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โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 การอ่านมีความส าคญัตอ่ชีวิตท่ีชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อมลูข่าวสารท่ีได้รับจากการอา่น
นบัเป็นส่วนประกอบท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจในชีวิตประจ าวนัของบคุคลทัง้ในเร่ืองทัว่ๆ ไปและเร่ืองส าคญัๆ 
การอ่านชว่ยยกระดบัสตปัิญญา ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ สง่ผลตอ่การพฒันาชีวิต อาชีพการงาน การ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ และสามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งเหมาะสม              
      
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลผ่าน
กระบวนการอา่น การด ูการฟัง และการปฏิบตัิจนเกิดการพฒันาเป็นทกัษะตามความสนใจและความจ าเป็น 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึงเกิดเป็นงานสัปดาห์ห้องสมุดขึน้เป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป  
โดยในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรท่ีมีช่ือสียง การจัดนิทรรศการ การแนะน า
ฐานข้อมลูออนไลน์ การแนะน าการใช้ห้องสมดุ กิจกรรมสนัทนาการ การออกร้านหนงัสือ ซึ่งนอกจากกิจกรรม
เหล่านีจ้ะให้ความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้รู้จักแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือสร้าง
สมัพนัธภาพระหวา่งห้องสมดุกบัผู้ใช้บริการให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ตอ่ไป 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 ส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือ 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ สนใจได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. ประชาสมัพนัธ์ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของส านกัหอสมดุให้เป็น

ท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง 
3.   สง่เสริมทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัคือห้องสมดุ 
4.   ให้นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากรและผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซือ้หนงัสือและสินค้าราคาพิเศษ  
5.   เปิดโอกาสให้นกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรมีสว่นร่วมในการคดัเลือกและเสนอหนงัสือท่ี 

      ตรงกบัความต้องการ   
6.   สร้างเสริมสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งนกัศกึษา คณาจารย์ และบคุลากรของห้องสมดุ 
  

ระยะเวลาของโครงการ 
 
                 วนัองัคารท่ี 12 - วนัศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562  รวมเวลา 4 วนั 
 
สถานที่จัดงาน 

 
                  ส านกัหอสมดุ และลานกิจกรรม อาคารหอสมดุ (อาคาร 7) มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

              
    1.  นกัศกึษา  คณาจารย์  และบคุลากรมหาวิทยาลยัรังสิต 

2.  ผู้สนใจทัว่ไป 
 
 
กิจกรรมที่จัด 
 

1.  การจดันิทรรศการ 
2.  การบรรยาย 
3.  การแนะน าการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 
4.  การจดักิจกรรมสนัทนาการ 
5.  การจ าหนา่ยหนงัสือราคาพิเศษ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.   นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.   นกัศกึษารู้จกัทรัพยากรสารสนเทศและบริการของส านกัหอสมดุ และมาใช้ห้องสมดุเพ่ือศกึษา

หาความรู้               
  3. นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมท่ีจดั 

                4.   นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้สนใจได้เลือกซือ้หนงัสือราคาพิเศษ     
                5.   นกัศกึษา คณาจารย์ บคุลากร และผู้ให้บริการของส านกัหอสมดุมีความสมัพนัธ์และ                        
ทศันคตท่ีิดีตอ่กนั 
 

การประเมินผล 
                 
              แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมแตล่ะกิจกรรรมท่ีระดบัคะแนนเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.50  
(คะแนนเตม็ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

ก าหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

------------------------------------------------------------------------- 
 
วันอังคารที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562 
 
        13.00 - 13.30  น.                   ลงทะเบียน      
        13.30 – 13.45  น.                  พิธีมอบใบประกาศแก่ยอดนกัอา่น ประจ าปีการศกึษา 2561  
                                                      พิธีเปิดงานสปัดาห์ห้องสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
                                                      โดย ดร. อาทิตย์  อไุรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต 
                                                              
      13.45 - 15.30 น.                    การบรรยายธรรม เร่ือง ““มีเทศน์ มีทอล์ค ธรรมะเดลิเวอร่ี ๕.๐”  
                                            โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รตนว โส  วดัสร้อยทอง (พระอารามหลวง)  
                                                      บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร        
                                                                                                                    
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
      
        13.00 – 13.30  น.                   ลงทะเบียน   
                                                      จิบน า้ชายามบา่ย ณ ลานกิจกรรมและนิทรรศการ ชัน้ 2 
         13.30 – 14.00 น.                   มอบรางวลัผู้ประกวดคลิปวิดีโอ “รักษ์โลก รักห้องสมุด”   
                                                     และเปิดนิทรรศการ “รักษ์โลก รักห้องสมุด”  
                                                     โดย  ดร. มลิวัลย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ   
         14.00 -16.00 น.                    กิจกรรม RSU Loves to Read  
                                                          -  สมคัรสมาชิก RSU Loves to Read  รับของท่ีระลกึ 
                                                          -  กิจกรรมสนัทนาการ เลน่เกมส์  ตอบปัญหา  กิจกรรม DIY 
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วันพฤหัสบดีที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 
 
        09.30 – 10.00 น.                   ลงทะเบียน 
 
        10.00 - 11.30  น.                   การบรรยาย เร่ือง  “รู้เร็ว รวยเร็ว เงินทองต้องใส่ใจ”  
                                                      โดย อาจารย์กิตตพิัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
                                                      เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์   
                                                      มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
        13.30  - 16.00  น.                  การอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์      
                   
 
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 
         09.30 - 12.00  น.                  การอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์      
          
         13.30  - 16.00  น.                 กิจกรรมสนัทนาการ เลน่เกมส์  ตอบปัญหา  กิจกรรม DIY    
                                            
          
* อาจมีการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
 

ระหวา่งวนัท่ี 12 – 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 17.00 น. 
มีการแสดงนิทรรศการ การแนะน าการใช้ห้องสมดุ การสาธิตการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 

กิจกรรมสนัทนาการ และการจ าหนา่ยหนงัสือราคาพิเศษ 
 

 ************************************************* 
 
                                                                                                                              (09-01-62) 
 
 


