกบัการตอบ

ค าถาม โดยจดัปีการศกึษาละ 2 ค าถาม 

 2) กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน (ปีการศึกษา 2562)”  

      ช่วงเวลาที่จดั: ระหวา่งเดือนตลุาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

                เป็นกิจกรรมที่น าสถิติการยืมของผู้ ใช้บริการเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาและเจ้าหน้าที่มาคดัเลือกเป็น

ยอดนกัอ่านประจ าเดือน โดยผู้ที่มีจ านวนการยืมมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 จะถกูติดต่อให้มารับรางวลั เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

นกัศกึษาและเจ้าหน้าที่ให้มีการยืมหนงัสอืมากขึน้ 

  3) กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยมื” 

      ช่วงเวลาที่จัด: ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563  

          เนื่องจากส านกัหอสมดุได้ผา่นการรับรองส านกังานสีเขียว ประจ าปี 2562 รางวลัดีเยี่ยม (เหรียญ

ทอง) ระดบัประเทศ จึงได้จดักิจกรรมให้ยืมถงุผ้าขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการในการยืมหนงัสือกลบับ้าน อีกทัง้

เป็นการสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการหนัมาใช้ถงุผ้าเพื่อเป็นการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน 

  4) กิจกรรม “สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

               ช่วงเวลาที่จัด: เดือนธนัวาคม 2562     

          เป็นกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรส านกัหอสมุดกับสมาชิกชุมชนคนรังสิตรักการ

อา่นและผู้ใช้บริการคนอื่นๆ ด้วยการท ากิจกรรมลดโลกร้อนร่วมกัน เช่น การปลกูต้นไม้และท าความสะอาดรอบส านกัหอสมดุ 

การประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสือพิมพ์เก่า การตอบค าถามสิ่งแวดล้อม การซ่อมหนงัสือ การรับสมคัร

สมาชิก RSU Loves to Read เป็นต้น นอกจากนี ้การดงึผู้ใช้บริการเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ยงัเป็นการสร้างจิตส านกึ

ในการรักษ์โลกรักษ์สิง่แวดล้อมอีกด้วย 

  5) กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่งอยู่ทางนี”้ 

    ช่วงเวลาที่จัด: เดือนธนัวาคม 2562   

          เนื่องในวนัที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นวนัประสาทปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็น

การแสดงถึงความรู้สกึรักและผกูพนัท่ีส านกัหอสมดุมีตอ่บณัฑิต และที่บณัฑิตมีต่อส านกัหอสมดุ จึงได้จดัมมุถ่ายภาพส าหรับ

ให้บณัฑิตได้เก็บภาพความทรงจ าและเป็นการแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ 

 

 



  6) กิจกรรมวันวาเลนไทน์ “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” 

                        ช่วงเวลาที่ จัด: เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 

          ในเดือนแห่งความรัก ส านกัหอสมดุเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการแสดงความรักและใสใ่จต่อโลกด้วย

การเขียนแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นได้อ่านและเห็นความส าคญัของ

สิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Live เก่ียวกบัการรับรู้ เข้าใจ และการจดักิจกรรม

ห้องสมดุสเีขียวและส านกังานสเีขียวของส านกัหอสมดุด้วย 

      5.1.2 การจัดนิทรรศการในโอกาสวันส าคัญต่างๆ จ านวน 8 เร่ือง ได้แก ่

   1) นิทรรศการ “พัฒนาแหล่งน า้เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่  10 สานต่อพระราชด าริ

รัชกาลที่ 9” 

  ช่วงเวลาที่จัด: เดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2562 

       เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม จึงได้จดันิทรรศการเก่ียวกบัพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงสืบสานพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 ใน

ด้านสิง่แวดล้อม-การพฒันาแหลง่น า้ 

  2) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      

(แม่ของแผ่นดิน) กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

   ช่วงเวลาที่จัด: เดือนสงิหาคม – ตลุาคม 2562 

         เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม จึงได้จัดนิทรรศการเก่ียวกับพระราชด ารัสของพระองค์ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้จดัแสดงหนงัสือที่

เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัให้ผู้ใช้บริการร่วมเขียนปณิธานในการรักษาสิง่แวดล้อมเพื่อถวายแดแ่มข่องแผน่ดินอีกด้วย 

  3) นิทรรศการ “กาลครัง้หน่ึง...ในความทรงจ า : โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ รัชกาลที่ 9

ในพืน้ที่จังหวัดปทุมธานี” 

      ช่วงเวลาที่จัด: เดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2562 

           เนื่องในวนัท่ี 13 ตลุาคม เป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหา

ภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้จดันิทรรศการเพื่อร าลกึถึงการเสด็จมาเยือนจงัหวดัปทมุธานีและโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

  4) นิทรรศการ “วันสิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก” 

  ช่วงเวลาที่จัด: เดือนธนัวาคม 2562 – มกราคม 2563 

   เนื่องในวนัท่ี 4 ธนัวาคม เป็นวนัสิง่แวดล้อมไทย จึงจดันิทรรศการเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กิด

จากขยะพลาสติกและโฟม เพื่อสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากขยะเหลา่นี ้และเพื่อปลกูจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

แก่ผู้ ใช้บริการ นอกจากนีย้ังจัดให้ผู้ ใช้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอื่นๆ ช่วยกันลดการใช้

ถงุพลาสติก พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว และภาชนะโฟม โดยหนัมาใช้ถงุผ้า แก้วเก็บความร้อน/ความเย็น และป่ินโตแทน 

 

 



  5) นิทรรศการออนไลน์ “ให้ค าสอนพ่อเป็นประทีปส่องทาง”    

  ช่วงเวลาที่จัด: เดือนธนัวาคม 2562 – กมุภาพนัธ์ 2563 

   เนื่องในวนัที่ 5 ธันวาคม เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรฯ 

รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อของแผ่นดิน จึ งได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่      

ค าสอนเก่ียวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่ผู้ ใช้บริการและประชาชนทัว่ไปเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิตนให้ประสบ

ความส าเร็จในด้านการศกึษาและการงาน 

  6) นิทรรศการออนไลน์ “เพราะน า้ส าคัญต่อชีวิต...โปรดคิดสักนิดก่อนปล่อยน า้แต่ละหยดให้

สูญเสียไปอย่างไร้ค่า 

  ช่วงเวลาที่จัด: เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 

   เนื่องจากวนัท่ี 22 มีนาคม เป็นวนัน า้โลก ซึง่เป็นวนัท่ีทกุคนจากทกุประเทศทัว่โลกจะต้องตระหนกั

ถึงความส าคญัของน า้และร่วมกนัอนรัุกษ์น า้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัรู้และปลกูจิตส านกึเก่ียวกบัการอนรัุกษ์น า้ 

ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการออนไลน์เก่ียวกบัความส าคญัของน า้ ผลกระทบต่อน า้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภมูิอากาศ และแนวทางการบริหารจัดการน า้ โดยให้สอดคล้องกบัที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดประเด็นหลกัประจ าปี 

2020 ภายใต้หวัข้อ “Water and Climate Change” เพื่อผู้ชมนิทรรศการจะได้ช่วยกนัอนรัุกษ์น า้และใช้น า้อย่างประหยดั 

รวมถึงน าแนวคิดการบริหารจดัการน า้จาก 3 ประเทศต้นแบบมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 

  7) นิทรรศการออนไลน์ “การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

สอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 

  ช่วงเวลาที่จัด: เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 

   เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ เนื่อง

ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน จึงได้จัดนิทรรศการเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ขึน้ เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงการพยายามสอดแทรกเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้อ่าน และเพื่อเผยแพร่ค ากล่าวเหล่านัน้ให้แก่ผู้ ใช้บริการและประชาชนทัว่ไปได้น าไปใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบตัิ 

      5.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

       5.2.1 สบืค้นข้อมลูตา่งๆ เพื่อน ามาจดักิจกรรม/นิทรรศการ 

     5.2.2 ก าหนดและจดัเตรียมสถานท่ี อปุกรณ์ตา่งๆ เพื่อน ามาจดักิจกรรม/นิทรรศการ 

     5.2.3 จดัเตรียมเอกสารเพื่อจดักิจกรรม/นิทรรศการ 

     5.2.4 จดัเตรียมของที่ระลกึในกิจกรรมตา่ง ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนดของแตล่ะกิจกรรม 

     5.2.5 ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตามช่องทางตา่ง ๆ เพื่อเชิญชวนให้นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรม 

      5.2.6 รับสมคัรผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

     5.3 สถานที่ด าเนินงาน 

       - ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

 



     5.4 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

        - ตลอดปีการศกึษา 2562 (เดือนมิถนุายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563) 

     วนัท่ีเร่ิมท าโครงการ :  1 มิถนุายน 2562 

วนัท่ีสิน้สดุโครงการ :  31 พฤษภาคม 2563 

 

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 6.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

            1) นกัศกึษาเห็นความส าคญัของการอา่น และได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอา่น 

      2) นกัศกึษาเกิดทกัษะการคดิ การวเิคราะห์ และพฒันาตนเองจากการอา่น และน าไปสูก่ารพฒันาสงัคม 

      3) นกัศกึษาเกิดทกัษะการเรียนรู้และสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  

      4) นกัศกึษากบัผู้ปฏิบตัิงานห้องสมดุได้ท ากิจกรรมร่วมกนัและเกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัมากขึน้ 

 6.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร 

           1) บคุลากรรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์จากการอา่น เพื่อน าไปพฒันาตนเองและสงัคม 

       2) บคุลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ 

       3) บคุลากรและผู้ปฏิบตัิงานห้องสมดุได้ท ากิจกรรมร่วมกนัและมีความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัมากขึน้ 

6.3 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย 

        ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์และรูปแบบเลม่ที่ส านกัหอสมดุบอกรับถกูใช้อยา่งคุ้มคา่ 

 

7. การประเมินโครงการ  

  7.1 เชิงปริมาณ  

   - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมตลอดปีการศกึษา 1,500 คน ขึน้ไป 

  - จ านวนกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้มีการจดัไมน้่อยกวา่ 10 กิจกรรม ตอ่ปีการศกึษา  

  7.2 เชิงคณุภาพ  

  -  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพงึพอใจไมน้่อยกวา่ 3.51  

  -  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประโยชน์จากกิจกรรมตา่งๆ ท าให้เกิดทกัษะการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนและตอ่ตนเอง   

  

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 1. นางนฤมล พฤกษศิลป์ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 2. นางเยาวรัตน์ บางสาล ีเป็นผู้ประสานงาน 

 3. คณะท างานกิจกรรมสง่เสริมการใช้และการอา่น ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 



9. งบประมาณการด าเนินการ 

รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย จ านวนเงนิ ค าชีแ้จง/

รายละเอียด ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

กิจกรรม “ไมม่ี ‘เป๋า’ เราให้ยืม”  200   

กิจกรรม “สปัดาห์ชมุชนคนรังสติรักการอา่น รักษ์โลก  
รักษ์สิง่แวดล้อม” 

 6,000  1) ของรางวลัตอบ

ค าถาม 1,500 บาท 

2) ของที่ระลกึผู้สมคัร

สมาชิก RSU Loves 

to Read 500 บาท 

3) วสัดตุกแตง่ DIY 

1,000 บาท 

4) อาหารวา่งและ

เคร่ืองดื่ม 3,000 บาท 

กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่งอยูท่างนี”้  500   

กิจกรรมวนัวาเลนไทน์ “อา่นสนกุ สง่ตอ่ความสขุ ดีตอ่ใจ  
ดีตอ่โลก” 

  800 1) ของที่ระลกึส าหรับ

ผู้ให้สมัภาษณ์ผา่น 

Facebook Live 300 

บาท 

2) ของรางวลัส าหรับ

ผู้ที่แนะน าหนงัสอืได้

นา่สนใจ 300 บาท 

3) คา่พิมพ์ป้ายและ

วสัดตุกแตง่ 200 

บาท 

นิทรรศการตามโอกาสวนัส าคญัและเหตกุารณ์ตา่งๆ 600 900 1,000  

รวมทัง้สิน้ 600 7,600 1,800  

ยอดรวม 10,000  

 ในปีการศึกษา 2562 โครงการกิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ ได้รับงบประมาณทัง้สิน้ 10,000 บาท 

และได้มีการจดักิจกรรมจ านวน 13 ครัง้ ใช้งบประมาณไปทัง้สิน้ 7,546 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.4 ซึง่จะเห็นได้วา่ ไมส่ามารถใช้

งบประมาณได้ตามที่ก าหนด ทัง้นี ้เนื่องจากระหวา่งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส

โคโรนา่ (COVID-19) ท าให้นิทรรศการท่ีต้องจดัในช่วงเวลาดงักลา่วถกูปรับเปลีย่นเป็นรูปแบบออนไลน์ จ านวน 2 เร่ือง และอีก 

1 เร่ือง คือ รางวลัซีไรต์ ประจ าปี 2562 ยงัไมป่ระกาศผลรางวลั จึงท าให้ยงัไมส่ามารถจดัแสดงได้ครบตามแผนท่ีก าหนดไว้ 



สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 1. ผลการด าเนินงาน  

 ในปีการศกึษา 2562 มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ ทัง้สิน้จ านวน 15 กิจกรรม ซึง่สามารถ

จ าแนกออกเป็นหมวดกิจกรรมตา่งๆ เรียงตามล าดบั ดงันี ้ 

  1) กิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก ่ 

       1.1) กิจกรรม “Online Quiz” จดัขึน้ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เป็นกิจกรรมผู้ที่

รับผิดชอบกิจกรรมจะเป็นผู้ประสานงานกับตวัแทนจ าหน่ายฐานข้อมูลต่างๆ ให้ก าหนดค าถามออนไลน์และของรางวลั เพื่อ

สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการเข้ามาใช้ฐานข้อมลูตา่งๆ ที่ส านกัหอสมดุมีให้บริการ และได้รับความรู้ เพิ่มพนูทกัษะการ

คิดวิเคราะห์ รวมถึงได้ร่วมสนกุกบัการตอบค าถาม โดยจดัปีการศกึษาละ 2 ค าถาม 

       1.2) กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจ าเดือน (ประจ าปี 2562)” จัดขึน้ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 

พฤษภาคม 2563 เป็นกิจกรรมที่น าสถิติการยืมของผู้ใช้บริการเฉพาะกลุม่นกัศึกษาและเจ้าหน้าที่มาคดัเลือกเป็นยอดนกัอ่าน

ประจ าเดือน โดยผู้ที่มีจ านวนการยืมมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 จะถกูติดต่อให้มารับรางวลั เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นกัศึกษาและ

เจ้าหน้าที่ให้มีการยืมหนงัสอืมากขึน้ 

       1.3) กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยืม” จดัขึน้ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เป็น

กิจกรรมให้ยืมถุงผ้ากลบับ้านตามระยะเวลายืมหนงัสือ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการในการยืมหนงัสือกลบับ้าน     

อีกทัง้เป็นการสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการหนัมาใช้ถงุผ้าเพื่อเป็นการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน 

