โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน
หลักการและเหตุผล
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นวันเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) อย่างเป็ นทางการ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสาคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านความรูใ้ ห้กบั ผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน จึงได้จดั กิจกรรมเกีย่ วกับประชาคม
อาเซียนในปี การศึกษาที่ผ่านมาโดยตลอด ในปี การศึกษา 2556 นี้ สานักหอสมุดจึงได้จดั กิจกรรม “สัปดาห์
อาเซียน” ขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูข้ อ้ มูลข่าวสาร สร้างเจตคติทด่ี แี ละเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้กบั นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็ นสังคมการอ่าน
เพือ่ การพัฒนาสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนให้กบั นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญ
ของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาอาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน เช่น กิจกรรมตอบปญั หาวิชาการ Domino
ธงชาติอาเซียน เป็ นต้น
2. จัดเตรียมของรางวัลสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3. ทาป้ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเพือ่ เชิญชวนให้ผใู้ ช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3

จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ แผนกเทคนิค และแผนกพัฒนา
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรู้ ข้อมูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพิม่ ขึน้
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากกิจกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่1 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 1
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 24 – 31 ก.ค. 2556 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียน เช่น กิจกรรมตอบปญั หาวิชาการ เกมส์ Domino ธงชาติอาเซียน เป็ นต้น
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 313 คน มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมินผล
ความพึงพอใจ จานวน 192 คน ผลประเมินความพึงพอใจทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมากมี 2 ด้านเรียงลาดับ คือ
รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.86 ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.54 และอยูใ่ นระดับดี คือ ความน่าสนใจของ
กิจกรรม 4.47

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่1 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่1

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด มีส่วนอย่างยิง่ ต่อการบ่มเพาะนิสยั รักการอ่านให้
เกิดขึน้ กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผูใ้ ช้บริการห้องสมุด เพราะจะทาให้กลายเป็ นผู้ท่ใี ฝ่เรียนรูต้ ลอด
ชีวติ มีนิสยั รักการอ่านเพือ่ นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน เพื่อการทางาน และเพื่อความรื่นรมย์แห่งชีวติ จนสามารถ
ยกระดับจากความชอบอ่านเพียงอย่างเดียว ไปสู่การอ่านสาหรับพัฒนาชีวติ ในทุกช่วงเวลาและทุกแง่มุมของ
ชีวิต ส านัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย รัง สิต ได้มีก ารจัด กิจ กรรมต่ า ง ๆ เพื่อ ส่ง เสริม การอ่ า นเป็ น ประจ าทุ ก ปี
การศึกษา “กิจกรรมตามหายอดนักอ่าน” เป็ นกิจกรรมทีม่ กี ารจัดอย่างต่อเนื่องมาตลอด ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2551
- 2555 ผลการจัดกิจกรรมพบว่ามีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเพิม่ จานวนมากขึน้ ทุกปี สานักหอสมุดฯ เห็นว่ากิจกรรมนี้
เป็ นกิจกรรมทีน่ ักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ให้ความสนใจ ได้รบั ประโยชน์ และดึงดูด
ความสนใจให้รกั การอ่าน ในปี การศึกษา 2556 นี้ จึงได้จดั กิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
ผูใ้ ช้บริการเห็นความสาคัญของการอ่าน ปลูกฝงั นิสยั รักการอ่าน และนาประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการอ่านไปใช้ได้
มากขึน้
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพือ่ กระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการเห็นความสาคัญของการอ่านมากขึน้
เพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการรูถ้ งึ ประโยชน์ของการอ่าน
เพือ่ ปลูกฝงั นิสยั รักการอ่านให้กบั ผูใ้ ช้บริการ
เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุดได้อย่างเต็มที่
เพือ่ สร้างปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูใ้ ช้บริการกับผูใ้ ห้บริการ

กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดเตรียมใบ “ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6”
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ เชิญชวนให้ผใู้ ช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม
3. รับสมัครผูใ้ ช้บริการ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดเตรียมของรางวัลสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดาเนิ นการ
- ห้องบริการ ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 สานักหอสมุด
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 200 - 300 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 6 สิงหาคม – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.
2.
3.
4.
5.

