
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558 

 

ชื่อกิจกรรม : ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 8 

 

หลักการและเหตุผล  

 “กิจกรรมยืมมาก ลุนมาก” เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน

หนังสือและเขารวมกิจกรรมของสํานักหอสมุดดวยการยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน โดยผูรวมกิจกรรมจะ

ไดรับใบยืมมากลุนมากทุกคร้ังที่ยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน ผูใชบริการตองเขียนแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับสํานักหอสมุดลงในใบกิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก” ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูใชบริการนั้น สํานักหอสมุดสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงการบริการใหตรงกับ

ความตองการของผูใชบริการ   

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของหองสมุด ซ่ึงเปนแหลงการเรียนรูมากขึ้น 

  2.  เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูใชบริการรูถงึประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุด 

 3.  เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน และสามารถใชประโยชนจากการอานไดอยางเต็มที่   

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1.  จัดเตรียมใบกิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 8”   

 2.  จัดเตรียมของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 3.  จัดทําปายประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนใหผูใชบริการเขารวมกิจกรรม   

 4.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - หองบริการ ชั้น 2 และ ชัน้ 3 สํานักหอสมุด  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

 - 200 - 300 คน 



ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 - วันที่ 1 กรกฎาคม  – วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 - แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  ผูใชบริการเห็นความสําคัญของหองสมุดและเขาใชหองสมุดมากข้ึน  

 2.  ผูใชบริการรูถึงประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุด    

 3.  ผูใชบริการเห็นประโยชนจากการอาน และมีการอานเพ่ิมขึ้นจนเปนนิสัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 8 

 

 กิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 8” ในระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม  – วันที่ 23 ธันวาคม 2558 

เปนกิจกรรมที่ใหผูยืมรวมลุนรางวัลจากการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศนของสํานักหอสมุดฯ ซ่ึงจะมีการจับ

รางวัลทุกส้ินเดือน เดือนละ 20 รางวัล 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 831 คน ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมมีความ

ประทับใจในหองสมุดดานผูใหบริการมากที่สุด และขอเสนอแนะของผูเขารวมกิจกรรม คือ ควรเพ่ิม

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหมากขึ้นและใหทันสมัยมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

 

ชื่อกิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 8 

 

หลักการและเหตุผล  

 “การอาน” เปนทักษะสําคัญในการเรียนรู การอานเปนกระบวนการที่ตองฝกฝนอยางมีระบบ

เพราะการอานเปนทักษะที่สามารถฝกได การฝกมากจะทําใหมีความสามารถในการอานเพ่ิมขึ้น ชวยให

เกิดความรู ความคิดสรางสรรคตางๆ “กิจกรรมตามหายอดนักอาน” เปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น

อยางตอเน่ืองมาตลอดเพ่ือกระตุนและสงเสริมใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอาน เกิดการอาน

หนังสือจนมีนิสัยรักการอาน มีทักษะในการอานเพ่ิมขึ้นจนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอานมาใชให

เกิดประโยชนตอตนเองสรางแนวความคิดทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอานมากขึ้น 

  2.  เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูใชบริการรูถงึประโยชนของการอาน  

 3.  เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูใชบริการ  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1.  จัดเตรียมใบ “ตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 8”  

 2.  จัดทําปายประชาสัมพันธเพ่ือเชญิชวนใหผูใชบริการเขารวมกิจกรรม   

 3.  รับสมัครผูใชบริการ อาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ เพ่ือเขารวมกิจกรรม  

 4.  จัดเตรียมของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - จัดกิจกรรมบริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 

 

 



จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

 - 100 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 - วันที่ 1 พฤศจิกายน  2558 – วันที่ 29 ธันวาคม 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

 - แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  ผูใชบริการเห็นความสําคัญของการอานมากขึ้น 

  2.  ผูใชบริการรูถึงประโยชนของการอาน  

 3.  ผูใชบริการมีนิสัยรักการอาน และมีการอานเพ่ิมขึ้นจนเปนนิสัย 

 4.  ผูใชบริการรูถงึประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในสํานักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 8 

 

 กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 8” ในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 29 กุมภาพันธ 

2559 เปนกิจกรรมสะสมแตมจากการยืมหนังสือและการบันทึกอาน ผูเขารวมกิจกรรมที่มีแตมสะสมรวม

มากที่สุดก็จะไดรับรางวัล “ยอดนักอาน คร้ังที่ 8”  

 ผลการจัดกิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 210 คน จาก 24 คณะ  

  - ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลศิยอดนักอาน คือ นางสาววรรณกร ภูบรรจง รหัส 5806909 

คณะพยาบาลศาสตร มีการยืมหนังสือทั้งสิ้น 67 เลม  

  - ผูที่ไดรับรางวัลรองชนะเลศิ คือ นางสาวกุลรตัน เหลอืงประเสริฐ รหัส 5708922 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มีการยืมหนังสือทั้งสิ้น 46 เลม 

 กิจกรรมน้ีไดมีการมอบรางวัลในงานสัปดาหหองสมุด เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 8 

 

 
 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

 

ชื่อกิจกรรม : อุนอก ออมแขน ออมกอดของแม 

 

หลักการและเหตุผล 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 

สิงหาคมของทุกป เปนวันสําคัญที่ถูกกําหนดขึ้นใหเปนวันแมแหงชาติอีกดวย สํานักหอสมุดเห็นความ 

สําคัญของวันดังกลาว จึงไดจัดนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี จักรี

เกริกฟา” ขึ้น เพ่ือเปนการเทิดพระ เกียรติของพระองคทาน โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับที่มาแหง

พระราชสัมพันธ พระราชพิธีหม้ัน พระราชพิธีอภิเษกสมรส และพระราชภารกิจของพระบรมราชินีนาถ 

ตามโครงการในพระราชดําริ เชน โครงการศิลปาชีพ โครงการปารักนํ้า โครงการบานเล็กในปาใหญ 

โครงการอนุรักษพันธสัตวปาภูเขียว ฉายวีดีทัศน และทําจัดทําสมุดถวายพระพรพระองคทาน  

 นอกจากนี้เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณของแม บุคคลท่ีสําคัญมากที่สุดในชีวิตของมนุษยทุกคน 

เพราะแมเปนผูใหชีวิต ผูคอยดูแลคุมครองรักษา มอบความรัก ความอบอุน เปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร

ใหที่ปกปองลูกใหรมเย็นเปนสุข จึงไดจัดกิจกรรม “อ่ิมอก ออมแขน ออมกอดแม” ขึ้น เพ่ือสงเสริมใหผูใช 

บริการระลึกถึงความรัก ความผูกพันระหวางแมกับลูก โดยจัดกิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอก

ความรูสึกเม่ือยามที่ถูกแมกอดหรือกอดแม ในบอรดที่จัดเตรียมไวให พรอมทั้งมอบของรางวัลใหกับ

ผูเขารวมกิจกรรมที่มีจํานวนการ “Like” มากที่สุดใน Facebook ของสํานักหอสมุด และแจก

ไปรษณียบัตรใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนขอความบอกรักโดยไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้งจัดมุมความรู

เก่ียวกับแมตัวอยาง ประโยชนของการกอด จัดแสดงหนังสือที่นาสนใจสําหรับผูใชบริการยืมไปใหคุณแม

อานอีกดวย  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูใชบริการไดรวมแสดงความจงรักภักดีที่มีตอพระองคทานฯ 

 2.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการไดสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานฯ ที่มีตอปวงชน 