       1.4) กิจกรรม “สปัดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” จดัขึน้ระหว่างวนัจนัทร์ที่   
2 – ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 ซึง่จดัพร้อมกบังานสปัดาห์รักษ์สิง่แวดล้อม ซึง่กิจกรรมที่จดั มีดงัตอ่ไปนี ้
   - การปลกูต้นไม้และท าความสะอาดรอบส านกัหอสมดุ จดัขึน้ในวนัจนัทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
ได้เชิญชวนให้สมาชิกชมุชนคนรังสติรักการอา่นและนกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากร มหาวิทยาลยัรังสิต มาร่วมกนัปรับปรุง
บริเวณรอบอาคารส านกัหอสมดุให้สะอาดและมีสิง่แวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึน้  
   - การประดิษฐ์สิง่ของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพิมพ์เก่า จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 3 วนัพธุที่ 4 
และวนัพฤหสับดีที่ 6 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าห้อง Study Room ชัน้ 1 
   - การสมัภาษณ์สดผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ “คุณรู้มัย้...ส านักงานสีเขียว” เป็นการ
สมัภาษณ์ผู้ใช้บริการเก่ียวกบักิจกรรมส านกังานสเีขียวของส านกัหอสมดุ ซึง่จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 3 วนัพธุที่ 4 และวนัพฤหสับดี
ที่ 6 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.  
   - การตอบค าถามสิ่งแวดล้อม จดัขึน้ในวนัองัคารที่ 3 วนัพธุที่ 4 และวนัพฤหสับดีที่ 6 ธันวาคม 
2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าตู้ รับหนงัสอืพิมพ์ระหวา่งบนัไดชัน้ 1-2 
   - การซอ่มหนงัสอื “ซอ่มเป็น ซอ่มได้ ใช้นาน” จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 3 วนัพธุที่ 4 และวนัพฤหสับดีที่ 
6 ธนัวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องบริการการอา่น ชัน้ 3 
 
 



   - การรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read จดัขึน้ระหว่างวนัจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 –        
วนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยสมาชิก 50 คนแรก จะได้รับของที่ระลกึ พร้อมกนันี ้ผู้ที่สมคัรสมาชิกทกุคนจะได้รับการเพิ่ม
เพื่อนเข้าในกลุม่ RSU Loves to Read เพื่อรับข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของส านกัหอสมดุ รวมถึงสามารถติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบับริการตา่งๆ ของส านกัหอสมดุผา่นกลุม่ไลน์ได้โดยตรง 
       1.5 กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่งอยูท่างนี”้ จดัขึน้ระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 
2562 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้สกึรักและผูกพนัที่ส านกัหอสมดุมีต่อบณัฑิต และที่บณัฑิตมีต่อส านกัหอสมดุ จึงได้จดัมุม
ถ่ายภาพส าหรับให้บณัฑิตได้เก็บภาพความทรงจ าและเป็นการแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ 
       1.6 กิจกรรมวนัวาเลนไทน์ “อา่นสนกุ สง่ตอ่ความสขุ ดีตอ่ใจ ดีตอ่โลก” จดัระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 3 – ศกุร์ที่ 

28 กุมภาพนัธ์ 2563 เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการแสดงความรักและใสใ่จต่อโลกด้วยการเขียนแนะน าหนงัสือที่น่าสนใจเก่ียวกบั

การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นได้อ่านและเห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมติดบอร์ดที่จดัเตรียมไว้ให้ผู้ที่

เขียนได้ถกูใจคณะท างานกิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ จ านวน 3 คน จะได้รับของรางวลั นอกจากนี ้ยงัมีการ

ถ่ายทอดสดสมัภาษณ์ผู้ ใช้บริการเก่ียวกับการรับรู้ เข้าใจในการท ากิจกรรมส านักงานสีเขียวของส านักหอสมุดผ่านทาง 

Facebook Live อีกด้วย ซึง่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสมัภาษณ์จะได้รับของที่ระลกึทกุคน 

 2. นิทรรศการสง่เสริมการอา่น 7 หวัข้อ ได้แก่ 
  1) นิทรรศการ “พฒันาแหลง่น า้เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานตอ่พระราชด าริรัชกาลที่ 9” 
จดัแสดงระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 22 กรกฎาคม – จนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 
  2) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง (แม่ของแผ่นดิน) 
กบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม” จดัแสดงระหวา่งวนัพธุที่ 7 สงิหาคม – พฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 
  3) นิทรรศการ “กาลครัง้หนึ่ง...ในความทรงจ า : โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ  รัชกาลที่ 9 ในพืน้ที่
จงัหวดัปทมุธานี” จดัแสดงระหวา่งวนัองัคารท่ี 1 ตลุาคม – ศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
  4) นิทรรศการ “วนัสิง่แวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก” จดัแสดงระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม – พฤหสับดี
ที ่31 มกราคม 2563 
  5) นิทรรศการออนไลน์ “ให้ค าสอนพอ่เป็นประทีปสอ่งทาง” จดัแสดงระหวา่งวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2562 – ศกุร์ที่ 
28 กมุภาพนัธ์ 2563  
  6) นิทรรศการออนไลน์ “เพราะน า้ส าคญัต่อชีวิต...โปรดคิดสกันิดก่อนปล่อยน า้แต่ละหยดให้สญูเสียไป
อยา่งไร้คา่” จดัแสดงระหวา่งวนัศกุร์ที่ 20 มีนาคม – ศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  7) นิทรรศการออนไลน์ “การปลกูจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดแทรก
อยู่ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ” จดัแสดงระหว่าพุธที่ 1 เมษายน – 
ศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
   
 

 

 

 

 



2. ผลการประเมินโครงการโดยรวม  

 2.1 เชิงปริมาณ  

  1) จ านวนครัง้ที่จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ แบง่เป็น กิจกรรม 

สง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ 6 ครัง้ และ นิทรรศการ จ านวน 7 ครัง้  

  2) จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในโครงการ รวมทัง้สิน้ 1,224 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ  

  ในสว่นของการประเมินผลเชิงคณุภาพ ซึ่งวดัจากแบบประเมินการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการที่ผู้ เข้ าร่วม

กิจกรรมและผู้ชมนิทรรศการท าการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 

4.51) หากพิจารณาคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในรายการตา่งๆ พบวา่ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ 4.56) รองลงมามีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุเช่นเดียวกนั คือ รูปแบบของนิทรรศการ 

(คา่เฉลีย่ 4.52) และ ความนา่สนใจ มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.49) ตามล าดบั 

  

3. ผลการประเมินในแต่ละกิจกรรม  

 การประเมินผลของโครงการกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 ประกอบด้วย

กิจกรรมยอ่ยตา่งๆ จ านวน 13 กิจกรรม ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : Online Quiz 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัส านกัหอสมุดได้บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกว่า 10 ฐาน ซึ่งมีเนือ้หา

ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็นช่ือฐานข้อมูลออนไลน์ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ

ส านกัหอสมดุ บางสว่นอาจเคยเข้าไปใช้บางฐานข้อมลู คาดวา่ยงัมีอีกหลายฐานท่ีผู้ใช้บริการยงัเข้าไมถ่ึง 

 ดงันัน้ ส านกัหอสมดุจึงจดักิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกบัฐานข้อมลูออนไลน์ขึน้ เพื่อเป็นการกระตุ้ นให้เกิดการทดลอง

ใช้จนกระทัง่น าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูตา่งๆ  

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถงึฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีส านกัหอสมดุมีให้บริการ 

2. เพื่อสง่เสริมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนอยา่งคุ้มคา่  

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1. ประสานงานกบัตวัแทนของฐานข้อมลูตา่งๆ ให้ก าหนดค าถามออนไลน์และของรางวลั เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ 

ฐานข้อมลูนัน้ๆ และร่วมสนกุกบัการตอบค าถาม โดยจดัปีการศกึษาละ 2 ค าถาม 

  2. โพสต์ลงิค์และ QR Code ค าถาม และภาพของรางวลับนเว็บไซต์และ Facebook ส านกัหอสมดุ รวมถงึป้าย 

เชิญชวนตอบค าถามทีเ่คาน์เตอร์บริการชัน้ตา่งๆ  

  3. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวลัผา่นเว็บไซต์และ Facebook ของส านกัหอสมดุ 

  4. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

   เชิงปริมาณ  

    - จ านวนผู้ ร่วมกิจกรรมตอบค าถาม 20 คนขึน้ไป 

 5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ส านกัหอสมดุ 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

20 - 30 คน 

 

 

 



ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- วนัจนัทร์ที่ 1 กรกฎาคม – วนัจนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562  

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 1 – ศกุร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 - ประสานงานกบัตวัแทนของฐานข้อมลูตา่งๆ ให้ก าหนด

ค าถามออนไลน์และของรางวลั  

- รอค าถามจากฐานข้อมลูที่ตอบรับการร่วมจดักิจกรรม 

Online Quiz 

ประมาณวนัจนัทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 - ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริการร่วมตอบค าถามทาง 

เว็บไซต์และ Facebook ของส านกัหอสมดุ  

วนัจนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 - ประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวลัผา่นเว็บไซต์และ Facebook 

ของส านกัหอสมดุ 

- ติดตอ่ผู้ โชคดีมารับของรางวลั 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

คณะท างานกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ 

 

งบประมาณ 

 ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการรู้จกัฐานข้อมลู ประโยชน์ และการเข้าถงึฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีส านกัหอสมดุมีให้บริการ  

2. ฐานข้อมลูออนไลน์ถกูใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

Online Quiz 

 

 ในปีการศึกษา 2562 ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ประสานงานกับตวัแทนของฐานข้อมลูต่างๆ ให้ก าหนด

ค าถามออนไลน์และของรางวลั เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ฐานข้อมลูและร่วมสนกุกบัการตอบค าถาม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 

นี ้ทางส านกัหอสมดุได้จดักิจกรรม “Online Quiz” จ านวน 1 ครัง้ โดยได้รับความอนเุคราะห์ค าถามและของรางวลัจากบริษัทผู้

จ าหนา่ยฐานข้อมลู Springer Nature eBook  

 ครัง้แรกได้ก าหนดระยะเวลา 1 เดือน คือ ระหวา่งวนัท่ี 15 กรกฎาคม–15 สงิหาคม 2562 แตภ่ายหลงัได้ขยายเวลาไป

ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2562 ผลการจดักิจกรรม พบว่า มีจ านวน ผู้ ร่วมตอบค าถามทัง้สิน้ 49 คน ซึ่งทางบริษัทได้สุม่รายช่ือผู้ที่

โชคดีได้รับของรางวลั จ านวน 6 รางวลั และประกาศรายช่ือผู้ โชคดีผ่านทาง Facebook ส านกัหอสมดุ เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 

2562 

 
                 ภาพท่ี 1 ลงิค์ค าถามและของรางวลั                                                  ภาพท่ี 2 รายช่ือผู้ได้รับรางวลั 

   

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : ยอดนักอ่านประจ าเดือน (ปีการศึกษา 2562) 

 

หลักการและเหตุผล  

 ส านกัหอสมดุได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอ่าน จึงยงัคงจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึน้อย่างต่อเนื่อง เพราะ 
“การอา่น” เป็นทกัษะส าคญัในการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีต้องฝึกฝนอยา่งมีระบบ การอา่นเป็นทกัษะที่สามารถฝึกได้ การฝึก
มากและฝึกบอ่ยๆ จะท าให้มีความสามารถในการอา่นเพิ่มขึน้ ช่วยให้เกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ตา่งๆ  
 ตัง้แต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา กิจกรรม “ยอดนกัอ่านประจ าเดือน” ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตามหายอดนกัอ่าน 
จากการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมและสะสมแต้มจากการยืมหนงัสอื โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่มีแต้มสะสมจากจ านวนการยืมมาก
ที่สดุก็จะได้รับรางวลั “ยอดนกัอ่าน” ประจ าปีการศึกษา มาเป็นการประกาศรายช่ือผู้ที่มีจ านวนการยืมมากที่สดุประจ าเดือน 
โดยที่ผู้ยืมไม่ต้องสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นและสง่เสริมให้ผู้ ใช้บริการทกุคนให้เห็นความส าคญัของการอ่าน 
เกิดการอา่นหนงัสอืจนมีนิสยัรักการอา่น และ มีทกัษะในการอา่นเพิ่มขึน้ จนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอา่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างนิสยัและวฒันธรรมรักการอา่นท่ียัง่ยืนแก่นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติ 

 2. เพื่อสง่เสริมให้นกัศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสิตอ่านหนงัสือหลากหลายประเภทมากขึน้ ซึ่งเป็นการ

เปิดโลกทศัน์และน าความรู้หรือแนวความคิดที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ประชาสมัพนัธ์ผา่นโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ กลุม่ไลน์ RSU Loves to Read และ Facebook ส านกัหอสมดุ 

 2. ติดตอ่ผู้ที่ได้รับรางวลัให้มารับรางวลัทีเ่คาน์เตอร์บริการ ชัน้ 3 

 3. ประกาศรายช่ือยอดนกัอา่นของแตล่ะเดือนผา่นทางกลุม่ไลน์ RSU Loves to Read และ Facebook ของ

ส านกัหอสมดุ รวมถึงป้ายประชาสมัพนัธ์เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชัน้ 3  

 4. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

  เชิงปริมาณ 

   - ยอดนกัอา่นของแตล่ะเดือนมียอดการยมืไมต่ า่กวา่ 10 เลม่ 

 5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องบริการการอา่น ชัน้ 3 ส านกัหอสมดุ 

 

 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ไมจ่ ากดัจ านวน (พจิารณาเฉพาะนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและเจ้าหน้าทีเ่ทา่นัน้) 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วนัองัคารที่ 1 ตลุาคม 2562 – วนัศกุร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

วนัที่ การด าเนินการ 

เดือนตลุาคม 2562 – เมษายน 2563 ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมผา่นโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ กลุม่ไลน์ 

RSU Loves to Read และ Facebook ของส านกัหอสมดุ 

ทกุต้นเดือน (พฤศจิกายน 2561 – มิถนุายน 2562) - รวบรวมจ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของเดือนก่อนหน้า   

   ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2562 – เมษายน 2563 

- ติดตอ่ให้ผู้ที่มียอดการยืมสงูสดุประจ าเดือนมารับรางวลั 

- ถ่ายภาพการรับรางวลั 

- ประกาศรายช่ือยอดนกัอา่นของแตล่ะเดือนผา่นทางกลุม่ไลน์ 

RSU Loves to Read / Facebook ของส านกัหอสมดุ /  ป้าย

ประชาสมัพนัธ์เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชัน้ 3 

วนัศกุร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจดักิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ  

 

งบประมาณ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 มีของรางวลัทีเ่หลอืจากปีการศกึษา 2561 แล้ว 

     

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติมีนิสยัและวฒันธรรมรักการอา่นมากยิง่ขึน้ 

 2. นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสติอา่นหนงัสอืหลากหลายประเภทมากขึน้  

 3. นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัรังสิตสามารถน าความรู้หรือแนวความคิดที่ได้รับนอกเหนือจากการเรียน

การสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้ 

 
 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

ยอดนักอ่านประจ าเดอืน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

กิจกรรม “ยอดนกัอา่นประจ าเดือน ประจ าปีการศกึษา 2562” จดัขึน้ระหว่างเดือนตลุาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