ผูใ้ ช้บริการเห็นความสาคัญของการอ่านมากขึน้
ผูใ้ ช้บริการรูถ้ งึ ประโยชน์ของการอ่าน
ผูใ้ ช้บริการมีนิสยั รักการอ่าน และมีการอ่านเพิม่ ขึน้ จนเป็ นนิสยั
ผูใ้ ช้บริการรูถ้ งึ ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นสานักหอสมุด
ผูใ้ ช้บริการและผูใ้ ห้บริการเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่2 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6
กิจกรรม “ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6” ในระหว่างวันที่ 6 ส.ค. – 8 พ.ย. 2556 โดยใช้จานวน
ครัง้ ในการยืมหนังสือ/ สื่อโสตทัศน์ของผูใ้ ช้บริการ มีขอ้ กาหนดคือ ผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รบั “ใบตามหา
ยอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6” เมือ่ ทาการยืมหนังสือ หรือสือ่ โสตทัศน์ จะได้รบั การประทับตราเพือ่ บันทึกจานวนครัง้ การ
ยืม ลงในใบตามหายอดนัก อ่ า นฯ อาจารย์ต้อ งยืม หนัง สือ / สื่อ โสตทัศ น์ จ านวน 5 เล่ ม หรือ 5 เรื่อ งขึ้น ไป
เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษาต้องยืมหนังสือ/ สื่อโสตทัศน์ จานวน 2 เล่มหรือ 2 เรื่องขึน้ ไป ผูเ้ ข้าร่ว มกิจกรรมฯ ทีม่ ี
จานวนครัง้ ในการยืมมากทีส่ ุดก็จะได้รบั รางวัล “ยอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6” และในการสะสมแต้มผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ
สามารถนาแต้มทีส่ ะสมมาแลกของรางวัลตามทีห่ อ้ งสมุดกาหนดไว้ โดยจะไม่สามารถนาแต้มไปสะสมต่อเพื่อ
เป็ นยอดนักอ่านได้
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 288 คน ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลยอดนักอ่าน มีดงั นี้
1. รางวัลยอดนักอ่าน คือ นางสาวอาทิตยา ภู่ดาย คณะเภสัชศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาวปิยรัตน์ แซ่อง้ึ คณะศิลปะศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คือ นางสาวชวนพิศุ ทธิ ์ อมรเลิศวิมลกุล คณะแพทย์
ศาสตร์
ส่วนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ าแลกของรางวัลจากการสะสมแต้ม จานวน 8 คน

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่2 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ ที่ 6

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 3 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : ยืมมาก ลุ้นมาก ครัง้ ที่ 6
หลักการและเหตุผล
“การอ่าน” ปจั จัยสาคัญในการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพราะการอ่านจะช่วยพัฒนา
ตนเอง เปิ ดโอกาสให้ได้รบั รูส้ งิ่ ใหม่ๆ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การอ่านจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
มากและต้องทาอย่างสม่ าเสมอ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
การอ่านเป็ นประจาทุกปี การศึกษา “กิจกรรมยืมมาก ลุน้ มาก” เป็ นกิจกรรมทีห่ อ้ งสมุดจัดขึน้ ตัง้ แต่ปีการศึกษา
2551- 2555 ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่
ผูใ้ ช้บริการสามารถให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสานักหอสมุด โดยเขียนความคิดเห็นลงในใบกิจกรรม
“ยืมมาก ลุน้ มาก” ซึ่งสานักหอสมุดสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ช้บริการไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการให้
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ รวมทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมทีส่ นุ กสนาน ดึงดูดให้ผใู้ ช้มาใช้บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุดอีกด้วย
ดังนัน้ สานักหอสมุดจึงได้จดั กิจกรรมนี้ต่อเนื่องเป็ นปีท่ี 6 เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการ
เห็นความสาคัญของการอ่าน และได้รบั ความเพลิดเพลินจากการยืมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ่ กระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการเห็นความสาคัญของห้องสมุด ซึง่ เป็ นแหล่งการเรียนรูม้ ากขึน้
เพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการรูถ้ งึ ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นห้องสมุด
เพือ่ ปลูกฝงั นิสยั รักการอ่าน และสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้อย่างเต็มที่
เพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักหอสมุดฯ

กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดเตรียมใบกิจกรรม “ยืมมาก ลุน้ มาก ครัง้ ที่ 6”
2. จัดเตรียมของรางวัลสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
3. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ เชิญชวนให้ผใู้ ช้บริการเข้าร่วมกิจกรรม
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- ห้องบริการ ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 สานักหอสมุด

จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 200 - 300 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูใ้ ช้บริการเห็นความสาคัญของห้องสมุดและเข้าใช้หอ้ งสมุดมากขึน้
2. ผูใ้ ช้บริการรูถ้ งึ ประโยชน์ของทรัพยากรสารสนเทศทีม่ อี ยูใ่ นห้องสมุด
3. ผูใ้ ช้บริการเห็นประโยชน์จากการอ่าน และมีการอ่านเพิม่ ขึน้ จนเป็ นนิสยั
4. ผูใ้ ช้ได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ทีส่ านักหอสมุดฯ

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่3 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : ยืมมาก ลุ้นมาก ครัง้ ที่ 6
กิจกรรม “ยืมมาก ลุน้ มาก ครัง้ ที่ 6” ในระหว่างวันที่ 6 ส.ค. – 30 พ.ย. 2556 เป็ นกิจกรรมทีแ่ จก
รางวัลจากการยืมหนังสือ/ สื่อโสตทัศน์ ของสานักหอสมุดฯ โดยทุกครัง้ ทีย่ มื หนังสือ/ สื่อโสตทัศน์จะได้รบั ใบ“ยืม
มาก ลุน้ มาก ครัง้ ที่ 6” ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเขียนสิง่ ทีป่ ระทับใจ หรือข้อ เสนอแนะสาหรับสานักหอสมุดฯ
พร้อมเขียน ชื่อ/ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้แล้ว นามาใส่ในกล่องทีเ่ คาน์เตอร์บริการชัน้ 2
และ ชัน้ 3 จะมีการจับรางวัลทุกสิน้ เดือน เดือนละ 20 รางวัล
ผลการจัดกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วม กิจกรรมทัง้ สิน้ 1,972 คน สิง่ ทีป่ ระทับใจในสานักหอสมุดที่
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวนมากประทับใจ คือ “ด้านผูใ้ ห้บริการ” ส่วนข้อเสนอแนะทีม่ ผี รู้ ่วมกิจกรรมให้คาแนะนา
มากทีส่ ดุ คือ “ด้านทรัพยากรสารสนเทศ”
ด้านต่าง ๆ

สิ่ งที่ประทับใจ

ข้อเสนอแนะ

802 คน
655 คน

7 คน
32 คน

276 คน
215 คน

105 คน
28 คน

24 คน

14 คน

1. ด้านผูใ้ ห้บริการ
2. ด้านสถานที/่ สิง่ อานวยความ
สะดวกและสิง่ แวดล้อม
3. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
4. ด้านเครือ่ งมือ/ อุปกรณ์และ
การเข้าถึงข้อมูล
5. ด้านอื่น ๆ
จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
เดือนสิงหาคม 2556
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
เดือนกันยายน 2556
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
เดือนตุลาคม 2556
จานวนผูเ้ ข้าร่วม
เดือนพฤศจิกายน 2556
จานวนผูเ้ ข้าร่วม

629 คน
641 คน
232 คน
470 คน

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่3 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ยืมมาก ลุ้นมาก ครัง้ ที่ 6

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่
หลักการและเหตุผล
วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็ นวันประสูตขิ องสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสาคัญ ของวันดังกล่าว จึงได้จดั
กิจกรรม “หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่” ขึน้ เพื่อส่งเสริมให้ผูใ้ ช้บริการระลึกถึงถึงพระคุณของแม่ เกิดความรัก ความ
ผูกพันระหว่างแม่กบั ลูก โดยจัดเตรียมหนังสือสาหรับให้ผู้ใช้บริการยืมกลับไปให้คุณแม่อ่าน รวมทัง้ จัด มุม
สาหรับให้ผใู้ ช้บริการเขียนคาบอกรักแม่ และเตรียมไปรษณียบัตรสาหรับให้ผใู้ ช้บริการเขียนข้อความบอกรัก
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเพือ่ เปิดโอกาสให้ผใู้ ช้บริการได้แสดงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อแม่
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ได้รสู้ กึ และเห็น
ความสาคัญของวันแม่
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด รูส้ านึกถึง
พระคุณของแม่
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับ
กิจกรรมของห้องสมุด
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดมุมแนะนา 10 กลวิธสี ร้างนิสยั รักการอ่านในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ
2. จัดแสดงหนังสือทีน่ ่าสนใจ
3. จัดเตรียมไปรษณียบัตรสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
4. จัดมุมสาหรับให้เขียนคาบอกรักแม่
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน

ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ได้รสู้ กึ และเห็นความสาคัญ
ของวันแม่เพิม่ ขึน้
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด รูส้ านึกถึงพระคุณของแม่
3. นักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรม
ของห้องสมุด

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่4 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่
กิจกรรม "หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่" ในระหว่างวันที่ 6 – 30 ส.ค. 2556 โดยจัดมุมแนะนาเกีย่ วกับ 10
กลวิธสี ร้างนิสยั รักการอ่านในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงหนังสือทีน่ ่ าสนใจ ในหัวข้อ
"หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่" เพื่อให้ผใู้ ช้บริการยืมกลับไปให้คุณแม่อ่าน และเตรียมไปรษณียบัตรเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้บรรยายความรัก ความคิดถึงแม่ และนาส่งให้ทางไปรษณีย์ อีกทัง้ ยังจัดมุมสาหรับให้เขียนแนะนา
หนังสือดีๆ ให้แม่อ่านและเขียนคาบอกรักแม่อกี ด้วย
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 241 คน โดยจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีร่ ว่ ม
เขียนข้อความบอกรักแม่ มีจานวน 129 คน เขียนข้อความบอกรักแม่ผ่านไปรษณียบัตร จานวน 100 คน และ
แนะนาหนังสือดีเพือ่ แม่ จานวน 12 ราย

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่4 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : หนังสือนี้ ดีเพื่อแม่

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 5 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 2
หลักการและเหตุผล
จากการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และจะมีการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเป็ นทางการในปี 2558 นี้ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จดั กิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 1” ในเดือนกรกฏาคม 2556 ซึง่ ผูใ้ ช้บริการให้ความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก จึงได้จดั กิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 2” ขึน้ เพื่อกระตุน้ ให้ผใู้ ช้บริการมี
ความพร้อมด้านความรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กจิ กรรมตอบคาถามวิชาการ เกมส์วงล้อ
อาเซียน เกมส์จบั คูด่ อกไม้ประจาชาติ เป็ นเครือ่ งมือในการสร้างความรูใ้ ห้กบั ผูใ้ ช้บริการ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ กระตุน้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด มีความพร้อม
ทางด้านข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญ
ของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. เตรียมคาถามวิชาการเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ
2. เตรียมเกมส์ต่างๆ เพือ่ ให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับอาเซียน เช่น กิจกรรมตอบปญั หาวิชาการ เกมส์
วงล้ออาเซียน เกมส์จบั คูด่ อกไม้ประจาชาติ เป็ นต้น
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน

ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 16 – 20 กันยายน 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ แผนกเทคนิค และแผนกพัฒนา
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ได้รบั ข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเพิม่ ขึน้
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพิม่ ขึน้
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากกิจกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่5 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 2
กิจกรรม "สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 2" ในระหว่างวันที่ 16 - 20 ก.ย. 2556 เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้
ความรูเ้ กี่ยวกับอาเซียนให้กบั ผูใ้ ช้บริการ โดยใช้กจิ กรรมตอบคาถามวิชาการ เกมส์วงล้ออาเซียน เกมส์จบั คู่
ดอกไม้ประจาชาติ เป็ นต้น
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 275 คน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลความ
พึงพอใจ จานวน 174 คน ผลประเมินความพึงพอใจทีม่ คี ่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมากทุกด้านเรียงลาดับ คือ ความรู้
ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.72 ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.71 และรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.62

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่5 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : สัปดาห์อาเซียน ครัง้ ที่ 2

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : รักษ์หนังสือ
หลักการและเหตุผล
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ ส่ี าคัญต่อการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย ทรัพยากรประเภทหนังสือทีท่ รัพยากรทีม่ คี ุณค่า และเป็ นของส่วนรวม เมือมีการใช้บริการ
บ่อยๆ หนังสือก็เกิดการชารุด เสียหาย เพื่อสงวนรักษาหนังสือซึง่ เป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญไว้ให้มอี ายุการใช้งาน
ได้นานทีส่ ุด สานักหอสมุด จึงได้จดั กิจกรรม “ รักษ์หนังสือ” ขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการรักษาหนังสือ
ให้กบั นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผูใ้ ช้บริการทัวไป
่
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
วิธกี ารอนุรกั ษ์หนังสือทีช่ ารุด
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญ
ของหนังสือ
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ได้มสี ว่ นร่วมกับ
กิจกรรมทีห่ อ้ งสมุดจัดขึน้
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารอนุรกั ษ์หนังสือทีช่ ารุด โดยสอนวิธกี ารซ่อมหนังสือ
2. จัดมุมแนะนาการใช้หนังสืออย่าถูกวิธเี พือ่ รักษาหนังสือให้มอี ายุการใช้งานทีน่ าน
3. จัดมุมแนะนาเครือ่ งมืออุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมแซมหนังสือ
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
20 - 50 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 23 – 27 กันยายน 2556