              ชาวไทย 

3.  เพ่ือใหผูใชบริการไดสํานึกในพระคุณของแมและเห็นความสําคัญของวันแม 

 4.  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

  1.  รวบรวมขอมูลพระราชประวตัิ และพระราชกรณียกิจ 

2.  จัดนิทรรศการและจัดทําสมุดถวายพระพร  

3.  จัดแสดงหนังสือที่เก่ียวกับโครงการในพระราชดําริ 

4.  จัดเตรียมไปรษณียบตัรสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 5.  จัดมุมสําหรับใหเขียนเลาเรื่องความรูสึกเม่ือกอดแม 

6.  ประเมินผลการจัดนิทรรศการและกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - จัดกิจกรรมบริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 150 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 29 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  ผูใชบริการรวมแสดงความจงรักภักดีที่มีตอพระองคทานฯ 

 2.  ผูใชบริการรูสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานฯ ที่มีตอปวงชนชาวไทย 

3.  ผูใชบริการสํานึกในพระคุณของแมและเห็นความสําคัญของวันแม 

 4.  ผูใชบริการนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : อุนอก ออมแขน ออมกอดของแม 

 

 กิจกรรม “อุนอก ออมแขน ออมกอดของแม” ในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 

2558 เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกเลาความรูสึกเม่ือถูกแมกอดหรือไดกอดแมติดบน

บอรดที่จัดเตรียมไวให พรอมทั้งแจกไปรษณียบตัรใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกรกัแม โดยสํานัก 

หอสมุดเปนผูนําสงใหทางไปรษณีย รวมถึงจัดมุมความรูเก่ียวกับประโยชนของการกอด แมตัวอยาง และ

จัดแสดงหนังสือที่นาสนใจสําหรับยืมไปใหแมอานอีกดวย 

 ผลการจัดกิจกรรม มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 178 คน  

  - ผูที่เขียนความรูสึกเม่ือกอดแม จํานวน 128 คน ซ่ึงมีผูที่ไดรับรางวลั จํานวน 1 คน คือ 

น.ส.ผาณิตา ถนัดพจนามาตร รหัส 5802109 คณะบรหิารธุรกิจ ซ่ึงมีผูเขามากด “Like” ใน Facebook 

ของสํานักหอสมุด จํานวน 63 คร้ัง 

  - ผูที่สงไปรษณียบัตรบอกรกัแม จํานวน 50 คน  

ผูที่ไดรับรางวลั จํานวน 1 คน คือ น.ส.ผาณิตา ถนัดพจนามาตร รหัส 5802109 คณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงมี

ผูเขามากด “Like” ใน Facebook ของสํานักหอสมุด จํานวน 63 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : อุนอก ออมแขน ออมกอดของแม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : อาลัย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ป 2554 

 

หลักการและเหตุผล 

“ประภัสสร เสวิกุล” ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป พุทธศักราช 2554 เปนนักเขียนที่ไดรับ

ความนิยมจากนักอานและเปนที่ยอมรับในวงวรรณกรรมรวมสมัยของไทย ผลงานของคุณประภัสสรเปน

ผลงานท่ีมีคุณคาและหลากหลายประเภท ผลงานเรื่องสั้นมีมากกวา 150 เรื่อง นวนิยายมากกวา 60 

เรื่อง กวีนิพนธกวา 200 บท บางผลงานไดรับรางวัลในระดับชาติ ตลอดจนไดมีผูนําไปสรางสรรคเปน

ศิลปะแขนงอื่น  คือ  ละครโทรทัศน  ภาพยนตร  และผลงานจํานวนหนึ่ งได รับการแปลเปน

ภาษาตางประเทศ ในวันที่ 18 กันยายน 2558 คุณประภัสสร ไดถึงแกกรรม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

รังสิตจึงไดจัดมุมใหความรูเก่ียวกับประวัติและผลงานของประภัสสร เสวิกุล ขึ้น เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ

และแสดงความอาลัยตอประภัสสร เสวิกุล  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักศึกษาและผูใชบริการรูจักประวตัิและผลงานของประภัสสร เสวิกุล 

2.  เพ่ือใหนักศึกษาและผูใชบริการไดรับความรูและประสบการณดานการประพันธจากผลงาน 

     ของประภัสสร 

3. เพ่ือเปนแรงกระตุนใหนักศึกษาและผูใชบริการ เกิดแรงจูงใจในการอานหนังสือเพ่ิมขึ้น 

  

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

  1.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวตัิและผลงานของประภัสสร เสวิกุล 

2.  รวบรวมหนังสือของประภัสสรที่มีใหบริการในสาํนักหอสมุด    

3.  จัดแสดงประวตัิและหนังสือของประภัสสร 

4.  สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 

 



จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 - วันที่ 22 กนัยายน  – 24 ตุลาคม 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ 

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาและผูใชบริการไดรูจักประวัตแิละผลงานของประภัสสร เสวิกุลมากขึ้น 

2. นักศึกษาและผูใชบริการไดรับความรูจากผลงานของประภัสสรเพ่ิมขึ้นและสามารถนําไป 

    ประยุกตใชกับตนเองไดบาง 

3. นักศึกษาและผูใชบริการ เกิดแรงจูงใจในการอานหนังสือเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : อาลัย ประภัสสร เสวิกุล ศลิปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ป 2554 

 

 อาลัย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศลิป ป 2554 ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 22 

กันยายน  – 24 ตุลาคม 2558 เปนมุมใหความรูเกีย่วกบัประวัติและผลงานของประภัสสร เสวิกลุ รวมถงึ

ผลงานทีม่ีใหบริการในสํานกัหอสมุดในปจจุบัน 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขาชม จํานวน 149 คน ผลประเมินความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับดีมาก คือ เน้ือหาสาระที่ไดรับ 4.52 ระดับดี คือ การนําขอมูลไปใชประโยชน 4.13 และความ

เหมาะสมของสถานที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : อาลัย ประภัสสร เสวิกุล ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ป 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวลัซีไรต) ประจําป 2558 

 

หลักการและเหตุผล 

 “ประชาคมอาเซียน” เปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก จํานวน 10 ประเทศ ซ่ึงมีความ

รวมมือกันในดานตางๆ  “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน”หรือ “รางวัลซีไรต” ก็เกิด

จากความรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน เปนรางวัลที่มอบใหแกนักประพันธใน 10 ประเทศอาเซียน 

ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม เพ่ือเปน

การยกยองนักเขียนในกลุมประเทศอาเซียน แตละปจะสลับประเภทของวรรณกรรมเปนนวนิยาย       

กวีนิพนธ และเรื่องสั้น ซ่ึงในป 2558 นวนิยาย เร่ือง "ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต" ของวีรพร นิติประภา

ไดรับรางวัล สํานักหอสมุดจึงจัดมุม “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) 

และหนังสือเขารอบสุดทาย ประจําป 2558 ขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาและผูใชบริการหองสมุด

ไดรูจักและเห็นถึงความสําคัญของวรรณกรรมที่มีคุณคาของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหนักศึกษาและผูใชบริการรูจักรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 

2.  เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาและผูใชบริการเห็นความสําคัญของหนังสือที่มีคุณคา และสราง 

     แรงจูงใจในการอานหนังสือเพ่ิมขึ้น 

 3.  เพ่ือใหนักศึกษาและผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชน 

      ตอตนเอง  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

  1.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ประจําป 2558 

2.  จัดนิทรรศการรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) และ 

               หนังสือเขารอบสุดทาย วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน    

3.  จัดแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัล และหนังสือที่เขารอบสุดทายรางวลั วรรณกรรมสรางสรรค  

     ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน ประจําป 2558 

4.  สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 



สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศช้ัน 3 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 200คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

- วันที่ 25 ตลุาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

- แผนกบริการ 

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  นักศึกษา และผูใชบริการไดรับความรูและรูจักรางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง 