เป็นกิจกรรมที่พิจารณาจากยอดจ านวนการยืมหนงัสอืและสือ่โสตทศัน์ ผู้ที่มีจ านวนการยืมสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของแต่ละเดือน

จะได้เป็นยอดนกัอา่นประจ าเดือนนัน้ๆ และจะได้รับรางวลัจากส านกัหอสมดุ  

ทัง้นี ้ทางส านกัหอสมดุ สามารถคดัเลอืกยอดนกัอา่นได้อยา่งตอ่เนื่องเพียง 5 เดือนเท่านัน้ คือ เดือนตลุาคม 2562 – 

กมุภาพนัธ์ 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2563 และมหาวิทยาลยัรังสติ 

ได้ประกาศปิดท าการจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ผลการจดักิจกรรม พบว่า ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 มีผู้ที่ได้รับรางวลัยอดนกัอ่านประจ าเดือน  

ดงันี ้

1) เดือนตลุาคม 2562: คณุมงคล หยี่ผดงุ เจ้าหน้าที่วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 19 ช่ือเร่ือง 

2) เดือนพฤศจิกายน 2562: นางสาวพลอยชมพ ูบญุชพูิรัชย์ วิทยาลยัการออกแบบ จ านวนการยืม 17 ช่ือเร่ือง 

3) เดือนธนัวาคม 2562: คณุมงคล หยี่ผดงุ เจ้าหน้าที่วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 18 ช่ือเร่ือง 

4) เดือนมกราคม 2563: คณุมงคล หยี่ผดงุ เจ้าหน้าที่วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จ านวนการยืม 22 ช่ือเร่ือง 

5) เดือนกมุภาพนัธ์ 2563: นางสาวเจนจิรา จนัทะโร นกัศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวนการยืม 14 ช่ือเร่ือง 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยมื 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตได้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริม

ส านกังานสเีขียว (Green Office) ปี 2562 ของกรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม เพื่อลดการใช้พลงังาน ทรัพยากร การเกิดของ

เสีย และการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ทัง้นีส้ านกัหอสมุดได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการดงักลา่ว และได้รับรางวลัดีเยี่ยม 

(ระดบัทอง) ดงันัน้ส านกัหอสมดุจึงได้จดักิจกรรม ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยืม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและผู้ ใช้บริการในการ

ยืมหนงัสอืกลบับ้าน และร่วมสง่เสริมให้ผู้ ใช้บริการใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ซ า้ของทรัพยากร 

(Reuse) และลดการเกิดของเสยี ตลอดจนเป็นการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ใช้บริการได้เห็นถึงการใช้อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 

 2. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนงัสอืจ านวนหลายเลม่ 

 3. เพื่อให้ผู้ ใช้บริการตระหนกั และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

น าไปเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่ครอบครัวของตนเองสืบไป 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1. จดัเตรียมถงุผ้าส าหรับให้ผู้ใช้บริการยืมจ านวน 20 ชิน้ 

2. ท าหมายเลขส าหรับตดิถงุผ้า 

3. จดัมมุส าหรับแขวนถงุผ้า และจดัป้ายกิจกรรม   

4. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม และระเบียบการยืมถงุผ้าผา่นช่องทางประชาสมัพนัธ์ ตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต์ส านกัหอสมดุ 

Facebook และ Line 

5. ประเมินผลกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 

     - จ านวนผู้ใช้บริการยืมถงุผ้าไมต่ ่ากวา่ 20 คน 

 6. สรุปผลการจดักิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 - ห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

20-30 คน 



ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- วนัพธุที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัพธุที่ 20 - วนัพธุที่ 27  พฤศจิกายน  2562 - เตรียมข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรม และจดัหาถงุผ้าเพื่อใช้ใน

กิจกรรมจ านวน 20 ชิน้ 

- จดัมมุกิจกรรม 

วนัจนัทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัองัคารท่ี 4 ธนัวาคม 2562 – วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 
2563 

ด าเนินการกิจกรรม 

วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจดักิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวลมยั ประคอนส ี     หวัหน้าคณะท างาน 

2. นางสาวประทีป ชินบด ี     คณะท างาน 

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย     คณะท างาน 

4. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร     คณะท างาน 

5. นางกฤติยาพร ทองพลู     คณะท างาน 

 

งบประมาณ 

 ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการได้เห็นถึงความความส าคญัในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและลดโลกร้อน 

 2. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการมีถงุผ้าไว้ใสห่นงัสอืในกรณียืมหนงัสอืจ านวนหลายเลม่ 

3. ผู้ ใช้บริการสามารถน าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและน าไปเป็นแบบอย่างอนัดีแก่

ครอบครัวของตนเอง 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยมื 

 

 กิจกรรม “ไมม่ี ‘เป๋า’ เราให้ยืม” จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 2 ธันวาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563 มีวตัถปุระสงค์เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนงัสอืกลบับ้านได้จ านวนครัง้ละหลายเลม่ อีกทัง้เป็นการกระตุ้นผู้ใช้บริการได้เห็นถึงการ

ใช้อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและน าไปเป็นแบบอยา่งอนัดีแก่ครอบครัวของตนเองสบืไป 

 ผลการจดักิจกรรม พบว่า ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีกระเป๋าให้บริการทัง้สิน้ 20 ใบ และมีผู้ยืม

ทัง้สิน้ 42 คน  

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : วันวาเลนไทน์ “ อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” 

 

หลักการและเหตุผล  

เดือนกมุภาพนัธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยการแสดงถึงความรักความหว่งใยถึงคนทีเ่ราปรารถนาดแีละอยากให้คนที่

เรารักมคีวามสขุ วิธีการปฏิบตัิหรือการแสดงออกเก่ียวกบัความรักมีหลายวธีิแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะประเทศ แตโ่ดยรวม

แล้วก็จะมีการเฉลมิฉลองและแสดงออกถึงความรักระหวา่งกนั  

 ในเดือนแหง่ความรักในปีนี ้ส านกัหอสมดุสง่มอบความรักให้ผู้ ใช้บริการกบักิจกรรม “อ่านสนกุ สง่ต่อความสขุ  ดีต่อ

ใจ ดีตอ่โลก” เพื่อให้ผู้ใช้บริการแสดงความรักและใสใ่จตอ่โลกด้วยการเขียนแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์

สิง่แวดล้อม และเชิญชวนให้คนที่เรารักได้อา่นหนงัสอืและเห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อม ด้วยการสง่ต่อความสขุในการอ่าน

ผา่นทางกระดาษข้อความติดบอร์ดที่จดัไว้ให้  

          นอกจากนีย้งัเปิดให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นผา่น Facebook Live เก่ียวกบัการรับรู้ เข้าใจ ในกิจกรรมส านกังานสี

เขียวของส านกัหอสมดุอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบเก่ียวกบัแนวคิดในการมอบความรักและใสใ่จตอ่โลกของผู้ใช้บริการผา่นหนงัสอืที่เลอืกอ่าน 

 2. เพื่อเผยแพร่แนวคิดของผู้ใช้บริการเก่ียวกบัการรับรู้ เข้าใจ ในกิจกรรมส านกังานสเีขียว ผา่นทาง Facebook Live  

 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีสว่นร่วมในการรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม ภายในส านกัหอสมดุ 

 4. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีสว่นร่วมในรับรู้ เข้าใจ ในการท ากิจกรรมส านกังานสเีขียวของส านกัหอสมดุ 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม และสง่ต่อความสขุจากการ

อา่นเพื่อช่วยกนัรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม ลงแบบฟอร์มที่จดัเตรียมไว้ให้ 

 2. จดัมมุแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม ท่ีมีในห้องสมดุ 

3. ถ่ายทอดสดสมัภาษณ์ผู้ ใช้บริการในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ เข้าใจในการท า กิจกรรมส านกังานสี

เขียวของส านกัหอสมดุ ผา่นทาง Facebook Live 

4. ประกาศผลและมอบรางวลัส าหรับผู้ที่เขียนแนะน าหนงัสอืและสมัภาษณ์ผา่นทาง Facebook ของส านกัหอสมดุ 

5. ประเมินผลการจดักิจกรรม 

5.1 เชิงปริมาณ  

 - มีจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ไมน้่อยกวา่ 20 คน  



 -  มีจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดผา่นทาง Facebook Live ทัง้แบบเดี่ยวและกลุม่ ไมน้่อย

กวา่ 15 คน และ มีจ านวนคลปิประมาณ 5 คลปิ 

  5.2 เชิงคณุภาพ 

   - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในกิจกรรม ไมต่ ่ากวา่ 3.51 

6. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องบริการการอา่น ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 ไมน้่อยกวา่ 45 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

 ระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 3 – วนัศกุร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 3 – ศกุร์ที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2563 - เตรียมทีมงานผู้ท าการสมัภาษณ์ผู้ใช้บริการผา่นทาง   

Facebook Live 

- เตรียมเนือ้หาและจดัมมุแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการ

รักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม ท่ีมใีนห้องสมดุ 

-เตรียมแบบฟอร์มส าหรับเขียนแนะน าหนงัสอืและบอร์ด 

- จดัหาของที่ระลกึส าหรับมอบให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสมัภาษณ์

ผา่น Facebook Live และของรางวลัส าหรับการแนะน าหนงัสอื

ที่ถกูใจบคุลากรส านกัหอสมดุ   3  รางวลั 

- ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัจนัทร์ที่ 10 – วนัศกุร์ที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 - สมัภาษณ์ผู้ใช้บริการผา่นทาง Facebook Live 

- มอบของที่ระลกึส าหรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทกุคน 

วนัจนัทร์ที่ 10-วนัศกุร์ที่  21 กมุภาพนัธ์ 2563 -ให้ผู้ใช้บริการ แนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก 

รักษ์สิง่แวดล้อม และสง่ตอ่ความสขุจากอา่นเพื่อช่วยกนัรักษ์

โลก รักษ์สิง่แวดล้อม 

วนัจนัทร์ที่ 24 – พธุที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 - คดัเลอืกการแนะน าหนงัสอืที่ถกูใจ 3 รางวลั 

- ติดตอ่เจ้าของข้อความมารับของรางวลั 

วนัศกุร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 สรุปกิจกรรม 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 1. นางสาวประทีป ชินบด ี   บรรณารักษ์แผนกพฒันา หวัหน้ากลุม่ฯ 

 2. นางสาวกาญจนา เพ็งค าศรี   บรรณารักษ์แผนกบริการ 

 3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย             บรรณารักษ์แผนกบริการ 

 4. นางบญุเสริม แหวนแก้ว                               เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

 5. นางกฤติยาพร ทองพนู                             เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค 

 

งบประมาณ  

 ไมไ่ด้ใช้งบประมาณ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านกัหอสมดุทราบถึงความรักความผกูพนัของผู้ใช้บริการท่ีมีตอ่ส านกัหอสมดุ 

2. ประชาคมมหาวิทยาลยัรังสิตและบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความรักและความผูกพนัระหว่างส านกัหอสมุดกับ

ผู้ใช้บริการ  

3. ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในส านกัหอสมดุ  

4. ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ ใช้บริการคนอื่นๆ ช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมภายใน

ส านกัหอสมดุ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     สรุปกิจกรรม 

กิจกรรมวนัวาเลนไทน์ “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดต่ีอใจ ดต่ีอโลก” 

 

 กิจกรรม “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 10-28 กมุภาพนัธ์ 2563 มีวตัถปุระสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการได้เขียนแนวคิดในการมอบความรักและใสใ่จต่อโลกผ่านหนงัสือที่เลือกอ่าน โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนด้วยแนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม และเชิญชวนให้ผู้อื่นได้อ่านหนงัสือ

และเห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อม ด้วยการสง่ต่อความสขุในการอ่านผ่านทางแบบฟอร์มข้อความติดบอร์ดที่จดัไว้ให้ และ

คดัเลอืกผู้ที่เขียนข้อความแนะน าหนงัสอืได้ประทบัใจคณะกรรมการสง่เสริมการอา่น จ านวน 3 คน เพื่อรับของรางวลั รวมทัง้ให้

ผู้ ใช้บริการส่วนร่วมในรับรู้ เข้าใจ ในการท ากิจกรรมส านักงานสีเขียวของส านักหอสมุด โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง 

Facebook Live ด้วย 

 ผลการจดักิจกรรม พบวา่ กิจกรรม “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” มีจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวม

ทัง้สิน้ 73 คน แบง่ออกเป็น 3 กิจกรรมดงันี ้

              1. กิจกรรม “แนะน าหนงัสอืที่นา่สนใจเก่ียวกบัการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และสง่ต่อความสขุจากอ่านเพื่อช่วยกนั

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” มีจ านวนผู้ ร่วมกิจกรรม 23 คน โดยผู้ที่เขียนหนงัสือได้ประทบัใจและที่ตรงประเด็นมีจ านวน 3 คน 

ดงันี ้

        1) นางสาวพิจิตรา เพชรช่ืนสกลุ รหสัประจ าตวั 6203424  

              ชื่อหนังสือ :  โลกขยะยคุ  2000 

             ข้อความที่เขียนแนะน าหนังสือ :   

        “ขยะ” เมื่อเป็นขยะเราจะนกึถึงสิง่ที่ต้องทิง้สิง่ที่ต้องก าจดั จนลืมไปว่า สิ่งที่เรียกว่า ขยะ สามารถ

ท าให้เกิดประโยชน์ได้ ทกุวนันีข้ยะเพิ่มมากขึน้จากการใช้ชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ ซึ่งหากก าจดัหรือจดัการไม่ถกูต้องจะเป็น

โทษต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น การเผา การทิง้ลงทะเล ทิง้ลงแม่น า้ล าคลอง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้คนบางกลุ่ม

กลา่วโทษไปถึงหนว่ยงานตา่งๆ  รัฐบาล หรือการปกครอง ทัง้ๆ ท่ีขยะหรือผลกระทบตา่งๆ ที่เกิดจากขยะ คือ พวกเราทกุคน แต่

กลบัแก้ปัญหาที่ปลายเหต ุคือให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดการ หากเราใช้วิธีนีไ้ปเร่ือยๆ ปัญหาก็จะซบัซ้อนมากขึน้ เราควร

แก้ปัญหาที่ต้นเหตคุือ การเลือกใช้วสัด ุการจดัการกับขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น เศษอาหารท าปุ๋ ย ขวดน า้รีไซเคิล เป็นต้น ซึ่ง

เป็นเร่ืองของพวกเราทกุคน 

      2) นางสาววรรณพร เรืองเดช  รหสัประจ าตวั 6203424 

           ชื่อหนังสือ  : The Conundrum  แนใ่จหรือวา่ช่วยโลก 

           ข้อความที่เขียนแนะน าหนังสือ :   

        ปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมถูกท าลายให้เสื่อมทรามลงเพราะฝีมือของมนุษย์      

ถือเป็นปัญหาระดบัโลกที่ทกุระดบัสงัคมพยายามตีฆ้องร้องป่าวให้ตระหนกักนั ขณะเดียวกนั ความเช่ือหรือแนวคิดหลกัในการ

ลดปัญหาโลกร้อนก็คือ การผลิตหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยอาศัยนวัตกรรมและเทค โนโลยีต่างๆ ที่ล า้หน้า       



แต่หนงัสือเลม่นี ้“ย้อนศรทกุกฎ” ทกุความเช่ือที่เรามีเก่ียวกบัการรักษาหรือเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพราะยิ่งเรามีนวตักรรม

และประสทิธิภาพเร่ืองพลงังานมากขึน้เทา่ใดก็จะยิ่งกระตุ้นให้บริโภคพลงังานมากขึน้ไมใ่ช่น้อยลง 

      3) นางสาวสภุนิดา สวุรรณระจาด รหสัประจ าตวั 6101005 

           ชื่อหนังสือ  : กินกู้ โลก 

          ข้อความที่เขียนแนะน าหนังสือ :   

        เป็นหนังสือที่ตีแผ่ให้เห็นความฟุ่ มเฟือยการบริโภคของมนุษย์ บรรดาซุปเปอร์มาเก็ตและ

ร้านอาหารต่างๆ น าอาหารที่มีสภาพดีไปทิง้ถังขยะหากขายไม่หมด เพียงเพราะเหตุผลทางการตลาด อีกทัง้ผู้ คนนิยมทาน

อาหารสดใหมเ่กินเหต ุท าให้มีการทิง้อาหารแต่ละปีไปนบัล้าน ซึ่งหนงัสือเลม่นีจ้ะน าเสนอแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคของเพื่อนมนษุย์ เพื่อโลกและสิง่แวดล้อมที่ดียิ่งขึน้  

2. การถ่ายทอดสดสมัภาษณ์ผู้ ใช้บริการ ในหวัข้อ “เรามาร่วมบอกรักโลกกนัมัย้ กบัเดือนแห่งความรัก : คณุรู้มัย๊...