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี าร
อนุรกั ษ์หนังสือทีช่ ารุด
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด เห็นความสาคัญของหนังสือ
เพิม่ ขึน้
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ได้มสี ว่ นร่วมกับกิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดขึน้

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่6 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : รักษ์หนังสือ
กิจกรรม “รักษ์หนังสือ” ในระหว่างวันที่ 23 – 27 ก.ย. 2556 เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทาการอนุ รกั ษ์หนังสือทีช่ ารุด โดยการสอนวิธกี ารซ่อมหนังสือ และจัดมุมแสดงการอนุ รกั ษ์หนังสือ พร้อมทัง้
แนะนาอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้ในการซ่อมหนังสือให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 26 คน ผลประเมินความพึงพอใจที่มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมากทัง้ 3 ด้าน คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.73 และความน่าสนใจของกิจกรรมมีค่าเฉลีย่
4.65 ส่วนความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ 4.57

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่6 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : รักษ์หนังสือ

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 7 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : My Dad My Hero
หลักการและเหตุผล
“พ่อ” คือ ผูม้ พี ระคุณสูงสุดของลูกทุกคน พ่อเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดเลี้ยงดู สังสอน
่
ให้ลูกเป็ นคนดีใน
วันพ่อแห่งชาติประจาปี 2556 นี้ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จดั กิจกรรม “My Dad My Hero” ขึน้
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความรู้สกึ ที่มตี ่อพ่อ โดยจัดมุมแนะนา “พ่อตัวอย่าง” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ทา
ประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยและจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจเพื่อให้ผูใ้ ช้บริการยืมหนังสือกลับไปให้คุณพ่อได้อ่าน
รวมทัง้ จัดบอร์ด และเตรียมไปรษณียบัตรให้ผใู้ ช้บริการได้บอกรักพ่ออีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
“พ่อตัวอย่าง” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทัง้ พ่อทีท่ าประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญ
และระลึกถึงพระคุณของ “พ่อ”
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สานักหอสมุดจัดขึน้
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดมุมแนะนา “พ่อตัวอย่าง” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทัง้ พ่อทีท่ าประโยชน์ต่อแผ่นดินไทย
2. จัดแสดงแสดงหนังสือทีน่ ่าสนใจเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการยืมหนังสือกลับไปให้คุณพ่ออ่าน
3. จัดมุมสาหรับให้เขียนคาบอกรักพ่อ
4. จัดเตรียมไปรษณียบัตรสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน

ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 25 พ.ย. – 13 ธันวาคม 2556
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
“พ่อตัวอย่าง” ในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทัง้ พ่อทีท่ าประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยเพิม่ ขึน้
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด เห็นความสาคัญและระลึกถึง
พระคุณของ “พ่อ” เพิม่ มากขึน้
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สานักหอสมุดจัดขึน้

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่7 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : My Dad My Hero
กิจกรรม "My Dad My Hero" ในระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2556 โดยจัดเตรียม
แบบฟอร์มให้ผใู้ ช้บริการได้เขียนถึงพ่อในหัวข้อ "พ่อคือฮีโร่ในใจฉัน : My Dad My Hero" พร้อมทัง้ แจก
ไปรษณียบัตรให้ผใู้ ช้บริการได้บอกรักพ่อ รวมทัง้ จัดมุมแนะนาพ่อตัวอย่างทีท่ าประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยและจัด
แสดงแสดงหนังสือทีน่ ่าสนใจเพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการยืมหนังสือกลับไปให้คุณพ่อได้อ่าน
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 122 โดยจานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีร่ ่วม
เขียนข้อความบอกรักพ่อ มีจานวน 72 คน เขียนข้อความบอกรักพ่อผ่านไปรษณียบัตร จานวน 50 คน

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่7 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : My Dad My Hero