               อาเซียนเพ่ิมขึน้ 

2.  นักศึกษาและผูใชบริการเห็นความสําคัญของหนังสือที่มีคุณคาและมีแรงจูงใจในอานหนังสือ 

     เพ่ิมขึ้น 

 3.  เพ่ือใหนักศึกษาและผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชน 

               ตอตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) ประจําป 2558 

 

 มุมกิจกรรมรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) ประจําป 2558 

ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 เปนมุมแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัล

วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) ประจําป 2558 และหนังสือเขารอบสุดทาย 

พรอมทั้งใหผูใชบริการรวมเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรางวัลซีไรต ป 2558 ดวย 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขาชมมุมกิจกรรม จํานวน 168 คน ผลประเมินการจัดกิจกรรมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ เน้ือหาสาระท่ีไดรับและการนําขอมูลไปใชประโยชน 4.18 และ ความ

เหมาะสมของสถานที่ 4.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวลัซีไรต) ประจําป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หน่ึงความตัง้ใจทําดี ที่ลกูมีใหกับพอ 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในป พ.ศ. 2558 น้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงมีพระชนมายุ 88 

พรรษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตจึงจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี ทําดีเพ่ือในหลวง” ขึ้นเพ่ือ

เปนการถวายความจงรักภักดี และเปนพระราชกุศลตอพระเจาอยูหัว ซ่ึงเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

อีกทั้งยังกอใหเกิดเปนประโยชนตอตนเองและตอสังคมไทยอีกดวย “ปณิธานความดี” คือ การกําหนดสิ่ง

ดีๆ ที่จะกระทําอยางเฉพาะเจาะจงดวยความสมัครใจและมุงมั่นเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือตอสังคม

สวนรวม เม่ือแตละคนไดกระทําความดีตามปณิธานที่ตั้งไวก็ยอมเปนพลังความดีที่จะเก้ือหนุนและดึงดูด

สิ่งดี ๆ ใหเกิดขึ้นในชีวิตและเปน “ของขวัญ” ที่มีคุณคาในตัวเองยิ่งกวาของราคาแพงใดๆ เพราะเปนสิ่ง

ที่เกิดจากใจเพื่อมอบแดบุคคลอันเปนที่รัก 

 วันที่ 5 ธันวาคม เปนวันพอแหงชาติ สํานักหอสมุด จึงไดจัดกิจกรรม “หน่ึงความตั้งใจทําดี ที่ลูก

มีใหกับพอ” ขึ้น เพ่ือใหผูใชบริการไดเกิดความตั้งใจในการทําความดี เพ่ือตอบแทนพระคุณของพอดวย

การเปนคนดี เพราะ “พอ” คือ ผูให บุคคลที่เปนทุกส่ิงทุกอยาง เปนที่เคารพรักของลูกทุกคน เปนผูนํา

ของครอบครัว เปนแบบอยางแบบฉบับของการเปนผูชาย เพราะพอจะคอยสั่งสอนลูกตั้งแตเด็กๆ ทําให

เกิดความรูสึกผูกพันอยางลึกซ้ึงระหวางพอกับลูก  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                ภูมิพลอดุลยเดช 

2.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเกิดความตั้งใจในการทําความดี เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

 3.  เพ่ือใหผูใชบริการไดแสดงความกตัญูกตเวทตีอพอดวยการทําดี ประพฤตตินเปนคนดี 

 4.  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูใชบริการรูถึงพระคุณของพอผูใหกําเนิด5.  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถ 

               นําความรูที่ไดจากกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 

 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับบุคคลที่ทําความดีจนไดรับรางวัล คนดี ประเทศไทย และการกระทํา 

               ความดีในดานตางๆ ขอมูลเก่ียวกับ พอตวัอยางแหงชาติ และบุคคลดีเดนที่ทําความดี  

 2.  จัดแสดงหนังสือที่เก่ียวกับการทําความดี และหนังสือสําหรับยืมไปใหพออาน 

 3.  จัดทําแบบฟอรมใหเขยีนปณิธานความดี และแบบฟอรมหน่ึงความตั้งใจทําความดี  

4.  จัดมุมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรสงใหพอ  

5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 - วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

  1. ผูใชบริการไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอดวยการทําดี และประพฤตตินเปนคนดี 

  2. ผูใชบริการรูถึงพระคุณของพอผูใหกําเนิด 

3. ผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : หน่ึงความตัง้ใจทําดี ที่ลูกมีใหกับพอ 

 

 หน่ึงความตั้งใจทําดี ที่ลูกมีใหกับพอ ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวนัที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 

2559 เปนกิจกรรมที่จัดแสดงหนังสือเก่ียวกับการทําความดีที่ผูใชบริการสามารถยืมไปใหพออานพรอม

ทั้งใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนปณิธานความตั้งใจทําความดีเพ่ือพอและเขียนไปรษณียบัตรสงถึงพอ ซ่ึง

ทางสํานักหอสมุดจะเปนผูนําสงใหทางไปรษณียให 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 82 คน เปนผูรวมกิจกรรมที่เขียนความ

ตั้งใจที่จะทําดีเพ่ือพอ จํานวน 32 คน และสงไปรษณียบตัรบอกรักพอ จํานวน 50 คน ผลประเมินการจัด

กิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี คือ รูปแบบกิจกรรม 4.00 และ ระดับปานกลาง คือ ความรูที่ไดรับจาก

การเขารวมกิจกรรม 3.90 และ ความนาสนใจ 3.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หน่ึงความตัง้ใจทําดี ที่ลกูมีใหกับพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : ประกวดภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองท่ีประทับใจ 

 

หลักการและเหตุผล  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเปนสถานที่หน่ึงที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเลือกใชเปน

สถานที่พบปะ พูดคุย ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาหาความรู พักผอนหยอน ซ่ึงนักศึกษาที่เขามาใช

ชีวิตในหองสมุดสวนใหญมักจะมีมุมหรือสถานที่ใดที่หน่ึงที่ชอบมานั่งเปนประจํา ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา 

26 ป ที่สํานักหอสมุดไดเปดใหบริการแกผูใชบริการมากมายจากรุนสูรุน สถานที่และบรรยากาศก็

เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย นักศึกษาแตละรุนก็มีมุมมองที่ประทับใจในสถานที่และบรรยากาศ

ที่แตกตางกันไปที่เก็บไวเปนความทรงจํา อยางไรก็ตาม การเก็บภาพประทับใจเอาไวเพียงความทรงจํา

แลวถายทอดออกมาเปนคําพูดก็คงไมชัดเจนเทากับการสื่อสารออกมาดวยภาพถายที่นําเสนอมุมมอง

ความประทับใจซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาได 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลับรังสิต ไดตระหนักถึงความสําคัญของภาพถายที่จะสามารถสะทอน

เรื่องราวความเปนหองสมุดเพ่ือถายทอดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความเปนเอกลักษณและความ

เปลี่ยนแปลงของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในแตละยุคแตละสมัย ดังน้ัน จึงไดจัดใหมีกิจกรรม

ประกวดภาพถายขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความ

ประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของสํานักหอสมุดในปจจุบันผานภาพถาย พรอมทั้งบรรยายความ

ประทับใจเพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนไดทราบ ซ่ึงภาพถายที่สงเขาประกวดเหลาน้ีจะถูกนํามาจัดแสดงและเก็บ

รวบรวมเปนบันทึกเร่ืองราวความทรงจํา ตลอดจนนําไปใชในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ

สํานักหอสมุดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความประทบัใจดานสถานที่และบรรยากาศ 

     ของสํานักหอสมุด 

2. เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษาตระหนักรูและเห็นความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. เพ่ือนําภาพถายที่สงเขาประกวดทั้งหมดมาเก็บรวบรวมเปนเรื่องราวความทรงจําและนําไปใช 