ส านกังานสีเขียว” ผ่านทาง Facebook Live รวมจ านวน 15 คน จาก 5 คลิป และมีผู้ เข้าชมระหว่างวนัที่ 11-28 กุมภาพนัธ์ 

2562 รวมทัง้สิน้ 283 ครัง้ ดงันี ้

  - กลุม่ที 1 นกัศกึษา (ไมร่ะบคุณะ) เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 3 คน มีผู้ รับชม 65 คน 

 - กลุม่ที่ 2 นกัศกึษา (ไมร่ะบคุณะ) เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 3 คน มีผู้ รับชม 69 ครัง้  

 - กลุม่ที่ 3 นกัศกึษา (ไมร่ะบคุณะ) เมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 5 คน มีผู้ รับชม 42 ครัง้  

 - กลุม่ที่ 4 นกัศกึษา (คณะศิลปศาสตร์) เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 2 คน มีผู้ รับชม 45 ครัง้ 

             - กลุม่ที่ 5 นกัศกึษา (ไมร่ะบคุณะ) เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 จ านวน 2 คน มีผู้ รับชม 62 ครัง้ 

            3. การเยี่ยมชมมมุกิจกรรม “อา่นสนกุ สง่ตอ่ความสขุ ดีตอ่ใจ ดีตอ่โลก” จ านวน 35 คน  

 จากจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 73 คน พบวา่ มีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดักิจกรรมทัง้สิน้ 40 คน โดย

แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 23 57.5 

อาจารย์ 3 7.5 

เจ้าหน้าที่ 4 10.0 

บคุคลภายนอก 10 25.0 

รวม 40 100 



ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา จ านวน 23 คน (ร้อยละ 57.5) รองลงมา คือ 

บคุคลภายนอก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 25.0) เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 10.0) และ อาจารย์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 7.5) 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษาทัง้หมดก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของคณะทีผู่้ตอบแบบประเมินสงักดั 

คณะ/หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 2 5.71 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 5.71 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์ 6 17.14 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 3 8.57 

วิทยาลยัการออกแบบ 2 5.71 

คณะกายภาพบ าบดั 1 2.86 

คณะเทคนคิการแพทย์ 2 5.71 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 3 8.57 

คณะวิทยาศาสตร์ 4 11.43 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.86 

คณะนิติศาสตร์ 3 8.57 

สถาบนัรัฐศาสตร์ 3 8.57 

คณะรังสเีทคนคิ 3 8.57 

รวม 40 100 

 

 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่สงักดัวิทยาลยันิเทศศาสตร์ จ านวน  6 คน (ร้อยละ 17.14)  รองลงมา 

คือ สงักดัคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 11.43) วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  

สถาบนัรัฐศาสตร์  คณะรังสีเทคนิค มีจ านวน 3 คน เท่ากนั (ร้อยละ 8.57) คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลยั

การออกแบบ คณะเทคนิคการแพทย์ มีจ านวน 2 คน เท่ากัน (ร้อยละ 5.71) ที่เหลือ คือ คณะกายภาพบ าบดั และวิทยาลยั

นวตักรรมดิจิตลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 1 คน เทา่กนั (ร้อยละ 2.86) ตามล าดบั 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 23 100 

รวม 23 100 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.18 0.57 มาก 

1. รูปแบบการจดักิจกรรม 4.31 0.63 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการจดักิจกรรม 4.29 0.57 มาก 

3. ความนา่สนใจ 4.33 0.69 มาก 

 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 40 คน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.18) ซึง่แตล่ะ

รายการมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทัง้หมดด้วย โดยความนา่สนใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา 

คือ รูปแบบการจดักิจกรรม (คา่เฉลีย่ 4.31) และ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ (คา่เฉลีย่ 4.29) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

วันวาเลนไทน์ “ อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดต่ีอโลก” 

 

1. กิจกรรมแนะน าหนังสือและเยี่ยมชมกิจกรรม “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดต่ีอใจ ดีต่อโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการผ่านทาง Facebook Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมชมุชนคนรังสติรักการอา่นได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ พ.ศ. 2554 เป็นกิจกรรมที่สง่เสริมและสร้าง

แรงจูงใจแก่นกัศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลยัรังสิตให้หันมาสนใจและให้ความส าคญักับการอ่าน เพื่อ

น าไปสูก่ารสร้างชมุชนคนรังสติรักการอา่นท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

 เนื่องจากส านกัหอสมดุได้มกีารด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองห้องสมดุสเีขยีวและส านกังานสเีขียว มาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 

2559 โดยในปี 2562 ส านกัหอสมดุได้มีการด าเนินงานเก่ียวกบัส านกังานสีเขียวและได้รับการประเมินอยู่ในระดบัทอง ดงันัน้

เพื่อเป็นการสง่เสริมให้ผู้ใช้หนัมาให้ความส าคญัเร่ืองสิง่แวดล้อมด้วย จึงได้จดักิจกรรมสปัดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์

โลก รักษ์สิง่แวดล้อม ร่วมกบัสปัดาห์พลงังานและสิง่แวดล้อมขึน้ระหวา่งวนัท่ี  2-6 ธนัวาคม 2562 เพื่อเป็นการสง่เสริมในเร่ือง

การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม แก่กลุม่ผู้ ใช้ทัง้อาจารย์ บคุลากรและนกัศึกษา  ทัง้นีใ้นกิจกรรมประกอบด้วยการจัด กิจกรรม 

“รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพิ่มพืน้ที่สีเขียวและลดโลกร้อนด้วยการปลกูต้นไม้ การท าความสะอาดรอบอาคารหอสมดุ การ

ประดิษฐ์สิง่ของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพิมพ์เก่า  กิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม และกิจกรรมซ่อมหนงัสือ  

นอกจากนีย้งัมีการเปิดรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read  ใหม่เพื่อขยายกลุม่สมาชิกที่รักการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ซึ่ง

สมาชิกในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือรับข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่ านของส านักหอสมุดได้

ตลอดเวลา 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสง่เสริมให้ผู้ใช้ตระหนกัถงึการรักสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการลดโลกร้อน 

2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความส าคญัของการอา่น รักการอา่นมากขึน้ และสามารถน าสิง่ที่ได้จากการอา่น 

     มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

 3. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลากรส านกัหอสมดุและผู้ใช้บริการให้แนน่แฟ้นมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมผา่นทาง เว็บไซต์และ Facebook ส านกัหอสมดุ รวมทัง้อีเมลของมหาวทิยาลยั และ 

กลุม่ไลน์ RSU Loves to Read 

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์ที่ 18 – ศกุร์ที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 

- เตรียมข้อความเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรม 

- น าข้อความประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

อีเมล์ และกลุม่ไลน์ RSU Loves to Read 

เยาวรัตน์/กาญจนา/

ประทีป 

 

   



  2. จดักิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม” ด้วยการปลกูต้นไม้ และท าความสะอาดรอบๆ อาคารหอสมดุ 

     ร่วมกบั สมาชิก RSU Loves to Read   

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม 2562 

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ อาคารหอสมดุ 

- กิจกรรม Big Cleaning Day 

- การปลกูต้นไม้เพิ่มพืน้ท่ีสเีขยีวรอบอาคาร 

- ร่วมรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 

- คณะท างานการจดัการ 

พลงังานและสิง่แวดล้อม 

 

  3. จดักิจกรรมประดษิฐ์สิง่ของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพมิพ์เกา่   

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม 2562 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ หน้าห้อง Study Room ชัน้ 1 

- การประดษิฐ์ทีใ่สแ่จกนั 

- ผู้ ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมนิ 

ศิริรัตน์และทีมงาน 

วนัพธุที่ 4 ธนัวาคม 2562 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ หน้าห้อง Study Room ชัน้ 1 

- การประดษิฐ์ดอกไม้ 

- ผู้ ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน 

ศิริรัตน์และทีมงาน 

วนัศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ หน้าห้อง Study Room ชัน้ 1 

- การประดษิฐ์ทีใ่สก่ระดาษ ปากกา 

- ผู้ ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมนิ 

ศิริรัตน์และทีมงาน 

 

      4. จดักิจกรรมตอบค าถามสิง่แวดล้อม 

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคารท่ี 3 – พธุที่ 4 และ 

ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 

เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ บริเวณหน้าตู้ รับหนงัสอืพิมพ์  

- กิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ซึง่เป็น

ความรู้ทัว่ไป และความรู้ที่ได้จากนิทรรศการ 

- แจกของรางวลั 

- ผู้ ร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมนิ 

- ลมยัและทีมงาน 

 

  5. จดักิจกรรมซอ่มหนงัสอื  

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคารท่ี 3  – พธุที่ 4 และ 

ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 

เวลา 9.00 – 12.00 น. 

ณ ลานหน้าชัน้ 3 

- นกัศกึษาและบคุลากรท่ีสนใจร่วมซอ่มหนงัสอื 

- ผู้ ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมนิ 

กาญจนา/สมฤทยั/

อมรรัตน์ 



  6. กิจกรรมสมัภาษณ์ผู้ใช้ “คณุรู้มัย๊...ส านกังานสเีขียว “ 

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัองัคารท่ี 3  – พธุที่ 4 และ 

ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องบริการการอา่นชัน้ 3 - 6 

- สมัภาษณ์สดผู้ใช้บริการผา่น Facebook Live 

เก่ียวกบักิจกรรมส านกังานสเีขียวของ

ส านกัหอสมดุ  

 

กาญจนา/ เยาวรัตน์ 

 

  7. การรับสมคัร สมาชิก RSU Loves to Read   

วันที่/เวลา/สถานที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วนัจนัทร์ที่ 2  – พธุที่ 4 และ 

ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 62 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชัน้ 3 

- เปิดรับสมคัรสมาชิก  

- แจกของที่ระลกึส าหรับผู้สมคัรสมาชิก 50 คน

แรก 

- รับสมคัรสมาชิกตอ่จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ธฤษวรรณ/ กนัยา 

 

  8. สรุปและประเมินผลการจดักิจกรรม 

   8.1 เชิงปริมาณ 

    - มีผู้ ร่วมกิจกรรมรวมไมน้่อยกวา่ 150 คน 

   8.2 เชิงคณุภาพ 

    - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจไมต่ า่กวา่ 3.51  

 

สถานที่ด าเนินการ 

  อาคารส านกัหอสมดุ  

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

150 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 18 – องัคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 - เตรียมโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ 

- ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น เว็บไซต์และ Facebook 

ส านกัหอสมดุ และกลุม่ไลน์ RSU Loves to Read  

 

 



วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 18 – ศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ส าหรับจดักิจกรรมตา่งๆ 

- จดัหาต้นไม้ 

- จดัหาเมนอูาหารวา่งและเคร่ืองดื่มส าหรับจดัเลีย้ง 

- จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์และความพร้อมของสถานท่ี 

วนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. 

- ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรม Big Cleaning และปลกูต้นไม้รอบอาคารหอสมดุ 

- ร่วมรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม (2 รอบ) 

วนัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

- กิจกรรมซอ่มหนงัสอื (บริเวณลานหน้าชัน้ 3) 

เวลา 13.30 – 15.30 น.  

- กิจกรรมการประดิษฐ์ที่ใสแ่จกนัจากกระดาษนิตยสารและ

หนงัสอืพิมพ์เกา่ (หน้าห้อง Study Room ชัน้ 1) 

- กิจกรรมตอบค าถามสิง่แวดล้อม (ลานหน้าตู้ รับหนงัสอืพิมพ์) 

วนัพธุที่ 4 ธนัวาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

- กิจกรรมซอ่มหนงัสอื (ลานหน้าชัน้ 3) 

เวลา 13.30 – 15.30 น.  

- กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพิมพ์

เก่า (หน้าห้อง Study Room ชัน้ 1) 

- กิจกรรมตอบค าถามสิง่แวดล้อม (ลานหน้าตู้ รับหนงัสอืพิมพ์) 

วนัศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม  2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.  

- กิจกรรมซอ่มหนงัสอื ( ลานหน้าชัน้ 3) 

เวลา 13.30 – 15.30 น.  