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 8 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ส.ค.ส. ทามือ
หลักการและเหตุผล
“เทศกาลปี ใ หม่” เป็ นเทศกาลแห่งความสุข มีการส่งของขวัญต่างๆ ให้แก่ กนั ในเทศกาลนี้
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดกิจกรรม “ส.ค.ส. ทามือ” เพื่อส่งความสุขในเทศกาลปี ใหม่ให้กบั คนทีร่ กั
เนื่องจาก ส.ค.ส. ทามือเป็ นของทีค่ ุณค่ามีเพียงชิน้ เดียว ไม่มซี ้า เพราะทาขึน้ เอง นอกจากนี้ยงั จัดมุมให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของ ส.ค.ส. วิธกี ารทา ส.ค.ส. ด้วยตนเอง พร้อมทัง้ แจกซองพร้อมแสตมป์ให้กบั
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของ ส.ค.ส. ให้กบั นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดเห็นความสาคัญ
การ์ด ส.ค.ส.
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ห้องสมุดจัดขึน้
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาของส.ค.ส.
2. จัดแสดงมุมแนะนาการทา ส.ค.ส ด้วยตนเอง
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติ
ความเป็ นมาของ ส.ค.ส. เพิม่ ขึน้
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด เห็นความสาคัญของการ์ด
ส.ค.ส. เพิม่ ขึน้
3. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้เข้าร่วมกิจกรรมทีห่ อ้ งสมุด
จัดขึน้

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่8 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : ส.ค.ส. ทามือ
กิจกรรม "ส.ค.ส. ทามือ" ในระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2556 – 31 ม.ค. 2557 จัดกิจกรรมโดยให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทาการ์ด ส.ค.ส ด้วยตนเองเพือ่ ส่งความสุขให้กบั คนทีร่ กั เป็ นของทีค่ ุณค่ามีเพียงชิน้ เดียวไม่มี
ซ้า เพราะทาขึน้ เอง และมีมุมให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมาของ ส.ค.ส. พร้อมทัง้ แจกซองพร้อมแสตมป์
สาหรับผูท้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม 50 คนแรก
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 97 คน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลความ
พึงพอใจ จานวน 25 คน ผลประเมินความพึงพอใจทีม่ ี ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมาก 2 ด้าน เรียงตามค่าเฉลีย่ คือ
รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.80 ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.70 ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดี คือ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 4.40

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่8 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ส.ค.ส. ทามือ

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 9 ประจาปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : รักษ์เรา รักษ์โลก
หลักการและเหตุผล
วัน ที่ 14 กุ ม ภาพัน ธ์ข องทุ กปี เป็ นวัน แห่ง ความรัก ที่ มีก ารมอบความรัก ให้แ ก่ ก ัน และกัน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นความสาคัญของวันแห่งความรัก จึงจัดกิจกรรม “รักษ์เรา รักษ์โลก” ขึน้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างเจตคติท่ดี ีเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์โลกและสิง่ แวดล้อม ให้กบั นักศึกษา อาจารย์
บุคลากร ตลอดจนผูใ้ ช้บริการทัวไป
่
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์โลกและสิง่ แวดล้อมให้กบั นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด
2. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัดมุมแนะนาความรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. จัดหนังสือเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. จัดบอร์ดให้ผใู้ ช้บริการได้เสนอแนวทางในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
4. จัดเตรียมของทีร่ ะลึกสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนิ นการ
- จัดกิจกรรมบริเวณห้องบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- 100 - 200 คน
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
วันที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์โลกและสิง่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพิม่ ขึน้
3. นักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรตลอดจนผูใ้ ช้บริการห้องสมุดนาความรูท้ ไ่ี ด้จากกิจกรรมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่9 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม "รักษ์เรา รักษ์โลก"
กิจกรรม "รักเ์ รา รักษ์โลก” จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 3 - 28 ก.พ. 2557เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้แนะนาความคิดเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์โลกในเดือนแห่งความรัก คือ เดือนกุมภาพันธ์ รวมทัง้ จัดมุม
แสดงวิธกี ารอนุรกั ษ์โลก และจัดแสดงหนังสือทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์โลก
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 87 คน ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลแนวคิดเเกีย่ วกับ
วิธรี กั ษ์โลก 3 รางวัล คือ
1. รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกัญญาพัชร ภู่ลา คณะเภสัชศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นางสาวนันท์นภัส แสงเฟื่อง คณะเภสัชศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คือ นางสาวอมรรัต น์ โล๊ ะ กาแก้ว คณะเทคนิ ค
การแพทย์
ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ย
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมและความน่าสนใจของกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน คือ 4.50 ความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 4.10