    ในการจัดทําสื่อประชาสมัพันธสํานักหอสมุด  

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. กําหนดหลักเกณฑการประกวด  

2. ติดตอประสานงานกับอาจารยตามคณะตางๆ เพ่ือเชิญชวนใหนักศึกษาสงภาพเขารวมประกวด 

3. เรียนเชิญอาจารย จํานวน 3 ทาน เพ่ือมาเปนคณะกรรมการตัดสิน 

 4. ทําการประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 5. จัดแสดงนิทรรศการภาพถายที่เขารอบและภาพถายที่ไดรับรางวัล   

 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  

         เชิงปริมาณ  

- จํานวนผูเขารวมประกวด 

- จํานวนภาพถายที่สงเขาประกวด 

- จํานวนผูชมนิทรรศการ 

          เชิงคุณภาพ 

  - แบบประเมินนิทรรศการ 

 7. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - หองบริการ ชั้น 3 สํานักหอสมุด  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 - วันอังคารที่ 11 มกราคม – พฤหัสบดีที ่24 มีนาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ  

 

 

 

 



ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของ 

              สํานักหอสมุด  

 2. นักศึกษามีความตระหนักรูและเห็นความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. สํานักหอสมุดมีภาพถายไวเก็บเรื่องราวความทรงจําและนํามาใชในการจัดทําส่ือ 

    ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : ประกวดภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองที่ประทับใจ 

 

  กิจกรรมประกวดภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองที่ประทับใจ ซ่ึงจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 11 มกราคม – 24 มีนาคม 2559 เปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความ

ประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของสํานักหอสมุดในปจจุบันผานภาพถาย พรอมทั้งบรรยายความ

ประทับใจเพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนไดทราบ โดยมีการมอบรางวัลสําหรับผูชนะการประกวด 7 รางวัล ไดแก 

รางวัลที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ รางวัลชมเชยอีก 4 รางวัล  

 ผลการจัดกิจกรรม มีนักศึกษาสงภาพเขาประกวดทั้งสิ้น จํานวน 142 ภาพ ซ่ึงมีผูที่ไดรับรางวัล

และมีการมอบรางวัลในงานสัปดาหหองสมุด เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังน้ี 

  - รางวัลชนะเลิศ ไดแก นายศุภกิจ บูแยม รหัส 5701294 คณะศลิปะและการออกแบบ 

  - รางวัลรองชนะเลศิ 

   - รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 ไดแก นางสาวณัฐกฤตา ไชยศิลป รหัส 5705623  

      วิทยาลัยแพทยศาสตร 

        - รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 ไดแก นายพิเชฐ เจตนจงใจ รหัส 5701537  

      คณะศลิปะและการออกแบบ 

       - รางวัลชมเชย 

   - รางวัลชมเชยอันดับ 1 ไดแก นายสมพร สักการะ รหัส 5706849  

      วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        - รางวัลชมเชยอันดับ 2 ไดแก นายณัฏฐพล กาญจนชูฉัตร รหัส 5702537  

               คณะศิลปะและการออกแบบ 

        - รางวัลชมเชยอันดับ 3 ไดแก นางสาวอรธิดา โอภัทรกุล รหัส 5705748  

      วิทยาลัยแพทยศาสตร 

                               - รางวัลชมเชยอันดับ 4 ไดแก นางสาวนูรียะห ตาเยาะ รหัส 5802176  

      คณะศิลปศาสตร  

  

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : ประกวดภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองท่ีประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หนังสือสื่อความรัก 

 

หลักการและเหตุผล  

วันที่ 14 กุมภาพันธ “วันวาเลนไทน” หรือ “วันแหงความรัก” ซ่ึงกลายเปนวันสําคัญของคน    

ทั่วโลกไปแลว เพราะถือเปนชวงเวลาแหงการแสดงความรูสึก ความรัก และมิตรภาพ ที่มอบใหแกกัน

และกัน ไมวาจะเปนพอ-แม-ลูก ครู-ศิษย คูรัก คนพิเศษ ญาติสนิท มิตรสหาย รวมถึงทุกชีวิตบนโลก 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเห็นความสําคัญของวันแหงความรัก จึงจัดมุม “หนังสือส่ือความรัก” 

ขึ้น เพ่ือเชิญชวนหรือแนะนําใหผูใชบริการมอบหนังสือแทนคําบอกรักใหแกคนที่ตนเองรักแทนดอก

กุหลาบ ช็อกโกแลต หรือของขวัญอ่ืนๆ ในวันวาเลนไทน ซ่ึงเปนการมอบส่ิงที่ดีและมีคุณคาใหแกกันและ

กัน โดยทางสํานักหอสมุดจะแนะนําหนังสือที่มีในหองสมุดหรือหนังสือที่นาสนใจ ซ่ึงมีคุณคาและสื่อให

เห็นถึงความรัก ความหวงใย และความปรารถนาดีตอคนท่ีเรารัก เพ่ือใหผูอานใชเปนแนวทางในการ

แสวงหาสิ่งดีๆ มอบใหกับคนที่ตัวเองรัก นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการบอก

รักดวยหนังสือ แลกเปลี่ยนประสบการณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี มีคุณคา และมี

ประโยชนแทนความรูสึกดีๆ ที่มีตอกันในวันวาเลนไทน  

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหผูใชบริการมอบหนังสือเปนสื่อแทนความรักและความรูสึกที่มีตอคนที่ตนเองรกั 

     ในวันวาเลนไทน 

  2. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี มีคุณคา และมี  

     ประโยชนแทนความรูสกึดีๆ ที่มีตอกันในวันวาเลนไทน 

 3. เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการไดตระหนักและเห็นความสาํคัญของหนังสือและการอานหนังสือ 

 4. เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูใชบริการ  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. จัดเตรียมมุมสําหรับทํากิจกรรม โดยจัดมุมแนะนําหนังสือที่มีในหองสมุดที่นาสนใจ ซ่ึงมี 

    คุณคาและสื่อใหเห็นถึงความรัก ความหวงใย และความปรารถนาดีตอคนที่เรารัก 

 2. ทําการประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนใหผูใชบริการเขารวมกิจกรรม   



3. จัดมุมใหผูใชบริการไดเขยีนแลกเปลี่ยนประสบการณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี  

    มีคุณคา และมีประโยชนแทนความรูสกึดีๆ ที่มีตอกันในวันวาเลนไทน 

4. จัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 

       - แบบประเมินกิจกรรม 

 6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

  

สถานที่ดําเนินการ 

 - หองบริการ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- ผูเขารวมแนะนําหนังสือ จํานวน 25 คน 

- ผูเขารวมเขยีนแสดงมุมมองความรัก จํานวน 50 - 60 คน 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 8 - 29 กุมภาพันธ 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
 

 1. ผูใชบริการสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี มีคุณคา  

     และมีประโยชนแทนความรูสึกดีๆ ที่มีตอกันในวันวาเลนไทน 

 2. ผูใชบริการไดแนวทางในการแสวงหาสิ่งดีๆ เพ่ือมอบใหกับคนทีต่ัวเองรักในวันวาเลนไทน 

 3. ผูใชบริการตระหนักและเห็นความสําคญัของหนังสือและการอานหนังสือ 

 4. ผูใชบริการเกิดนิสัยรักการอานเพ่ิมขึ้น  

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : หนังสือสื่อความรัก 

 

 หนังสือสื่อความรัก ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ 2559 เปนการจัดมุมใหผูใชบริการ

ไดเขียนแลกเปลี่ยนประสบการณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี มีคุณคา และมีประโยชนแทน