- กิจกรรมประดิษฐ์ที่ใสข่องจากขวดพลาสตกิ (หน้าห้อง Study 

Room ชัน้ 1) 

- กิจกรรมตอบค าถามสิง่แวดล้อม (ลานหน้าตู้ รับหนงัสอืพิมพ์) 

วนัจนัทร์ที่ 2- ศกุร์ที ่6 ธนัวาคม  2562 - เปิดรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read (เคาน์เตอร์ชัน้ 3) 

หมายเหต:ุ รับสมคัรสมาชิกจนถงึวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

วนัจนัทร์ที่ 9 ธนัวาคม 2562 - สรุปกิจกรรม 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางกาญจนา เพ็งค าศรี  หวัหน้ากลุม่ 

2. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี

3. นางสาวลมยั ประคอนส ี

4. นางสาวประทีป ชินบด ี

5. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

 

 งบประมาณ 6,296 บาท  

 - คา่อาหารวา่งและขนม      2,310  บาท 

 - คา่น า้หวานและน า้แขง็         590 บาท 

          - คา่ของที่ระลกึผู้สมคัรสมาชิก RSU Loves to Read       500  บาท 

 - คา่ของรางวลักิจกรรมตอบค าถาม      1,500 บาท 

 - คา่วสัดตุกแตง่กิจกรรมประดษิฐ์สิง่ของจากกระดาษและหนงัสอืพิมพ์  1,396 บาท  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการตระหนกัถงึการรักสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการลดโลกร้อน 

2. ผู้ใช้บริการเห็นความส าคญัของการอา่น มีนิสยัรักการอา่นมากขึน้ และสามารถน าสิง่ที่ได้จากการอา่นมาใช้

     ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

 3. ผู้ใช้บริการและบคุลากรส านกัหอสมดุมีความสมัพนัธ์แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดกิจกรรม 

สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้สิน้ 307 คน 

 กิจกรรมชมุชนคนรังสติรักการอา่น รักษ์โลก รักษ์สิง่แวดล้อม จดัขึน้ระหวา่งวนัองัคารท่ี 3 – ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2563 

ประกอบด้วยกิจกรรมยอ่ยๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 กิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์สิง่ของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพิมพ์เก่า และขวดพลาสติก”  

มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 39 คน แบง่ออกเป็น 

- วนัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม 2562  จ านวน     13  คน 

- วนัพธุที่ 4  ธนัวาคม 2562   จ านวน     17 คน 

  - วนัศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562   จ านวน       9  คน 

 1.2 กิจกรรมซอ่มหนงัสอื “ซอ่มเป็น ซอ่มได้ ใช้นาน” มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน และจ านวนหนงัสอืที่ถกูซอ่มเพื่อน า

ออกให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ จ านวน 17 เลม่ 

 1.3 กิจกรรมสมัภาษณ์สดผา่น Facebook Live ในหวัข้อ “คณุรู้มัย้...ส านกังานสเีขยีว” เพื่อสอบถามความรู้สกึของ

ผู้ใช้บริการตอ่ส านกังานสเีขยีวหรือห้องสมดุสเีขียว โดยได้ท าการสมัภาษณ์นกัศกึษา จ านวน 4 คน (3 คลปิ) แบง่เป็น คณะ

ศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาองักฤษ) จ านวน 1 คน วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ จ านวน 2 คน และ คณะทศันมาตรศาสตร์ จ านวน 1 

คน ซึง่ค าถามทีใ่ช้สมัภาษณ์มี 3 ข้อ สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

  1) รู้จกั “ส านกังานสเีขยีว” หรือไม ่

   จากจ านวนผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 4 คน พบวา่ มีนกัศกึษา 1 คน ท่ีรู้จกัส านกังานสเีขยีว โดยเคย

เห็นผา่นหน้าเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ สว่นอีก 3 คน ไมรู้่จกัวา่คอือะไร ซึง่เมื่อผู้สมัภาษณ์ได้อธิบายอยา่งคร่าวๆ ให้ฟังแล้ว 

ทกุคนก็บอกวา่คุ้นเคยกบักิจกรรมนี ้เพราะเห็นจากป้ายรณรงค์ตา่งๆ เพยีงแตไ่มรู้่วา่กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมส านกังานสเีขียว

ของส านกัหอสมดุ 

  2) กิจกรรมส านกังานสเีขียวสง่ผลกระทบตอ่ชีวติในห้องสมดุอยา่งไร 

   ผู้ถกูสมัภาษณ์ทัง้ 4 คน บอกวา่ กิจกรรมส านกังานสเีขียวไม่สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่การใช้ชีวิตใน

ห้องสมดุของตนเอง ซึง่มี 1 คน ท่ีบอกวา่ กิจกรรมส านกังานสเีขยีวสง่ผลดีตอ่ตนเอง คือ ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทาง

ความคิด จากเดมิที่เคยเห็นแก่ความสะดวกสบายสว่นตนมาก่อน แตต่อนนีไ้ด้หนัมาใสใ่จตอ่สว่นรวมมากยิง่ขึน้ และที่ผา่นมาก็

ได้ปรับตวัตามตลอด ยกตวัอยา่งเช่น ห้องสมดุปิดแอร์ก่อนปิดท าการ 30 นาที ก็ไมไ่ด้สร้างผลกระทบอะไร เพราะเมื่อปิดแอร์

แล้วความเย็นก็ยงัคงอยู ่ไมไ่ด้หายไปในทนัที นอกจากนี ้ผู้ถกูสมัภาษณ์อกี 3 คน บอกวา่ กิจกรรมนีส้ง่ผลดีตอ่ทัง้ตนเองและ

สว่นรวมเช่นกนั เวลาที่เห็นป้ายรณรงค์ตามจดุตา่งๆ ก็พร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบตัิตาม กิจกรรมส านกังานสเีขยีวจะ

ประสบความส าเร็จได้ก็เพราะการเร่ิมต้นจากจดุเลก็ๆ ซึง่ก็คือตนเองนัน่เอง 

 

 

 



  3) มีวิธีใดที่จะช่วยสนบัสนนุกิจกรรมส านกังานสเีขียวของส านกัหอสมดุได้บ้าง 

   ผู้ถกูสมัภาษณ์ทัง้ 4 คน เห็นวา่ กิจกรรมส านกังานสเีขียวจะส าเร็จได้ก็ต้องเร่ิมจากตวัเราเองก่อน 

เมื่อปฏิบตัิจนเป็นนิสยัก็จะสามารถเป็นตวัอยา่งให้คนอื่นได้อีกด้วย วิธีที่ผู้ถกูสมัภาษณ์มีสว่นร่วมในกิจกรรมส านกังานสเีขียว 

มีดงันี ้ 

   1) ไมน่ ากลอ่งโฟมใสอ่าหารเข้ามาในบริเวณส านกัหอสมดุ  

   2) พยายามใช้บนัไดแทนการใช้ลฟิต์  

   3) ปิดไฟห้องน า้ทกุครัง้ที่ออกจากห้องน า้  

   4) เวลาชาร์จแบตเตอร่ีอปุกรณ์ตา่งๆ ก็ถอดปลัก๊ทกุครัง้เมื่อใช้เสร็จ  

   5) ชาร์จแบตเตอร่ีเฉพาะที่จ าเป็นเทา่นัน้ 

 1.4 กิจกรรม “ตอบค าถามสิง่แวดล้อม” มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน แบง่ออกเป็น 

- วนัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม 2562  จ านวน     50  คน 

- วนัพธุที่ 4 ธนัวาคม 2562   จ านวน     50 คน 

- วนัศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562   จ านวน     50 คน  

 1.5 การรับสมคัรสมาชิ ก RSU Loves to Read   

  กิจกรรมชมุชนคนรังสติรักการอา่น เปิดรับสมคัรสมาชิกปี 2563 ตัง้แตว่นัองัคารท่ี 3 ธนัวาคม  2562 – 31 

มีนาคม 2563  โดยผู้สมคัร 50 คนแรก จะได้รับของที่ระลกึจากห้องสมดุ ซึง่ผู้ เป็นสมาชิกจะได้รับสทิธิพิเศษ คือ ได้รับขา่วสาร

เก่ียวกบักิจกรรมของส านกัหอสมดุก่อนผู้อื่น สามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูตา่งๆ ผา่นกลุม่ไลน์ RSU Loves to Read อีกทัง้ยงั

สามารถยืมหนงัสอืมีระยะเวลานานกวา่ปกติ ดงันี ้

   - นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลานานกวา่เดมิ จ านวน 3 วนั 

   - นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและอาจารย์ ระยะเวลานานกวา่เดมิ จ านวน 10  วนั 

  ปัจจบุนัมีสมาชิกทัง้สิน้ 109 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) แบง่ออกเป็น  

   - อาจารย์    จ านวน 6 คน 

   - เจ้าหน้าที่    จ านวน 5 คน 

   - นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 88 คน  

   - นกัศกึษาระดบัปริญญาโท   จ านวน 10 คน 

   

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

2.1 กิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า และขวดพลาสติก 

  ผลการประเมินกิจกรรม D.I.Y. “การประดษิฐ์สิง่ของจากกระดาษนิตยสารและหนงัสอืพิมพ์เกา่ และขวด

พลาสติก แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 

 



 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 28 100 

ปริญญาโท/เอก 0 0 

รวม 28 100 

  จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจทัง้สิน้ 38 คน เป็นนกัศึกษา 28 คน (ร้อย

ละ 73.7) และ เจ้าหน้าที่ 10 คน (ร้อยละ 26.3) และเมื่อพิจารณาจากระดบัการศึกษาของนกัศึกษา จ านวน 28 คน พบว่า 

นกัศกึษาทัง้หมดศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

  ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะบริหารธุรกิจ 1 3.6 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์ 9 32.1 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 2 7.1 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3.6 

วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ 1 3.6 

คณะนติิศาสตร์ 1 3.6 

คณะดิจิทลัอาร์ต 4 14.3 

ไมร่ะบ ุ 9 32.1 

รวม 28 100 

 

  จากตารางที่ 3 พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษาสว่นใหญ่สงักดัวิทยาลยันิเทศศาสตร์และที่ไม่ระบุ

คณะ มีจ านวน 9 คน เท่ากัน (ร้อยละ 32.1) รองลงมา คือ คณะดิจิทลัอาร์ต มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 14.3) วิทยาลยัเภสชั

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 28 73.7 

เจ้าหน้าที ่ 10 26.3 

รวม 38 100 



ศาสตร์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 7.1) และ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลยัการ

ทอ่งเที่ยวและการบริการ และคณะนิติศาสตร์ มีจ านวนเทา่กนั คือ 1 คน (ร้อยละ 3.6) 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

  ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.60 0.47 มากที่สุด 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.61 0.49 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.53 0.55 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.68 0.47 มากที่สดุ 

  จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 38 ราย มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ 

4.60) อีกทัง้มีความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดบัมากที่สดุทัง้หมด  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุ คือ 

ความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ รูปแบบกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) และ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(คา่เฉลีย่ 4.53) ตามล าดบั  

 

2.2 กิจกรรมซ่อมหนังสือ “ซ่อมเป็น ซ่อมได้ ใช้นาน” 

  ผลการประเมินกิจกรรมซอ่มหนงัสอื “ซอ่มเป็น ซอ่มได้ ใช้นาน” แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 5 100 

รวม 5 100 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 5 100 

ปริญญาโท/เอก 0 0 

รวม 5 100 

จากตารางที่ 5-6 พบวา่ ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพงึพอใจมีจ านวนทัง้สิน้ 5 คน ซึง่เป็นนกัศกึษา  

ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีทัง้หมด (ร้อยละ 100) 



  ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะนิติศาสตร์ 1 20.0 

คณะบญัชี 1 20.0 

สถาบนัรัฐศาสตร์ 1 20.0 

ไมร่ะบ ุ 2 40.0 

รวม 5 100 

 

   จากตารางที่ 7 พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินที่ไม่ระบุสถานภาพมีจ านวนมากที่สดุ คือ 2 คน (ร้อยละ 40) 

รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบญัชี และสถาบนัรัฐศาสตร์ มีจ านวนเทา่กนั คือ 1 คน (ร้อยละ 20)  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

  ตารางที่ 8 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.80 0.29 มากที่สุด 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.60 0.54 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.80 0.44 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

 

 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 5 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 

4.80) อีกทัง้มีความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดบัมากที่สดุทัง้หมด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสดุ คือ 

ความนา่สนใจ (คา่เฉลีย่ 5.00) รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (คา่เฉลีย่ 4.80) และ รูปแบบของกิจกรรม 

(คา่เฉลีย่ 4.60) ตามล าดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 กิจกรรม “ตอบค าถามสิ่งแวดล้อม” 

  ผลการประเมินกิจกรรมซอ่มหนงัสอื แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 69 95.8 

เจ้าหน้าที ่ 3 4.2 

รวม 72 100 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 69 100 

ปริญญาโท/เอก 0 0 

รวม 69 100 

 จากตารางที่ 9-10 พบวา่ ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจ านวนทัง้สิน้ 72 คน เป็นนกัศึกษา 69 

คน (ร้อยละ 95.8) และ เจ้าหน้าที่ 3 คน (ร้อยละ 4.2) และเมื่อพิจารณาจากระดบัการศึกษาของนกัศึกษา จ านวน 69 คน 

พบวา่ นกัศกึษาทัง้หมดศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

  ตารางที่ 11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 7 10.1 

คณะบริหารธุรกิจ 4 5.8 

คณะพยาบาลศาสตร์ 3 4.3 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์ 2 2.9 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 3 4.3 

วิทยาลยัการออกแบบ 3 4.3 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 7 10.1 

วิทยาลยันานาชาต ิ 1 1.5 

วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ 8 11.6 

สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 2 2.9 



คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะบญัชี 1 1.5 

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 1 1.5 

สถาบนัรัฐศาสตร์ 3 4.3 

ดิจิทลัอาร์ต 4 5.8 

คณะรังสเีทคนคิ 1 1.5 

วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 1.5 

ไมร่ะบคุณะ 18 26.1 

รวม 69 100 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษาสว่นใหญ่ไม่ระบคุณะ จ านวน 18 คน (ร้อยละ 

26.1) รองลงมา คือ วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวน  8 คน (ร้อยละ 11.6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาลยั

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 7 คนเทา่กนั (ร้อยละ 10.1) คณะบริหารธุรกิจและคณะดิจิทลัอาร์ต จ านวน 4 คนเทา่กนั (ร้อยละ 5.8) 

คฯพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัการออกแบบ และสถาบนัรัฐศาสตร์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 4.3) วิทยาลยั

นิเทศศาสตร์และสถาบันเศรษฐศาสตร์ จ านวน 2 คนเท่ากัน (ร้อยละ 2.9) และ วิทยาลยันานาชาติ คณะบัญชี วิทยาลยั     

ทนัตแพทย์ คณะรังสเีทคนิค และวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ านวน 1 คนเทา่กนั (ร้อยละ 1.5) ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

  ตารางที่ 12 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.40 0.57 มาก 

1. รูปแบบของกิจกรรม 4.37 0.61 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.44 0.62 มาก 

3. ความนา่สนใจ 4.40 0.68 มาก 

 จากผู้ ตอบแบบประเมิน จ านวน 72 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

(คา่เฉลีย่ 4.40) อีกทัง้มีความพงึพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากทัง้หมดเช่นกนั โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สงูสดุ คือ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) และ รูปแบบ

ของกิจกรรม (คา่เฉลีย่ 4.37) ตามล าดบั   

 

 

 



ภาพกิจกรรม 

สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1. กิจกรรม D.I.Y. “การประดษิฐ์สิ่งของจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ และขวดพลาสตกิ” 

   

   

  

  
 

 

   



 2. กิจกรรมซ่อมหนังสอื “ซ่อมเป็น ซ่อมได้ ใช้นาน” 

   

  
 

3. กิจกรรมสัมภาษณ์สดผ่าน Facebook Live ในหัวข้อ “คุณรู้มัย้...ส านักงานสีเขียว” 

 

    



4. กิจกรรม “ตอบค าถามสิ่งแวดล้อม” 

  

  

  

  
 

 

 

 

 



5. กิจกรรม “การสมัครสมาชิก RSU Loves to Read” 

 
เชิญชวนสมัครสมาชิก 

 

 
กตกิาและสิทธิของสมาชกิ 

 

 
ตัวอย่างหลกัฐานรายชื่อสมาชกิ 



โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 

ครัง้ที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : Congratulations!!! คนเก่งอยู่ทางนี ้

 

หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจากส านกัหอสมุดเปรียบประดุจบ้านหลงัที่สองของบัณฑิตเมื่อครัง้ยังคงเป็นนกัศึกษา ซึ่งทัง้บุคลากรและ

บณัฑิตตา่งมีความผกูพนักนัตลอดระยะเวลาที่บณัฑิตก าลงัศกึษาอยู ่เพื่อเป็นการแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จของบณัฑิตที่

ก าลงัจะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี 2562 ในวนัอาทิตย์ที่ 15 ธนัวาคม 2562 ส านกัหอสมดุจึงขอแสดงความยินดีกบั

บณัฑิตใหม่ และเพื่อให้บณัฑิตใหม่ได้รับรู้ถึงความรัก ความผูกพนั และความปรารถนาดีที่มีให้กนัเสมอมา จึงได้จดัท าป้าย

แสดงความยินดีและมมุถ่ายรูปให้บณัฑิตใหมแ่ละครอบครัว รวมถึงเพื่อนฝงูได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแสดงความยินดีกบัความส าเร็จของบณัฑิตใหมท่ี่ส าเร็จการศกึษาในปี 2562 

 2. เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้รับรู้ถึงความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีที่ส านักหอสมุดมีต่อบัณฑิตและ

ผู้ใช้บริการทกุคน 

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. จดัป้ายแสดงความยินดี พร้อมมมุส าหรับถา่ยรูป 

 2. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ชัน้พกัระหวา่งบนัไดทางขึน้ ชัน้ 2 ส านกัหอสมดุ และภายในห้องบริการการอา่น ชัน้ 3  

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ไมจ่ ากดั  

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- วนัจนัทร์ที่ 2 – วนัจนัทร์ที่ 16 ธนัวาคม 2562  

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 2 – ศกุร์ที่ 6 ธนัวาคม 2562 จดัท าป้ายแสดงความยินดี และมมุส าหรับถา่ยรูป 

วนัจนัทร์ที่ 9 – เสาร์ที่ 14 ธนัวาคม 2562 เปิดให้บณัฑติใหมถ่า่ยรูปเป็นท่ีระลกึ 

วนัจนัทร์ที่ 16 ธนัวาคม 2562 สรุปผลการจดักิจกรรม 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี   บรรณารักษ์แผนกบริการ  หวัหน้ากลุม่ 

2. นางสาวประทีป ชินบด ี   บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้อย   บรรณารักษ์แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (140 บาท) 

 - คา่พิมพ์เอกสารตา่งๆ   140  บาท 

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 บณัฑิตใหมไ่ด้รับรู้ถึงความรัก ความผกูพนั และความปรารถนาดีจากบคุลากรของส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

Congratulations!!! คนเก่งอยู่ทางนี ้

 

 กิจกรรม “Congratulations!!! คนเก่งอยู่ทางนี”้ จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 9 - 14 ธันวาคม 2562 เป็นการจัดป้ายแสดง

ความยินดีและมมุให้ผู้ใช้บริการมาถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ ซึง่เป็นการแสดงความรักความผกูพนัระหวา่งบคุลากรของส านกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ กบับณัฑิต 

 ผลการจดักิจกรรม จากการสงัเกต พบวา่ มีบณัฑิตใหมแ่ละคนอื่นๆ มาถ่ายรูปเฉพาะวนัพธุที่ 12 – ศกุร์ที่14 ธนัวาคม 

2562 ประมาณ 67 คน ส่วนวนัอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ส านกัหอสมดุปิดท าการ จึงไม่สามารถบนัทึกจ านวนผู้ เข้ามา

ถ่ายรูปได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจดันิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการ : พัฒนาแหล่งน า้เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานต่อพระราชด าริรัชกาลที่ 9 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวนัที่ 28 กรกฎาคม เป็นวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 
10 ส านกัหอสมดุจึงจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึน้ โดยจดัแสดงเก่ียวกบัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงสบืสาน รักษา 
และ  ตอ่ยอด รวมถึงโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริของพระองค์ อนัเก่ียวข้องกบัการพฒันาแหลง่น า้ 
 ด้วยส านกึในพระมหากรุณาธิคณุที่พระองค์ทรงหว่งใยและค านงึถึงความอยูด่ีมีสขุของพสกนิกรเป็นส าคญั อีกทัง้ทรง
มีพระราชปณิธานอนัแนว่แนท่ี่จะสบืสาน รักษา และตอ่ยอดโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริส่วนพระองค์และโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริในรัชกาลที่ 9 ที่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู และพฒันาแหลง่น า้ ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการ
ขึน้ เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์แหลง่น า้ให้คงอยู่สืบต่อไปและใช้ประโยชน์
ได้ตราบนานเทา่นาน 
   

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 

 2. เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการพัฒนาแหล่งน า้ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยูห่วัและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

3. เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการน าความรู้จากนิทรรศการไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการช่วยกนัอนรัุกษ์แหลง่น า้ 
  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและพฒันาแหลง่น า้ ทัง้ของ

พระบาทสมเดจ็พระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 10 และโครงการท่ีพระองค์ทรงสบืสาน รักษา และตอ่ยอดจาก

พระราชด าริของรัชกาลที่ 9  

 2. จดัแสดงนิทรรศการ  

3. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

3.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตัง้แต ่50 ราย ขึน้ไป 

           3.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 4. สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 



สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 8 กรกฎาคม – จนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 8 – พธุที่ 24 กรกฎาคม 2562 - เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการ 

- จดันิทรรศการ 

- ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

วนัพธุที่ 24 กรกฎาคม – จนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 จดัแสดงนิทรรศการ 

วนัจนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (500 บาท) 

 - คา่พมิพ์เอกสารตา่งๆ       310 บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบถึงโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการพฒันาแหลง่น า้ในพระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยูห่วัและโครงการท่ีพระองค์ทรงสบืสานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร  

 2. ผู้ชมนิทรรศการสามารถน าความรู้จากนิทรรศการไปใช้ประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการช่วยกนัอนรัุกษ์แหลง่น า้ 

 
 
 
 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

พัฒนาแหล่งน า้เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานต่อพระราชด าริรัชกาลที่ 9 

 

  ผลการจดัแสดงนิทรรศการระหว่างวนัพธุที่ 24 กรกฎาคม – วนัจนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 จากการสงัเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 87 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 31 คน 

โดยแบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาจ านวน 26 คน (ร้อยละ 83.9) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 12.9) และ บคุคลภายนอก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.2) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษา

ทัง้หมด 26 คน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 26 83.9 

เจ้าหน้าที่ 4 12.9 

บคุคลภายนอก 1 3.2 

รวม 31 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 26 100 

รวม 26 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 8 30.9 

คณะบริหารธุรกิจ 2 7.7 

คณะพยาบาลศาสตร์ 3 11.6 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์ 1 3.8 

คณะเทคนคิการแพทย์ 1 3.8 

คณะนิติศาสตร์ 1 3.8 

วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 2 7.7 



 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษาสว่นใหญ่ศกึษาอยูค่ณะศิลปศาสตร์ จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 

30.9) รองลงมา คือ คณะรังสีเทคนิค จ านวน 4 คน (ร้อยละ 15.4) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ11.6) คณะ

บริหารธุรกิจ   วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก และไมร่ะบคุณะ มีจ านวนเทา่กนั คือ 2 คน (ร้อยละ 7.7) และ วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะดิจิทลัอาร์ต และวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจ านวนเท่ ากนั คือ 1 

คน (ร้อยละ 3.8) ตามล าดบั 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.53 0.53 มากที่สุด 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.55 0.56 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.55 0.62 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.52 0.62 มากที่สดุ 

 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 31 ราย มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ 

4.53) และความพึงพอใจในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยในระดบัมากที่สดุทัง้หมด โดยรูปแบบของนิทรรศการและความรู้ที่ได้รับ

จากนิทรรศการมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจเทา่กนั (คา่เฉลีย่ 4.55) รองลงมา คือ ความนา่สนใจ (คา่เฉลีย่ 4.52)  

 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะดิจิทลัอาร์ต 1 3.8 

คณะรังสเีทคนคิ 4 15.4 

วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 3.8 

ไมร่ะบคุณะ 2 7.7 

รวม 26 100 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง (แม่ของแผ่นดนิ) กับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวนัท่ี 12 สงิหาคม เป็นวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นดวงประทีปและองค์ราชินูปถัมภ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักหอสมุดจึงจัด
นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึน้ โดยจัดแสดงเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ พระราชด ารัส และโครงการในพระราชด าริของ
พระองค์เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิง่แวดล้อม ซึง่โครงการในพระราชด าริที่น ามาจดันิทรรศการนีเ้ป็น
สว่นหนึง่ในหลายร้อยโครงการท่ีมีสว่นท าให้พสกนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยและค านึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรเป็นส าคัญ 
ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการนีข้ึน้ เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบถึงความรักของพระองค์ที่มีตอ่ปวงชนและผืนแผน่ดินไทย
ในฐานะ “แมข่องแผน่ดิน” ซึง่เห็นได้จากการท่ีพระองค์ได้พยายามรักษาและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งความ
เป็นแมข่องแผน่ดินนีจ้ะยงัคงอยูใ่นใจของปวงชนชาวไทยไปอีกนานแสนนาน  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เนื่องในโอกาสวนั

คล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 

 2. เพื่อเผยแพร่พระราชด ารัสและโครงการในพระราชด าริเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

3. เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการน าพระราชด ารัสของพระองค์มาเป็นแรงบนัดาลใจในการช่วยกนัอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม พร้อม
ร่วมกนัสบืสานปณิธานในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมถวายแดพ่ระองค์ด้วย 
  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูพระราชด ารัสของสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติฯ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

เก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

 2. จดัแสดงนิทรรศการและแสดงหนงัสอืเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั

ปีหลวง ด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

 3. เชิญชวนให้ผู้ชมนิทรรศการร่วมเขียนปณิธานถวายแดพ่ระองค์และติดบอร์ดที่จดัเตรียมไว้  

4. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

4.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการและเขยีนปณิธาน ตัง้แต ่50 ราย ขึน้ไป 

           4.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 5. สรุปผลการจดันิทรรศการ 



สถานที่ด าเนินการ 

 มมุภายในห้องบริการการอา่น ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัพฤหสับดีที่ 1 สงิหาคม – พฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัพฤหสับดีที่ 1 – พธุที ่7 สงิหาคม 2562 - เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการ 

วนัพฤหสับดีที่ 8 สงิหาคม 2562 - จดันิทรรศการ 

- ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

วนัศกุร์ที่ 9 สงิหาคม – พฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 จดัแสดงนิทรรศการ 

วนัพฤหสับดีที่ 31 ตลุาคม 2562 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (135 บาท) 

 - คา่พมิพ์เอกสารตา่งๆ       135 บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระราชด ารัส และโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า

สริิกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

2. ผู้ชมนิทรรศการมีแรงบนัดาลใจในการช่วยกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
3. ผู้ชมนิทรรศการตัง้ปณิธานในการท่ีจะช่วยกนัอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมเพื่อถวายแดพ่ระองค์ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ฯ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง (แม่ของแผ่นดิน) กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวนัศุกร์ที่ 9 สิงหาคม – วนัพฤหสับดีที่ที่ 31 กันยายน 2562 ซึ่งมีทัง้การจัด

นิทรรศการและจดัแสดงหนงัสอืเก่ียวกบัสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และ

การเขียนปณิธาน “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน” จากการสงัเกตจ านวนผู้ ชม

นิทรรศการ มีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 87 คน และมีผู้ เขียนปณิธาน จ านวน 38 คน ผลการจดันิทรรศการ มีดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเขียนปณิธาน “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน” 

 1.1 จ านวนผู้ ร่วมเขียนปณิธานฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติฯ์ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พบวา่ มีผู้ เข้าร่วมเขียน

ปณิธานทัง้สิน้ 38 คน แบง่เป็น นกัศกึษา จ านวน 36 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน และบคุคลภายนอก จ านวน 1 คน ดงันี ้

  - คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน    

  - คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 6 คน    

  - วิทยาลยันิเทศศาสตร์ จ านวน 6 คน    

  - คณะเทคนิคการแพทย์จ านวน 6 คน    

  - วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ จ านวน 8 คน  

  - สถาบนัรัฐศาสตร์ จ านวน 2 คน 

  - วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จ านวน 3 คน 

  - คณะดิจิทลัอาร์ต จ านวน 2คน 

  - วิทยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์ จ านวน 2 คน 

  - เจ้าหน้าที่ Wisdom Flix จ านวน 1 คน 

  - บคุคลภายนอก จ านวน 1 คน 

 1.2 สิง่ท่ีผู้ชมนิทรรศการตัง้ปณิธานในการรักษาสิง่แวดล้อมเพ่ือถวายสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

  1) ลดการใช้พลาสติกและถงุพลาสติก (15 คน) 

  2) ทิง้ขยะให้ถกูที่ / ทิง้ขยะให้เป็นท่ีเป็นทาง / ไมท่ิง้ขยะลงในแมน่ า้ล าคลองหรือที่สาธารณะ (15 คน) 

  3) ใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก (13 คน) 

  4) แยกขยะก่อนทิง้ (10 คน) 

  5) ประหยดัไฟ ปิดไฟ/ปิดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อเลกิใช้ (7 คน) 

  6) ใช้ป่ินโตหรือภาชนะใสอ่าหารแทนกลอ่งโฟมหรือถงุพลาสติก (6 คน) 

  7) ประหยดัน า้ / ใช้น า้อยา่งรู้คณุคา่ (6 คน) 

  8) ปลกูป่า รักษาธรรมชาติและป่าไม้ให้อยูคู่ก่บัประเทศไทยไปนานๆ (4 คน) 

  9) ลดการใช้ลฟิต์และใช้บนัไดแทน (4 คน) 



  10) ใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (2 คน) 

  11) ใช้ขนสง่สาธารณะแทนการใช้รถสว่นตวั / ลดการใช้รถยนต์สว่นตวั (3 คน) 

  12) เดินทางใกล้ๆ งดใช้รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์เพื่อลดมลพิษ (2 คน) 

  13) มีจิตส านกึที่ดีในการรักษาสิง่แวดล้อม (1 คน) 

  14) ลด/เลกิการใช้ผลติภณัฑ์หรือบรรจภุณัฑ์ที่ใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ (1 คน) 

  15) ใช้หลกั Reuse, Reduce, Repair และ Recycle (1 คน) 

  16) ใช้กระดาษทัง้ 2 ด้าน ก่อนทิง้ (1 คน) 

  17) เข้าร่วมโครงการรักษ์สิง่แวดล้อม (1 คน) 

  18) ช่วยตกัเตือนหรือแนะน าให้คนอื่นให้รักษาสิง่แวดล้อม (1 คน) 

 

2. การประเมินความพึงพอใจในการนิทรรศการ 

 จากจ านวนผู้ชมนิทรรศการ 87 คน พบวา่ มีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 25 คน โดย

แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่เป็นนกัศึกษาจ านวน 24 คน (ร้อยละ 96) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษาทัง้หมด 26 คน ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 