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่9 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : รักษ์เรา รักษ์โลก

โครงการจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่ 10 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม : ประกวดคลิ ปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
หลักการและเหตุผล
ปจั จุบนั แนวโน้มของเทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารมากขึน้
สือ่ ดิจติ อลแบบพกพากาลังมีอทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ของคนเรา รวมถึงช่องทางในการอ่านและการสืบค้นข้อมูลซึง่
มีหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ แบบไม่จากัดเวลาและสถานที่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หน่ วยงานทีม่ ี
หน้ า ที่ส นับ สนุ น การเรีย น การสอนในมหาวิท ยาลัย ให้บ ริก ารทรัพ ยากรสารสนเทศในรูป แบบต่ า ง ๆ ที่
หลากหลายและทันสมัย จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการใช้ห้องสมุดมากขึ้น ดังนัน้ จึงจัด
กิจกรรมประกวดคลิป ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดขึ้น เพื่อเป็ นแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความสาคัญของ
ห้องสมุด อีกทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ เกิดความ
ภาคภูมใิ จในผลงานทีม่ สี ว่ นร่วมในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นความสาคัญ และ
ประโยชน์ของการใช้หอ้ งสมุด
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และได้เข้าร่วมกับ
กิจกรรมของห้องสมุด
3. เพือ่ นาผลงานมาใช้เป็ นสื่อในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
กิ จกรรมที่ดาเนิ นการ
1. จัด กิจ กรรมประกวดคลิป ประชาสัม พัน ธ์ห้อ งสมุ ด เพื่อ น ามาใช้เ ป็ น สื่อ ประชาสัม พัน ธ์
ห้องสมุด ในภาคการศึกษาที่ 2/ 2556 (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2557)
2. กาหนดหลักเกณฑ์ กติกาการประกวดคลิป
3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ติดป้ายประกาศ
4. ติดต่อผูท้ รงคุณวุฒมิ าเป็ นกรรมการตัดสินการประกวด
สถานที่ดาเนิ นการ
- สานักหอสมุด
จานวนผูท้ ี่จะเข้าร่วมโครงการ
- ประมาณ 50 คน

ระยะเวลาในการดาเนิ นการ
- ภาคการศึกษาที่ 2 - 3/ 2556 (เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2557)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- แผนกบริการ
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นความสาคัญ และประโยชน์ของการใช้
ห้องสมุดมากขึน้
2. นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าร่วมกับกิจกรรมของ
สานักหอสมุด
3. สานักหอสมุดมีสอ่ื ทีใ่ ช้ในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด

สรุปกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่10 ปี การศึกษา 2556
กิ จกรรม "ประกวดคลิ ปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด "
กิจกรรม"ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด " จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 10 ก.พ. – 18 เม.ย.
2557โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ส่งผลงานวิดโี อคลิปประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดมีความยาวประมาณ 8-10 นาที ไม่จากัดไอเดีย และรูปแบบการนาเสนอ ส่งได้ทงั ้ ผลงานเดีย่ วหรือ
กลุ่ม (ไม่จากัดจานวนสมาชิกในกลุ่ม) ต่อ 1 ผลงาน ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดต้องมีสถานทีห่ รือบริการต่างๆ หรือ
อย่างใดอย่างหนึ่งภายในสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต นาเสนอภายในวิดโี อคลิป นอกจากคะแนนตัดสิน
ของคณะกรรมการแล้ว คะแนนในการตัดสิน 10 เปอร์เซ็นต์จะมาจากผลการโหวตให้คะแนนทาง Youtube
ผลการดาเนินกิจกรรมมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 29 คน ผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลมีดงั นี้
1. รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่ม Yindee Production คณะนิเทศศาสตร์
ชื่อผลงาน “RSU Library : ห้องสมุด สะดุดรัก”
(www.youtube.com/watch?v=RYcNzQ2Lm4I)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ กลุ่ม Product Boy คณะศิลปะและการออกแบบ
ชื่อผลงาน “RSU Library : Wise Corner”
(www.youtube.com/watch?v=ipksnxxN94Y)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่ม Mosic Studio คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
ชื่อผลงาน “RSU Library”
(www.youtube.com/watch?v=JOhq8RaYsx8)

ภาพกิ จกรรมส่งเสริ มการอ่าน
ครัง้ ที่10 ปี การศึกษา 2556
ชื่อกิ จกรรม : ประกวดคลิ ปประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