ความ รูสึกดีๆ ที่มีตอคนที่ตนเองรักในวันวาเลนไทน พรอมทั้งแจกของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 110 คน เปนผูที่เขียนเกี่ยวกับมุมมอง

ความรักในแบบฉบับของตนเอง จํานวน 86 คน และ ผูที่เขียนเก่ียวกับหนังสือที่จะเลือกมอบใหคนที่

ตนเองรักในวันวาเลนไทน จํานวน 24 คน ผลประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมากทั้งหมด 

คือ ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 5.00 รูปแบบกิจกรรมและความนาสนใจ 4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หนังสือสื่อความรัก 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 9 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล 

 “ประชาคมอาเซียน” เปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือเพ่ิมอํานาจ

ตอรองและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในเวทีระหวางประเทศในอาเซียนดานการเมืองและความ

ม่ันคง ดานเศรษฐกิจ และ ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิก

อาเซียนไดเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ สงผลใหประเทศสมาชิกทั้งหมดตองทําตาม

ขอตกลงของประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเห็นความสําคัญของการเปนประชาคมอาเซียน จึงจัด

กิจกรรม “สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน” ขึ้น เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับอาเซียน รวมถึงสรางการ

รับรู และเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อีกทั้งไดรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเปนประชาคม

อาเซียน นอกจากน้ียังเปนการกระตุนใหผูใชบริการเกิดการตื่นตัว ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหสรางการรับรูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษา อาจารย และ 

      บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการหองสมุดทั่วไป 

 2. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการหองสมุดทั่วไปไดรูถึง 

              ประโยชนที่จะไดรับจากการเปนประชาคมอาเซียน 

 3. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปเกิดการตื่นตัว  

     ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคม 

              อาเซียน 

  4. เพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดเขามามีสวนรวมกับ 

              กิจกรรมของหองสมุด  

 

 

 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1. จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดนิทรรศการ “เรารักอาเซียน” 

2. จัดหาของรางวัลสําหรับกิจกรรม 

 3. ประชาสัมพันธกิจกรรมและกําหนดตารางเวลาผูดําเนินกิจกรรม 

 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

     - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           เชิงคุณภาพ 

       - แบบประเมินนิทรรศการ 

       - แบบประเมินกิจกรรม 

5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

- บริเวณลานหนาหองบริการ ชั้น 3  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 100 - 150 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 15 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 

              ประชาคมอาเซียน 

 2. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ 

              เขารวมเปนประชาคมอาเซียน 



 3. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปเกิดการตื่นตัว ปรับตัว และพรอม 

              รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคมอาเซียน 

  4. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรม 

     ของหองสมุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 9 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 

 สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ 2559 เปนกิจกรรมที่

เปดใหผูรวมกิจกรรมไดเลนเกมและตอบคําถามเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือแลกของรางวัล โดยผูเขารวม

กิจกรรมทุกคนจะไดรับรางวัลตามขอกําหนดจํานวนขอที่ตอบถูก นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหสมาชิก 

Facebook ของสํานักหอสมุดไดตอบคําถามผานทาง Facebook ซ่ึงในแตละคําถาม ผูที่ตอบถูก          

5 คนแรกจะไดรับรางวัล 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 168 คน แยกออกเปน ผูที่เขารวม

กิจกรรมสันทนาการที่หนาหองอานหนังสือ ชั้น 3 จํานวน 152 คน และ ผูที่เขารวมกิจกรรมตอบคําถาม

อาเซียนผานทาง Facebook ของสํานักหอสมุด จํานวน 16 คน ผลประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับดีมาก คือ ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.52 ความนาสนใจ 4.50 และระดับดี คือ 

รูปแบบกิจกรรม 4.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 9 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หนังสือเลมน้ีที่ฉันรัก 

 

หลักการและเหตุผล  

“หนังสือ” เปนสิ่งที่เพ่ิมพูนความรูใหกับทุกคนๆ ทุกเพศ ทุกวัยดังคําพูดที่วา “การอานหนังสือ

เหมือนเปดประตูสูโลกกวาง” ซ่ึงทุกคนจะตองเคยอานหนังสือ และจะตองมีหนังสือสักหน่ึงเลมที่อานแลว

เกิดความประทับใจ ชื่นชอบ รูสึกดีทุกคร้ังที่ไดอาน ดังนั้น สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม 

“หนังสือเลมน้ีที่ฉันรัก” ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหผูใชบริการที่อานหนังสือเลมที่ชอบมากแลวอยากบอกตอ

หรืออยากถายทอดความในใจหรือความประทับใจในหนังสือเลมโปรดของตน เพ่ือแบงปนหรือบอกกลาว

ใหผูอ่ืนไดรู โดยจะจัดใหมีมุมแสดงหนังสือที่ถูกคัดเลือกใหเปนหนังสือดี 100 เลมที่คนไทยควรอาน 

พรอมทั้งจัดที่สําหรับใหผูใชบริการไดเขียนถายทอดความประทับใจในหนังสือเลมโปรดของตนเอง ซ่ึงมี

การแจกของรางวัลใหกับผูที่บอกเลาเรื่องไดดีดวย 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหผูใชบริการมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูเก่ียวกับหนังสอืประเภทตางๆ ที่ชื่นชอบ 

  2. เพ่ือใหสํานักหอสมุดไดจัดหาหนังสือไดตรงตามความตองการของผูใชบริการ 

 3. เพ่ือกระตุนผูใชบริการใหเกิดความรูสึกอยากอานหนังสือ 

 4. เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูใชบริการ  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. จัดเตรียมมุมสําหรับทํากิจกรรม โดยจัดมุมแสดงตัวอยาง “หนังสือดี 100 เลมที่คนไทยควร 

    อาน” 

 2. จัดทําปายประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนใหผูใชบริการเขารวมกิจกรรม   

 3. จัดมุมใหผูใชบริการไดเขยีนถายทอดหนังสอืที่ตนเองรัก  

4. จัดเตรียมของรางวัลสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  

    - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

 



เชิงคุณภาพ 

     - แบบประเมินกิจกรรม 

 6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - หองบริการ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 30 - 50 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. ผูใชบริการมีการแลกเปลีย่นและเรียนรูเก่ียวกับหนังสือประเภทตางๆ  

 2. สํานักหอสมุดสามารถจัดหาหนังสือไดตรงตามความตองการของผูใชบริการมากขึ้น 

 3. ผูใชบริการเกิดความรูสึกอยากอานหนังสือมากขึ้น 

 4. ผูใชบริการเกิดนิสัยรักการอานเพ่ิมขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2558 

 

กิจกรรม : หนังสือเลมน้ีที่ฉันรัก 

 

  หนังสือเลมน้ีที่ฉันรัก ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 เปนกิจกรรม

แสดงหนังสือที่ถูกคัดเลือกใหเปนหนังสือดี 100 เลมที่คนไทยควรอาน พรอมทั้งจัดที่สําหรับให

ผูใชบริการไดเขียนถายทอดความประทับใจในหนังสือเลมโปรดของตนเอง ซ่ึงมีการแจกของที่ระลึก

ใหกับผูที่บอกเลาเรื่องดวย 

 ผลการจัดกิจกรรม พบวา มีผูเขาชมมุมกิจกรรมประมาณ 80 คน และมีผูเขารวมแนะนําหนังสือ

เลมที่อานแลวรักมากจึงอยากบอกตอ จํานวน 26 คน ผลประเมินการจัดกิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี

มาก คือ ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.59 ความนาสนใจ 4.54  และระดับดี คือ รูปแบบ

กิจกรรม 4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 10 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อกิจกรรม : หนังสือเลมน้ีที่ฉันรัก 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี จักรีเกริกฟา 