(ร้อยละ 100) 

 

  

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 24 96.0 

เจ้าหน้าที่ 1 4.0 

รวม 25 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 24 100 

รวม 24 100 



ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาล

ศาสตร์ จ านวน 4 ราย เท่ากัน (ร้อยละ 16.7) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 12.4) คณะเทคนิค

การแพทย์ คฯนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอาหาร และวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเท่ากัน คือ 2 คน (ร้อยละ 8.3) และ 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก  

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ และที่ไมร่ะบคุณะ มีจ านวนเทา่กนั คือ 1 คน (ร้อยละ 4.2) ตามล าดบั 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.64 0.51 มากที่สุด 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.68 0.47 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.68 0.55 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.56 0.71 มากที่สดุ 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.64) 

และความพึงพอใจในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยในระดบัมากที่สดุทัง้หมด โดยรูปแบบของนิทรรศการและความรู้ที่ได้รับจาก

นิทรรศการมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจเทา่กนั (คา่เฉลีย่ 4.68) รองลงมา คือ ความนา่สนใจ (คา่เฉลีย่ 4.56)  

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 3 12.4 

คณะบริหารธุรกิจ 4 16.7 

คณะพยาบาลศาสตร์ 4 16.7 

คณะเทคนคิการแพทย์ 2 8.3 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4.2 

วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ 1 4.2 

คณะนิติศาสตร์ 2 8.3 

วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 1 4.2 

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 1 4.2 

คณะเทคโนโลยีอาหาร 2 8.3 

วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 8.3 

ไมร่ะบคุณะ 1 4.2 

รวม 24 100 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

    

 
  

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการ : กาลครัง้หน่ึง...ในความทรงจ า และ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  

ในพืน้ที่จังหวัดปทุมธานี 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวนัที่ 13 ตลุาคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการร าลกึถึงพระองค์ ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการเก่ียวกบัถึงการเสด็จพระราช

ด าเนินมายงัจงัหวดัปทมุธานีและโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ ในพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานีขึน้ เพราะนบัตัง้แต่อดีต

จนถึงปัจจบุนั ปทมุธานีเป็นจงัหวดัหนึง่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ในการพฒันา

ท้องถ่ินให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้านตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จ      

พระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มายังจังหวัดปทุมธานีตัง้แต่อดีต ยังผลให้จังหวัด

ปทมุธานีมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเป็นล าดบั นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาที่สดุมิได้ โดยเหตกุารณ์เหลา่นัน้ได้ถกูจารึก

ไว้ในประวตัิศาสตร์และความทรงจ าของชาวจงัหวดัปทมุธานี  

 ด้วยส านกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภมูิพล อดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ส านกัหอสมุด จึงได้จัดนิทรรศการ “กาลครัง้หนึ่ง...ในความทรงจ า และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ  

รัชกาลที่ 9” ขึน้ เพื่อเป็นการร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์และเผยแพร่ความทรงจ าอนัทรงคณุค่านีไ้ว้ให้ปวงชน 

ชาวไทยทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมไ่ด้จารึกไว้ในความทรงจ าตลอดไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการร าลึกถึงและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 2. เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการทราบถึงเหตกุารณ์ส าคญัในอดีตเมื่อครัง้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภมูิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินมายงัพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบัพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ทีเ่สด็จพระราชด าเนินมาเยือนจงัหวดัปทมุธานี และโครงการในพระราชด าริของพระองค์ในพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

2. จดัแสดงนิทรรศการ  

3. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

3.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตัง้แต ่80 คน ขึน้ไป 

 



           3.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 4. สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัองัคารที่ 1 ตลุาคม – ศกุร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัองัคารท่ี 1 – พธุที่ 9 ตลุาคม 2562 - เตรียมข้อมลู  

วนัพฤหสับดีที่ 10 ตลุาคม 2562 - จดันิทรรศการ 

- ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัพฤหสับดีที่ 10 ตลุาคม – ศกุร์ที่ 22 พฤศจิกายน 

2562 

จดัแสดงนิทรรศการ 

วนัศกุร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 แผนกบริการ 

 

งบประมาณ (375 บาท) 

1) คา่พิมพ์เอกสารตา่งๆ       350      บาท 

2) คา่หมดุสปัีกบอร์ด         25      บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้ชมนิทรรศการทราบถึงเหตกุารณ์ในอดีตทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินมาเยือนจงัหวดัปทมุธานี  

 2) ผู้ชมนิทรรศการส านกึในพระมหากรุณาธิคณุที่พระองค์ทรงมีตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

กาลครัง้หน่ึง...ในความทรงจ า และ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 ในพืน้ที่จงัหวัดปทุมธานี 

 

  ผลการจดัแสดงนิทรรศการระหวา่งวนัพฤหสับดีที่ 10 ตลุาคม – ศกุร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จากการสงัเกตจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 129 คน แบง่เป็น และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 

40 คน โดยแบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่เป็นนกัศึกษา จ านวน 35 คน (ร้อยละ 87.5) รองลงมา คือ 

เจ้าหน้าที่และบคุคลภายนอก มีจ านวน 2 คนเท่ากนั (ร้อยละ 5.0) และ อาจารย์ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.5) ตามล าดบั ซึ่ง

ผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ป็นนกัศกึษาทัง้หมด 35 คน แบง่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 33 คน (ร้อยละ 94.3) และระดบั

ปริญญาโท จ านวน 2 คน (ร้อยละ 5.7) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 35 87.5 

อาจารย์ 1 2.5 

เจ้าหน้าที่ 2 5.0 

บคุคลภายนอก 2 5.0 

รวม 40 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 33 94.3 

ปริญญาโท 2 5.7 

รวม 35 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 3 8.5 

คณะบริหารธุรกิจ 1 2.9 

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 2.9 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์  1 2.9 



 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษา จ านวน 35 คน พบว่า มีนกัศึกษาที่ไม่ระบคุณะมากที่สดุ จ านวน  

6 คน (ร้อยละ 17.0) รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ และคณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มี

จ านวนเท่ากัน คือ 3 คน (ร้อยละ 8.5) วิทยาลยัการออกแบบ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลยัครูสริุยเทพ มีจ านวน 2 คนเทา่กนั (ร้อยละ 5.7) และ คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยันิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวันออก คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

สถาบนัการบิน คณะดิจิทลัอาร์ต คณะรังสีเทคนิค และวิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจ านวน 1 คนเท่ากนั (ร้อยละ 2.9) 

ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 3 8.5 

วิทยาลยัการออกแบบ 2 5.7 

คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 3 8.5 

คณะเทคนคิการแพทย์ 2 5.7 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 2 5.7 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5.7 

คณะนิติศาสตร์ 1 2.9 

วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 1 2.9 

วิทยาลยัครูสริุยเทพ 2 5.7 

คณะทศันมาตรศาสตร์ 1 2.9 

สถาบนัการบิน 1 2.9 

คณะดิจิทลัอาร์ต 1 2.9 

คณะรังสเีทคนคิ 1 2.9 

วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 2.9 

ไมร่ะบคุณะ 6 17.0 

รวม 35 100 



 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.63 0.44 มากที่สุด 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.43 0.63 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.78 0.42 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.70 0.51 มากที่สดุ 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 40 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.63) 

โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 

4.78) รองลงมา คือ ความนา่สนใจ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากที่สดุเช่นเดียวกนั (คา่เฉลี่ย 4.70) และ รูปแบบของนิทรรศการ มี

คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.43) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการ : วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก 

 

หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากเมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด ารัส
พระราชทานแก่คณะบคุคลตา่งๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุิดาลยั พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐานเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมของประเทศและโลกที่มีความรุนแรงขึน้ และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชน
ชาวไทยก าลงัประสบอยู่ในปัจจุบัน จากพระราชด ารัสดังกล่าว นับเป็นจุดเร่ิมของการเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน เพื่อ
สิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ดงันัน้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ได้
เสนอขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรถือเป็นนิมิตรหมายอนัดีที่จะก าหนดให้ วนัท่ี 4 ธนัวาคม ของทกุปี “เป็นวนัสิง่แวดล้อมไทย” 
 เนื่องด้วยตลอดปี 2562 ส านกัหอสมุด ได้ด าเนินการในเร่ืองการเป็นส านกังานสีเขียวและได้รับการประเมินรางวลั    
ดีเยี่ยม (เหรียญทอง) ระดบัประเทศ จึงเห็นความส าคญัที่จะสง่เสริมและให้ความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นในเร่ือง
การลดใช้พลาสติก เพื่อสร้างความตระรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากขยะเหล่านีแ้ละปลกูจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ ใช้บริการ 
นอกจากนีย้งัจดัให้ผู้ใช้บริการร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการรณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอื่นๆ ช่วยกนัลดใช้พลาสติกตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ข้อมลูความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการงดใช้พลาสติก 

 2. เพื่อปลกูจิตส านกึในเร่ืองการรักษ์สิง่แวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการ 

3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการรณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอื่นๆ ช่วยกนั ลด ละ เลกิ การใช้พลาสติก 
  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากขยะพลาสติกและแนวทางแก้ไข 

 2. รวบรวมหนงัสอืเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะพลาสติกกบัสิง่แวดล้อม และแนวทางการลดขยะ 

 3. จดันิทรรศการและแสดงหนงัสอื รวมถึงสิง่ประดิษฐ์จากพลาสตกิ 

 4. ให้ผู้ใช้บริการเชิญชวนคนอื่นๆ ช่วยกนั ลด ละ เลกิ การใช้พลาสติกโดยถา่ยทอดทาง Facebook Live (ประมาณ 5 

คน มีของรางวลัส าหรับผู้ ร่วม Live สด) 

 5. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ไมน้่อยกวา่ 50 คน 

           5.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

 



สถานที่ด าเนินการ 

 มมุภายในห้องบริการการอา่น ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 – 80 ราย 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนั จนัทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – วนัพฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 25 - ศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการ 

- จดันิทรรศการ 

- ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

วนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม – วนัพฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2563 จดัแสดงนิทรรศการ 

วนัพธุที่ 4 ธนัวาคม 2562  สมัภาษณ์สดผา่น Facebook Live 

วนัพฤหสับดีที่ 31 มกราคม 2563 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางสาวพรทิพย์ พนูขนุทด  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค   หวัหน้าท างาน 

2. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 

3. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

4. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้าหน้าที่แผนกบริการ 

5. นางกฤติยาพร ทองพล ู  เจ้าหน้าที่แผนกเทคนิค 

 

งบประมาณ (290 บาท) 

 1) คา่พิมพ์เอกสารตา่งๆ       240  บาท 

 2) คา่ของที่ระลกึส าหรับผู้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัวนัสิง่แวดล้อมไทย    50  บาท 

      รวมเป็นเงินทัง้สิน้  290  บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการงดใช้พลาสติก 

 2. ผู้ใช้บริการมีจิตส านกึในเร่ืองการรักษ์สิง่แวดล้อม 

 3. ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการรณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอื่นๆ ชว่ยกนั ลด ละ เลกิ การใช้พลาสตกิ 



สรุปนิทรรศการ 

วนัอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสตกิ 

 

 ผลการจดัแสดงนิทรรศการระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม – พฤหสับดีที ่31 มกราคม 2563 ซึ่งมีทัง้การจดันิทรรศการ

เก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติกและโฟม เพื่อสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัผลกระทบจากขยะเหลา่นีแ้ล ะ

เพื่อปลกูจิตส านกึรักษ์สิง่แวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงจดัแสดงตวัอยา่งสิง่ประดิษฐ์จากพลาสติกที่บคุลากรส านกัหอสมดุเป็น

ผู้ประดิษฐ์ เพื่อใช้เป็นไอเดียให้ผู้ชมนิทรรศการน าไปต่อยอดต่อไป นอกจากนีย้งัจัดให้ผู้ ใช้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

รณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอื่นๆ ช่วยกนัลดการใช้ถงุพลาสติก พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว และภาชนะโฟม โดยหนัมาใช้ถงุผ้า 

แก้วเก็บความร้อน/ความเย็น และป่ินโตแทน โดยการสมัภาษณ์สดผา่น Facebook Live อีกด้วย 

 จากการสงัเกตจ านวนผู้ชมนิทรรศการ มีจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 188 คน และมีผู้ให้สมัภาษณ์ จ านวน 4 คน (2 คลิป) 
รวม 192 คน ผลการจดันิทรรศการ มีดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมไทยและการลดการใช้พลาสติก 
 1) สมัภาษณ์นกัศกึษา กลุม่ที่ 1 (ไมร่ะบคุณะ) จ านวน 2 คน มีการรับชม 38 ครัง้ 
 2) สมัภาษณ์นกัศกึษา กลุม่ที่ 2 (ไมร่ะบคุณะ) จ านวน 2 คน มีการรับชม 53 ครัง้ 
 
2. การประเมินความพึงพอใจในการนิทรรศการ 

 จากจ านวนผู้ชมนิทรรศการ 188 คน พบว่า มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 64 คน 

โดยแบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

  

 ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 61 95.3 

เจ้าหน้าที่ 1 1.6 

บคุคลภายนอก 2 3.1 

รวม 64 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 61 100 

รวม 61 100 



จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาจ านวน 61 คน (ร้อยละ 95.3) รองลงมา คือ 

บคุคลภายนอก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.1) และ เจ้าหน้าที่ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.6) ตามล าดบั ซึง่ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็น

นกัศกึษาทัง้หมด 61 คน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 100) 

 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่สงักัดวิทยาลยัเภสัชศาสตร์ จ านวน 24 คน      

(ร้อยละ 39.4) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 9.9) วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 

8.3) ไมร่ะบคุณะ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 6.6) วิทยาลยัแพทยศาสตร์และคณะทศันมาตรศาสตร์ จ านวน 3 รายเท่ากนั (ร้อยละ 

4.9) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบญัชี มีจ านวนเท่ากนั คือ 2 

คน (ร้อยละ 3.3) และ คณะกายภาพบ าบัดและเวชศาสตร์การกีฬา คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลยั

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 6 9.9 

คณะพยาบาลศาสตร์ 2 3.3 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 24 39.4 

คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 1 1.6 

คณะเทคนคิการแพทย์ 1 1.6 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 2 3.3 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 3 4.9 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 1.6 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1.6 

วิทยาลยัการทอ่งเที่ยวและการบริการ 2 3.3 

วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก 1 1.6 

วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 1 1.6 

คณะบญัชี 2 3.3 

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 5 8.3 

คณะทศันมาตรศาสตร์ 3 4.9 

สถาบนัรัฐศาสตร์ 1 1.6 

สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม 1 1.6 

ไมร่ะบคุณะ 4 6.6 

รวม 61 100 



นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม สถาบนัรัฐศาสตร์ และ

สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม มีจ านวนเทา่กนั คือ 1 คน (ร้อยละ 1.6) ตามล าดบั 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.31 0.60 มาก 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.31 0.73 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.42 0.58 มาก 

3. ความนา่สนใจ 4.20 0.83 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 64 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) และ

ความพงึพอใจในแตล่ะรายการมีคา่เฉลีย่ในระดบัมากทัง้หมด โดยความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