 

หลักการและเหตุผล 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 

สิงหาคมของทุกป เปนวันสําคัญที่ถูกกําหนดขึ้นใหเปนวันแมแหงชาติอีกดวย สํานักหอสมุดเห็น

ความสําคัญของวันดังกลาว จึงไดจัดนิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี 

จักรีเกริกฟา” ขึ้น เพ่ือเปนการเทิดพระ เกียรติของพระองคทาน โดยจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับที่มา

แหงพระราชสัมพันธ  พระราชพิธีห ม้ัน  พระราชพิธีอภิ เษกสมรส  และพระราชภารกิจของ

พระบรมราชินีนาถ ตามโครงการในพระราชดําริ เชน โครงการศิลปาชีพ โครงการปารักนํ้า โครงการ

บานเล็กในปาใหญ โครงการอนุรักษพันธสัตวปาภูเขียว ฉายวีดีทัศน และทําจัดทําสมุดถวายพระพร

พระองคทาน  

 นอกจากนี้เพ่ือเปนการระลึกถึงพระคุณของแม บุคคลท่ีสําคัญมากที่สุดในชีวิตของมนุษยทุกคน 

เพราะแมเปนผูใหชีวิต ผูคอยดูแลคุมครองรักษา มอบความรัก ความอบอุน เปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทร

ใหที่ปกปองลูกใหรมเย็นเปนสุข จึงไดจัดกิจกรรม “อ่ิมอก ออมแขน ออมกอดแม” ขึ้น เพ่ือสงเสริมให

ผูใชบริการระลึกถึงความรัก ความผูกพันระหวางแมกับลูก โดยจัดกิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียน

บอกความรูสึกเม่ือยามที่ถูกแมกอดหรือกอดแม ในบอรดที่จัดเตรียมไวให พรอมทั้งมอบของรางวัลใหกับ

ผูเขารวมกิจกรรมที่มีจํานวนการ “like” มากที่สุดในเฟซบุคของสํานัก หอสมุด และแจกไปรษณียบัตรให

ผูเขารวมกิจกรรมเขียนขอความบอกรักโดยไมตองเสียคาใชจาย รวมทั้งจัดมุมความรูเก่ียวกับแม

ตัวอยาง ประโยชนของการกอด จัดแสดงหนังสือที่นาสนใจสําหรับผูใชบริการยืมไปใหคุณแมอานอีกดวย  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูใชบริการไดรวมแสดงความจงรักภักดีที่มีตอพระองคทานฯ 

 2.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการไดสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานฯ ที่มีตอปวงชน 

               ชาวไทย 

 3.  เพ่ือใหผูใชบริการไดสํานึกในพระคุณของแมและเห็นความสําคญัของวันแม 

 4.  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

  1.  รวบรวมขอมูลพระราชประวตัิ และพระราชกรณียกิจ 

2.  จัดนิทรรศการและจัดทําสมุดถวายพระพร  

3.  จัดแสดงหนังสือที่เก่ียวกับโครงการในพระราชดําริ 

4.  จัดเตรียมไปรษณียบตัรสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 5.  จัดมุมสําหรับใหเขียนเลาเรื่องความรูสึกเม่ือกอดแม 

6.  ประเมินผลการจัดนิทรรศการและกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหนาหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 150 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 29 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  ผูใชบริการรวมแสดงความจงรักภักดีที่มีตอพระองคทานฯ 

 2.  ผูใชบริการรูสํานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานฯ ที่มีตอปวงชนชาวไทย 

3.  ผูใชบริการสํานึกในพระคุณของแมและเห็นความสําคัญของวันแม 

 4.  ผูใชบริการนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่  ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี จักรีเกริกฟา 

 

 นิทรรศการสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี จักรีเกริกฟา ซ่ึงจัดขึ้นระหวาง

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 เปนการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับที่มาแหงพระราชสัมพันธ

ระหวางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กับ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ตลอดจนพระราชพิธีหม้ัน      

พระราชพิธีอภิเษกสมรส และพระราชภารกิจตามโครงการในพระราชดําริ เชน โครงการศิลปาชีพ 

โครงการปารักนํ้า โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการอนุรักษพันธสัตวปาภูเขียว พรอมทั้งฉาย        

วีดีทัศนเก่ียวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจัดทําสมุดถวายพระพร 

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวน 581 คน ผลประเมินการจัดนิทรรศการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก คือ เน้ือหาสาระท่ีไดรับ 4.41 และอยูในระดับดี 2 ดานเรียงตามลําดับ คือ การ

นําขอมูลไปใชประโยชน 4.32 และความเหมาะสมของสถานที่ 4.12      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่  ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : คูบารมี จักรีเกริกฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน 

 

หลักการและเหตุผล 

 “ประชาคมอาเซียน” เปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายในป 2558 เพ่ือสราง

ประชาคมที่มีความแข็งแกรง สามารถสรางโอกาสและรับมือส่ิงทาทายทั้งดานการเมือง ความม่ันคง 

เศรษฐกิจการเปนประชาคมอาเซียน คือ การทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนเปน "ครอบครัวเดียวกัน" ที่มี

ความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความอยูที่ดี ปลอดภัย และ

สามารถคาขายไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เล็งเห็นความสําคัญในการมี

สวนรวมเพ่ือเตรียมความพรอมดานความรูใหกับผูใชบริการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน จึงไดจัด

นิทรรศการ “อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน” ขึ้น เพ่ือเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร ความเขาใจ

เก่ียวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตางๆ เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งที่ควรทําและ

ไมควรทําเม่ือเดินทางไปประเทศที่อยูในประชาคมอาเซียน สถานที่ทองเท่ียวใหกับผูใชบริการไดรูจัก

ประเทศสมาชิกอาเซียนใหใกลชิดยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหผูใชบริการมีความรูและความเขาใจประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเห็นความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

  3.  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

  1.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับประเทศสมาชกิอาเซียนในดานตางๆ เชน ขนบธรรมเนยีม  

        วัฒนธรรม ฯลฯ 

2.  จัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน    

3.  จัดแสดงหนังสือที่เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน  

4.  สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหนาหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สํานักหอสมุด 



จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

- 100 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 7 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2558 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ 

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1.  ผูใชบริการไดรับความรูและความเขาใจประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.  ผูใชบริการเห็นความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

  3.  ผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากนิทรรศการไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน 

 

  อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2558 เปนนิทรรศการ

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตางๆ เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ส่ิงที่ควรทําและส่ิง

ที่ไมควรทําเมื่อเดินทางไปประเทศเพื่อนบานอาเซียน และสถานที่ทองเที่ยวใหกับผูใชบริการไดรูจักประเทศ

ในกลุมสมาชิกอาเซียนใหใกลชิดยิ่งข้ึน  

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวน 352 คน ผลประเมินการจัดนิทรรศการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด คือ เนื้อหาสาระที่ไดรับ 4.27 ความเหมาะสมของสถานที่ 4.24 และการนํา

ขอมูลไปใชประโยชน 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : ปณิธานความดี ทําดเีพ่ือในหลวง 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในป พ.ศ. 2558 น้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตจึงจัดนิทรรศการ “ปณิธานความด ีทําดีเพ่ือในหลวง” ขึ้นเพ่ือเปนการ

ถวายความจงรักภักดี และเปนพระราชกุศลตอพระเจาอยูหัว ซ่ึงเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย อีกทั้ง

ยังกอใหเกิดเปนประโยชนตอตนเองและตอสังคมไทยอีกดวย “ปณิธานความดี” คือ การกําหนดสิ่งดี ๆ ที่

จะกระทําอยางเฉพาะเจาะจงดวยความสมัครใจและมุงม่ันเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือตอสังคมสวนรวม 

เม่ือแตละคนไดกระทําความดีตามปณิธานที่ตั้งไวก็ยอมเปนพลังความดีที่จะเก้ือหนุนและดึงดูดส่ิงดี ๆ 

ใหเกิดขึ้นในชวีิตและเปน “ของขวัญ” ที่มีคุณคาในตวัเองยิ่งกวาของราคาแพงใด ๆ เพราะเปนสิ่งที่เกิด

จากใจเพื่อมอบแดบุคคลอันเปนที่รัก 

 วันที่ 5 ธันวาคม เปนวันพอแหงชาติ สํานักหอสมุด จึงไดจัดกิจกรรม “หน่ึงความตั้งใจทําดี ที่ลกู

มีใหกับพอ” ขึ้น เพ่ือใหผูใชบริการไดเกิดความตั้งใจในการทําความดี เพ่ือตอบแทนพระคุณของพอดวย

การเปนคนดี เพราะ“พอ” คือ ผูให บุคคลที่เปนทุกส่ิงทกุอยาง เปนที่เคารพรักของลูกทุกคน เปนผูนํา

ของครอบครัว เปนแบบอยางแบบฉบบัของการเปนผูชาย เพราะพอจะคอยสั่งสอนลูกตั้งแตเด็ก ๆ ทําให

เกิดความรูสึกผูกพันอยางลึกซ้ึงระหวางพอกับลูก  

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

                ภูมิพลอดุลยเดช 

2.  เพ่ือกระตุนใหผูใชบริการเกิดความตั้งใจในการทําความดี เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

 3.  เพ่ือใหผูใชบริการไดแสดงความกตัญูกตเวทตีอพอดวยการทําดี ประพฤตตินเปนคนดี 

 4.  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหผูใชบริการรูถึงพระคุณของพอผูใหกําเนิด 

 5.  เพ่ือใหผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 

 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับบุคคลที่ทําความดีจนไดรับรางวัล คนดี ประเทศไทย และการกระทํา 

               ความดีในดานตางๆ ขอมูลเก่ียวกับ พอตวัอยางแหงชาติและบุคคลดีเดนที่ทําความดี 

 2.  จัดแสดงหนังสือที่เก่ียวกับการทําความดี และหนังสือสําหรับยืมไปใหพออาน 

 3.  จัดทําแบบฟอรมใหเขยีนปณิธานความดี และแบบฟอรมหน่ึงความตั้งใจทําความดี  

4.  จัดมุมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรสงใหพอ  

5.  ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - จัดกิจกรรมบริเวณหองบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 200 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 27 พฤศจิกายน –  29 มกราคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. ผูใชบริการไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอพอดวยการทําดี และประพฤตตินเปนคนดี 

 2. ผูใชบริการรูถึงพระคุณของพอผูใหกําเนิด 

 3. ผูใชบริการสามารถนําความรูที่ไดจากกิจกรรมไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : ปณิธานความดี ทําดีเพื่อในหลวง 

 

  ปณิธานความดี ทําดีเพ่ือในหลวง จัดข้ึนระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 เปน

นิทรรศการเกี่ยวกับปณิธานความดี 88 ขอ ที่ปวงชนชาวไทยขอทําความดีถวายในหลวงและตัวอยางบุคคล

ที่ทําความดี ซึ่งควรจะเชิดชูใหเปนตัวอยางที่ดีแกสังคม เพื่อใหผูอานไดเห็นความสําคัญของการทําความดี

และเห็นวาการทําความดีเปนส่ิงที่นายกยอง และนาภาคภูมิใจ 

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวน 153 คน และมีผูรวมเขียนปณิธานความดี 

จํานวน 32 คน ซึ่งสวนใหญต้ังปณิธานวา จะต้ังใจเรียน เช่ือฟงพอแมครูบาอาจารย เปนคนดีของสังคม ไม

สรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน ปฏิบัติวิชาชีพดวยความเต็มใจ และซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : ปณิธานความดี ทําดเีพ่ือในหลวง 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล 

 “ประชาคมอาเซียน” เปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือเพ่ิมอํานาจ

ตอรองและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในเวทีระหวางประเทศในอาเซียนดานการเมืองและความ

ม่ันคง ดานเศรษฐกิจ และ ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิก

อาเซียนไดเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ สงผลใหประเทศสมาชิกทั้งหมดตองทําตาม

ขอตกลงของประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเห็นความสําคัญของการเปนประชาคมอาเซียน จึงจัด

กิจกรรม “สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน” ขึ้น เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับอาเซียน รวมถึงสรางการ

รับรู และเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อีกทั้งไดรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเปนประชาคม

อาเซียน นอกจากน้ียังเปนการกระตุนใหผูใชบริการเกิดการตื่นตัว ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคมอาเซียน 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือใหสรางการรับรูและเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหกับนักศึกษา อาจารย และ 

      บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการหองสมุดทั่วไป 

 2. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการหองสมุดทั่วไปไดรูถึง 

               ประโยชนที่จะไดรับจากการเปนประชาคมอาเซียน 

 3. เพ่ือกระตุนใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปเกิดการตื่นตัว  

              ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคม 

              อาเซียน 

  4. เพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดเขามามีสวนรวมกับ 

                 กิจกรรมของหองสมุด  
 

 

 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1. จัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดนิทรรศการ “เรารักอาเซียน” 

2. จัดหาของรางวัลสําหรับกิจกรรม 

 3. ประชาสัมพันธกิจกรรมและกําหนดตารางเวลาผูดําเนินกิจกรรม 

 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  

     - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

     - จํานวนผูชมนิทรรศการ 

           เชิงคุณภาพ 

       - แบบประเมินนิทรรศการ 

       - แบบประเมินกิจกรรม 

5. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

- บริเวณลานหนาหองบริการ ชั้น 3  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

-  100 - 150 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 15 กุมภาพันธ - 25 มีนาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 

              ประชาคมอาเซียน 

 2. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ 

              เขารวมเปนประชาคมอาเซียน 



 3. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปเกิดการตื่นตัว ปรับตัว และพรอม 

              รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคมอาเซียน 

  4. นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนผูใชบริการทั่วไปไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรม 

              ของหองสมุด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 

         สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 20 มีนาคม 2559 เปน

นิทรรศการแสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ผลกระทบจากการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน และ

ประโยชนที่จะไดรับจากการเปนประชาคมอาเซียน เพ่ือเปนการกระตุนใหผูใชบริการเกิดการตื่นตัว 

ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใตขอตกลงของประชาคมอาเซียน 

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวน 364 คน ผลประเมินการจัดนิทรรศการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก คือ รูปแบบการจัด 4.87 และระดับดี คือ ความรูที่ไดรับจากนิทรรศการ 4.40 

และเนื้อหาสาระ 4.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สัปดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : การแสดงผลงานภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองท่ีประทับใจ 

 

หลักการและเหตุผล  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเปนสถานที่หน่ึงที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเลือกใชเปน

สถานที่พบปะ พูดคุย ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ศึกษาหาความรู พักผอนหยอน ซ่ึงนักศึกษาที่เขามาใช

ชีวิตในหองสมุดสวนใหญมักจะมีมุมหรือสถานที่ใดที่หน่ึงที่ชอบมานั่งเปนประจํา ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา 

26 ป ที่สํานักหอสมุดไดเปดใหบริการแกผูใชบริการมากมายจากรุนสูรุน สถานที่และบรรยากาศก็

เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย นักศึกษาแตละรุนก็มีมุมมองที่ประทับใจในสถานที่และบรรยากาศ

ที่แตกตางกันไปที่เก็บไวเปนความทรงจํา อยางไรก็ตาม การเก็บภาพประทับใจเอาไวเพียงความทรงจํา

แลวถายทอดออกมาเปนคําพูดก็คงไมชัดเจนเทากับการสื่อสารออกมาดวยภาพถายที่นําเสนอมุมมอง

ความประทับใจซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาได 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลับรังสิต ไดตระหนักถึงความสําคัญของภาพถายที่จะสามารถสะทอน

เรื่องราวความเปนหองสมุดเพ่ือถายทอดใหคนรุนหลังไดเห็นถึงความเปนเอกลักษณและความ

เปลี่ยนแปลงของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในแตละยุคแตละสมัย ดังน้ัน จึงไดจัดใหมีกิจกรรม

ประกวดภาพถายขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความ

ประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของสํานักหอสมุดในปจจุบันผานภาพถาย พรอมทั้งบรรยายความ

ประทับใจเพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนไดทราบ ซ่ึงภาพถายที่สงเขาประกวดเหลาน้ีจะถูกนํามาจัดแสดงและเก็บ

รวบรวมเปนบันทึกเร่ืองราวความทรงจํา ตลอดจนนําไปใชในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ

สํานักหอสมุดตอไป 

 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความประทบัใจดานสถานที่และบรรยากาศ 

              ของสํานักหอสมุด 

2. เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศกึษาตระหนักรูและเห็นความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. เพ่ือนําภาพถายที่สงเขาประกวดทั้งหมดมาเก็บรวบรวมเปนเรื่องราวความทรงจําและนําไปใช 

    ในการจัดทําสื่อประชาสมัพันธสํานักหอสมุด  
 

 



กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. กําหนดหลักเกณฑการประกวด  

2. ติดตอประสานงานกับอาจารยตามคณะตางๆ เพ่ือเชิญชวนใหนักศึกษาสงภาพเขารวมประกวด 

3. เรียนเชิญอาจารย จํานวน 3 ทาน เพ่ือมาเปนคณะกรรมการตัดสิน 

 4. ทําการประชาสัมพันธกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 5. จัดแสดงนิทรรศการภาพถายที่เขารอบและภาพถายที่ไดรับรางวัล   

 6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  

         เชิงปริมาณ  

- จํานวนผูเขารวมประกวด 

- จํานวนภาพถายที่สงเขาประกวด 

- จํานวนผูชมนิทรรศการ 

          เชิงคุณภาพ 

  - แบบประเมินนิทรรศการ 

 7. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 หองบริการ ชั้น 3 สํานักหอสมุด  

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

50 - 80 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

 ระหวางวันอังคารที่ 11 มกราคม – พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

แผนกบริการ  
 

 

 

 



ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษาไดมีสวนรวมในการเสนอมุมมองความประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของ 

              สํานักหอสมุด  

 2. นักศึกษามีความตระหนักรูและเห็นความสําคัญของสํานักหอสมุด 

3. สํานักหอสมุดมีภาพถายไวเก็บเรื่องราวความทรงจําและนํามาใชในการจัดทําส่ือ 

    ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : การแสดงผลงานภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองท่ีประทับใจ 

 

             การแสดงผลงานภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองที่ประทับใจ จัดขึ้นระหวางวันที่ 

21 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 เปนการจัดแสดงผลงานภาพถายที่ไดรับรางวัลและภาพที่สงเขา

ประกวดทั้งหมด เพ่ือสื่อสารใหผูอ่ืนไดทราบถึงมุมมองความประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศของ

สํานักหอสมุดในปจจุบัน 

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ ประมาณ 385 คน เนื่องจากนิทรรศการนี้เปนการ

แสดงภาพถายเทานั้น จึงไมไดใหผูชมนิทรรศการทําการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : การแสดงผลงานภาพถาย Landmark สํานักหอสมุด ในมุมมองท่ีประทับใจ 

 

 
 

 



โครงการจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบอยางความใฝรู 

 

หลักการและเหตุผล 

“การอาน” เปนผลพวงจาก “ความใฝรู” อันเกิดจากความสนใจ ตั้งใจ เพียรพยายามที่จะเรียนรู

และแสวงหาความรูจากแหลงความรูตางๆ ยิ่งเรียนยิ่งรู ยิ่งใฝรูยิ่งอาน ยิ่งอานยิ่งฉลาด  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปนเจาฟาแบบอยางความใฝรู และทรงไดรับการยกยองและ

ขนานนามวาเปนเจาฟานักอาน ซ่ึงเปนที่ประจักษชัดโดยทั่วกันวา “การอาน” เปนสิ่งที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ทรงใหความสําคัญมาโดยตลอด ดวยพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอาน การจด

บันทึก การเขียน และการเรียนรูที่พสกนิกรไทยไดเห็น จนถือวาพระองคทรงเปนตนแบบหรือแบบอยาง

ความใฝรูโดยแทจริง ดวยความใฝรู พระองคจึงโปรดปรานการอานเปนอยางยิ่ง ทุกคร้ังที่เสด็จเยือน

ตางประเทศ สถานที่หน่ึงที่พระองคเสด็จเยือนตลอด คือ หองสมุดและรานขายหนังสือ ดังน้ัน ในโอกาส

วันที่ 2 เมษายน 2559 เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองค สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จึง

ไดจัดนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ เจาฟาแบบอยางความใฝรู” ขึ้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระ

เกียรติของพระองคและเพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการทั่วไปไดนําพระองคมาเปนแบบอยาง

ความใฝรู 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 61  

              พรรษา 

 2. เพ่ือเปนการเผยแพรถึงการเปนแบบอยางของความใฝรูของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

              ใหกับนักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการทั่วไปไดรับรู 

 3. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจในการอานหนังสือใหกับนักศึกษา บคุลากร และผูใชบริการทั่วไป 

 

กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 1. จัดหาขอมูลเก่ียวกับพระจริยวัตรและความสนพระทยัทางดานการอาน และการเขียนของ 

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อันแสดงถึงความใฝรูของพระองค 

 2. จัดแสดงหนังสือในพระราชนิพนธ ทั้งรอยแกว และรอยกรองของพระองค 

 



3. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

เชิงปริมาณ  

   - จํานวนผูเขียนถวายพระพร 

เชิงคุณภาพ 

     - แบบประเมินนิทรรศการ 

 

สถานที่ดําเนินการ 

 - บริเวณหนาหองบริการ ชั้น 3 

 

จํานวนผูที่จะเขารวมโครงการ 

  -  80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ  

- วันที่ 21 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2559 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริการ  

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. นักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพ  

              รัตนราชสุดาฯ  

 2. นักศกึษา บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป ไดรับรูถึงความใฝรูของสมเด็จพระเทพรัตน 

              ราชสุดาฯ  

 3. นักศึกษา บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป เกิดแรงจูงใจในการอานหนังสือและเกิดความรูสึก 

              อยากอานหนังสือหรือศึกษาหาความรูเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

 

นิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบอยางความใฝรู 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบอยางความใฝรู จัดแสดงระหวางวันที่   

25 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2559 เปนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน

ฐานะที่เปนแบบอยางดานความใฝรู ซ่ึงเปนที่ประจักษชัดวา พระองคทรงใหความสําคัญกับการอาน การ

จดบันทึก การเขียน และการเรียนรูมาโดยตลอด จนถือไดวาพระองคทรงเปนตนแบบหรือแบบอยาง

ความใฝรูโดยแทจริง 

 ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูชมนิทรรศการ จํานวน 62 คน  ซึ่งไมมีการประเมินผลการจัด

นิทรรศการสําหรับเร่ืองนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนิทรรศการสงเสริมการอาน 

ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2558 

ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบอยางความใฝรู 

 

 

 

 