ที่สดุ (คา่เฉลีย่ 4.42) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ (คา่เฉลีย่ 4.31) และ ความนา่สนใจ (คา่เฉลีย่ 4.20) ตามล าดบั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

 

1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมไทยและการลดการใช้พลาสติก 

  
 

2. นิทรรศการ 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการออนไลน์ : ให้ค าสอนของพ่อ...เป็นประทปีส่องทาง 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในวนัที่ 5 ธันวาคม เป็นวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร  มหาภมูิพล   

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวนัพ่อแห่งชาติ แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสูส่วรรคาลยัไปแล้ว แต่ค าสอน

ของพระองค์ยงัคงอยูคู่ค่นไทยตราบนานเทา่นานและไมม่ีวนัตกยคุ พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสตา่งๆ ที่พระองค์ได้ทรง

สัง่สอนพสกนิกรชาวไทยตัง้แต่สมยัยงัมีพระชนม์ชีพอยู่จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ถึงแม้จะผ่านมาหลายสิบปีก็ตาม “ยิ่งศึกษา ยิ่ง

ศรัทธา” เพราะสิง่ที่พระองค์ทรงแนะน าสัง่สอนนัน้ล้วนแสดงถึงความรักและความหว่งใยที่มีตอ่พสกนิกรชาวไทยทกุคน  

 ในปีการศึกษา 2562 นี ้ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการเพื่อเป็นการร าลกึถึงพระองค์ในฐานะพ่อของแผ่นดินและ

เพื่อเผยแพร่ค าสอนของพระองค์เก่ียวกบัการศึกษาและการท างานแก่ผู้ ใช้บริการและประชาชนทัว่ไปได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ

ตนให้ประสบความส าเร็จในด้านการศกึษาและการประกอบอาชีพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแสดงความร าลกึถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

รัชกาลที่ 9 ในฐานะพอ่ของแผน่ดิน 

 2. เพื่อเผยแพร่ค าสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

รัชกาลที่ 9 ด้านการศกึษาและการท างาน 

   

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมพระราชด ารัสเก่ียวกบัการศกึษาและการท างาน 

 2. ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

5. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตัง้แต ่50 คน ขึน้ไป 

           5.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

 



สถานที่ด าเนินการ 

 บนเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – ศกุร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 18 – ศกุร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการออนไลน์  

วนัจนัทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

วนัจนัทร์ที่ 25 – ศกุร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

วนัจนัทร์ที่ 2 ธนัวาคม 2562 - ศกุร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 

2563 

เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

วนัศกุร์ที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2563 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หวัหน้าทีม 

2. นางสาวประทีป ชินบด ี บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

 

งบประมาณ 

 - ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ชมนิทรรศการร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     

รัชกาลที่ 9  

 2. ผู้ชมนิทรรศการน าค าสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตรรัชกาลที่ 9 ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิตนให้ประสบความส าเร็จในด้านการศกึษาและการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการออนไลน์ 

ให้ค าสอนของพ่อ...เป็นประทปีส่องทาง 

 

  ผลการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ เร่ือง ให้ค าสอนของพ่อ...เป็นประทีปสอ่งทาง ระหว่างวนัจนัทร์ที่ 2 ธันวาคม 

2562 - ศกุร์ที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 พบว่า มีจ านวนผู้ชมนิทรรศการทัง้สิน้ 83 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจใน

การจดันิทรรศการทัง้สิน้ 40 คน โดยแบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่เป็นนกัศึกษา จ านวน 23 คน (ร้อยละ 57.5) รองลงมา คือ 

บคุคลภายนอก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 25.0) เจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 10.0) และ อาจารย์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 7.5) 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษาทัง้หมดก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 23 57.5 

อาจารย์ 3 7.5 

เจ้าหน้าที่ 4 10.0 

บคุคลภายนอก 10 25.0 

รวม 40 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 23 100 

รวม 23 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 1 4.3 

คณะบริหารธุรกิจ 2 8.8 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์  1 4.3 

วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 5 21.8 

วิทยาลยัการออกแบบ 1 4.3 

คณะเทคนคิการแพทย์ 4 17.5 



 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษา จ านวน 23 คน พบว่า คณะที่มีนกัศึกษาตอบแบบประเมินมาก

ที่สดุ ได้แก่ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ และ คณะรังสีเทคนิค ซึ่งมีจ านวน 5 คนเท่ากนั (ร้อยละ 21.8) รองลงมาคือ คณะเทคนิค

การแพทย์ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 17.5) คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 8.8) และ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ มีจ านวน 1 คนเทา่กนั (ร้อยละ 4.3) ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.36 0.61 มาก 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.32 0.69 มาก 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.45 0.63 มาก 

3. ความนา่สนใจ 4.33 0.73 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 40 คน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.36) ซึง่แตล่ะ

รายการมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด โดยความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.45) 

รองลงมา คือ ความนา่สนใจ (คา่เฉลีย่ 4.33) และ รูปแบบของนิทรรศการ (คา่เฉลีย่ 4.32) ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 1 4.3 

คณะวิทยาศาสตร์ 1 4.3 

วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4.3 

วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 1 4.3 

คณะรังสเีทคนคิ 5 21.8 

รวม 23 100 



ภาพนิทรรศการ 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการออนไลน์ : เพราะน า้ส าคัญต่อชวีิต...โปรดคิดสักนิดก่อนปล่อยน า้แต่ละหยดให้สูญเสียไปอย่างไร้ค่า 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจบุนัหลายประเทศก าลงัเผชิญกบัภาวะวิกฤติด้านน า้จากการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ปัญหาด้านน า้มีความหลากหลาย คาดการณ์ได้ยาก 

และทวีความรุนแรงมากขึน้ทัง้ปัญหาการขาดแคลนน า้และปัญหาอทุกภยั  

 เนื่องจากวนัท่ี 22 มีนาคม เป็นวนัน า้โลก ซึง่เป็นวนัท่ีทกุคนจากทกุประเทศทัว่โลกจะต้องตระหนกัถึงความส าคญัของ

น า้และร่วมกนัอนรัุกษ์น า้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัรู้และปลกูจิตส านกึเก่ียวกบัการอนรัุกษ์น า้ ส านกัหอสมดุจึงได้

จดันิทรรศการเก่ียวกบัความส าคญัของน า้ ผลกระทบต่อน า้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภมูิอากาศ และแนวทางการ

บริหารจดัการน า้ โดยให้สอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดประเด็นหลกัประจ าปี 2020 ภายใต้หวัข้อ “Water 

and Climate Change” เพื่อผู้ชมนิทรรศการจะได้ช่วยกันอนุรักษ์น า้และใช้น า้อย่างประหยดั รวมถึงน าแนวคิดการบริหาร

จดัการน า้จาก 3 ประเทศต้นแบบมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทัง้นี ้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส

โคโรนา่ (COVID-19) ทางส านกัหอสมดุจึงได้ปรับเปลีย่นรูปแบบป้ายนิทรรศการเป็นนิทรรศการออนไลน์แทน 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัความส าคญัของน า้และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 2. เพื่อปลกูจิตส านกึเก่ียวกบัการอนรัุกษ์น า้ 

 3. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และแนวคิดการบริหารจดัการน า้จาก 3 ประเทศต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

อิสราเอล สงิคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ 

   

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูส าหรับท านิทรรสการ 

 2. ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

5. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตัง้แต ่50 คน ขึน้ไป 

           5.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผลการจดันิทรรศการ 



สถานที่ด าเนินการ 

 บนเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 - 80 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัจนัทร์ที่ 2 มีนาคม – ศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 2 – ศกุร์ที่ 13 มีนาคม  2563 เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการออนไลน์  

วนัจนัทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

วนัจนัทร์ที่ 16 – พฤหสับดีที่ 19 มีนาคม 2563 ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

วนัศกุร์ที่ 20 มีนาคม – พฤหสับดทีี่ 28 พฤษภาคม 

2563  

เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หวัหน้าทีม 

2. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

งบประมาณ 

 - ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ชมนิทรรศการตระหนกัถึงความส าคญัของน า้และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 2. ผู้ชมนิทรรศการมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์น า้ 

 3. ผู้ชมนิทรรศการน าประสบการณ์และแนวคิดการบริหารจดัการน า้ไปตอ่ยอดและประยกุต์ใช้ทัง้ในทางสว่นตวัและ

สว่นรวม 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการออนไลน์ 

เพราะน า้ส าคัญต่อชวีิต...โปรดคดิสักนิดก่อนปล่อยน า้แต่ละหยดให้สูญเสียไปอย่างไร้ค่า 

 

 ผลการจดัแสดงนิทรรศการออนไลน์ระหวา่งวนัศกุร์ที่ 20 มีนาคม – พฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 พบวา่ มีจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการทัง้สิน้ 38 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 11 คน โดยแบบประเมินแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 36.3) รองลงมา คือ 

นกัศึกษา มีจ านวน 3 คน (ร้อยละ 27.3) อาจารย์และบคุคลภายนอกมีจ านวน 2 คนเท่ากนั (ร้อยละ 18.2) ตามล าดบั จาก

จ านวนผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ป็นนกัศกึษา จ านวน 3 คน แบง่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 33.3) และ

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 66.7) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

 

 

 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 3 27.3 

อาจารย์ 2 18.2 

เจ้าหน้าที่ 4 36.3 

บคุคลภายนอก 2 18.2 

รวม 11 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 1 33.3 

ปริญญาโท/เอก 2 66.7 

รวม 3 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

คณะศิลปศาสตร์ 1 33.3 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม 2 66.7 

รวม 3 100 



 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษา จ านวน 3 คน พบว่า นักศึกษาคณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยตุิธรรมมีจ านวนมากที่สดุ คือ 2 คน (ร้อยละ 66.7) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 33.3) 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.57 0.51 มากที่สุด 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.73 0.46 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.73 0.46 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.27 0.78 มาก 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 11 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.57) 

โดยรายการท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ รูปแบบของนิทรรศการและความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากที่สดุและ

เทา่กนั (คา่เฉลีย่ 4.73) รองลงมา คือ ความนา่สนใจ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 4.27) 

นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 2 คน ยงัได้แสดงความคิดเห็นตอ่นิทรรศการ ดงันี ้

 1) เนือ้หานา่สนใจดี แตอ่ดัแนน่มากไปหนอ่ย (1 คน) 

 2) ข้อมลูมากเกินไป แตก็่มีประโยชน์ทัง้นัน้ (1 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน 

ครัง้ที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ชื่อนิทรรศการ : “การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดแทรกอยู่ใน   

                พระราชนิพนธ์ของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องในโอกาสวนัท่ี 2 เมษายน เป็นวนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ 

เทพรัตนราชสุดาฯ ส านักหอสมุด ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ดงัจะเห็นได้จากการที่พระองค์พยายามปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน    

พระราชนิพนธ์ รวมถึงพระราชด ารัสและพระราโชวาทท่ีทรงพระราชทานในโอกาสตา่งๆ  

 ดงันัน้ ส านกัหอสมดุจึงได้จดันิทรรศการออนไลน์เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระองค์ขึน้ โดยได้ยกตวัอยา่งความบางตอนซึง่

เป็นการปลกูจิตส านกึการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมที่ปรากฏอยูใ่นพระราชนิพนธ์ของพระองค์ เพื่อชีใ้ห้เห็นถึง

การพยายามสอดแทรกเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้แกผู่้อา่น และเพื่อเผยแพร่ค ากลา่วเหลา่นัน้ให้แก่

ผู้ใช้บริการและประชาชนทัว่ไปได้น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิกนัตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อปลกูจิตส านกึการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่ผู้ชมนิทรรศการ 

 2. เพื่อเผยแพร่พระราชด ารัส พระราโชวาท และเนือ้หาพระราชนพินธ์ที่เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมให้ผู้ชมนิทรรศการได้น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิอนัเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม   

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูส าหรับท านิทรรศการ 

 2. ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการ 

3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

5. ประเมินผลการจดันิทรรศการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      - จ านวนผู้ชมนิทรรศการ ตัง้แต ่50 คน ขึน้ไป 

           5.2 เชิงคณุภาพ 

        - มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ ตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 บนเว็บไซต์ของส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวา่งวนัพฤหสับดีที่ 19 มีนาคม – ศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัพฤหสับดีที่ 19 – พฤหสับดีที่ 26 มีนาคม  2563 เตรียมข้อมลูส าหรับจดันิทรรศการออนไลน์  

วนัศกุร์ที่ 27 – องัคารท่ี 31 มีนาคม 2563 ออกแบบนิทรรศการออนไลน์ 

วนัพธุที่ 1 เมษายน 2563 - เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ 

- ประชาสมัพนัธ์นิทรรศการออนไลน์ 

วนัศกุร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจดันิทรรศการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

1. นางเยาวรัตน์ บางสาล ี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  หวัหน้าทีม 

2. นางสาวประทีป ชินบด ี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา 

 

งบประมาณ 

 - ไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ชมนิทรรศการมีจิตส านกึการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 2. ผู้ชมนิทรรศการน าพระราชด ารัส พระราโชวาท และเนือ้หาพระราชนิพนธ์ที่เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิอนัเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการออนไลน์ 

การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์ 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 

 ผลการจดัแสดงนิทรรศการออนไลน์ระหว่างวนัพธุที่ 1 เมษายน – พฤหสับดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 พบว่า มีจ านวน

ผู้ชมนิทรรศการทัง้สิน้ 27 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 8 คน โดยแบบประเมินแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้านสถานภาพ 

               

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านระดบัการศกึษา) 

 

 

 

 

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินสว่นใหญ่เป็นนกัศึกษาและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีจ านวน 3 คนเท่ากนั (ร้อยละ 

37.5) รองลงมา คือ อาจารย์ มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 25) และจากจ านวนผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศึกษา จ านวน 3 คน 

พบวา่ เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด (ร้อยละ 100)  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา (ด้านคณะที่สงักดั) 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนกัศกึษา จ านวน 3 คน พบวา่ นกัศึกษาวิทยาลยันิเทศศาสตร์มีจ านวนมาก

ที่สดุ คือ 2 คน (ร้อยละ 66.7) รองลงมา คือ วิทยาลยัครูสริุยเทพ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 33.3)  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

นกัศกึษา 3 37.5 

อาจารย์ 2 25.0 

เจ้าหน้าที่ 3 37.5 

รวม 11 100 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาโท 3 100 

รวม 3 100 

คณะ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาลยันเิทศศาสตร์ 2 66.7 

วิทยาลยัครูสริุยเทพ 1 33.3 

รวม 3 100 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

 ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล 

รายการความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.79 0.35 มากที่สุด 

1. รูปแบบของนิทรรศการ 4.88 0.35 มากที่สดุ 

2. ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ 4.63 0.51 มากที่สดุ 

3. ความนา่สนใจ 4.88 0.35 มากที่สดุ 

จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 8 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.79) แต่

ละรายการท่ีมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากที่สดุทัง้หมด โดยรูปแบบของนิทรรศการและความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากนัและอยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ 4.88) รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับจากนิทรรศการ (คา่เฉลีย่ 4.63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการ 

 

 

 

 


