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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1. หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมดุในยคุ 4.0 จ ำเป็นต้องมีกำรปรับตวัและเตรียมตวัรองรับตอ่กำรเปลีย่นแปลงเพื่อจะได้เป็นหนว่ยงำนสนบัสนนุท่ีมี
พลงัขบัเคลื่อนให้กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทัง้ในพนัธกิจสนบัสนนุกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และสืบเนื่องจำกห้องสมุดเป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทตำ่งๆ เช่น หนงัสอื สิง่พิมพ์ตำ่งๆ E-book E-Journal และฐำนข้อมลูตำ่งๆ มำสนบัสนนุภำรกิจ ดงันัน้ ทรัพยำกรสำรสนเทศ
เหล่ำนี ้หำกไม่เกิดกำรใช้ก็จะไม่มีคณุค่ำ ส ำนกัหอสมดุจึงมีหน้ำที่หลกัที่ส ำคญัอีกอย่ำงหนึ่ง คือ สนบัสนุนให้เกิดกำรใช้และกำร
อำ่น เป็นกำรเสริมสร้ำงทกัษะในกำรพฒันำทำงควำมคิดและกำรวิเครำะห์ของผู้คน จึงต้องหำแนวทำงกระตุ้นกำรใช้และกำรอ่ำน
โดยกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมดุอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องทกุปีกำรศึกษำ เพื่อให้นกัศึกษำและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลยัรังสิตได้เห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคญั เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อ
กำรเรียนในมหำวิทยำลยั ดงันัน้ จึงเห็นวำ่ควรมีกำรจดักิจกรรมในรูปแบบตำ่งๆ เพื่อสง่เสริมให้เกิดกำรอำ่นและกำรใช้อยำ่งตอ่เนื่อง 

2. วัตถุประสงค์  

  1) เพื่อสง่เสริมให้เห็นควำมส ำคญัของกำรอำ่นหนงัสอืและกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2) เพื่อสง่เสริมให้เกิดทกัษะกำรคิด กำรวิเครำะห์ และพฒันำตนเองจำกกำรอำ่น เพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำสงัคม 
3) เพื่อสง่เสริมให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อน ำไปสูก่ำรให้บริกำรท่ีเป็น E-library 
4) เพื่อสง่เสริมให้เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งผู้ใช้และผู้ปฏิบตัิงำนได้เกิดกำรร่วมกิจกรรมระหวำ่งกนั 

3. ประเภทของโครงการ - โครงกำรประจ ำตอ่เนื่องทกุปี       

4. กลุ่มเป้าหมาย 

- นกัศกึษำ คณำจำรย์ และบคุลำกรของมหำวิทยำลยัรังสติ  

5. แผนการด าเนินงาน 

5.1 ก าหนดแผนการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีการศึกษา 2560 

5.1.1 ก ำหนดหวัข้อในกำรจดักิจกรรมของภำคกำรศกึษำที่ 1 และ 2 

5.1.2 เขียนโครงกำรเพื่อเสนอของบประมำณ 

 - โครงกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่น ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

 - โครงกำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นแตล่ะกิจกรรม 

 

 

 

 



5.2 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

5.2.1 กิจกรรมที่ด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 1/2560  

 5.2.1.1 กิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่น ได้แก่ 

   1) กิจกรรม “ตำมหำยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” ระหวำ่งวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กมุภำพนัธ์  

        2561 

   2) กิจกรรม “ประดิษฐ์แจกนัใสด่อกไม้จำกเศษวสัดเุหลอืใช้” เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2560 

  5.2.1.2 นิทรรศกำรสง่เสริมกำรอำ่น ได้แก่ 

   1) นิทรรศกำร “เฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณฯ ระหวำ่งวนัท่ี                   
        24 กรกฎำคม - 29 กนัยำยน 2560 
   2) นิทรรศกำร “เฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี 9”  
        ระหวำ่งวนัท่ี 7 สงิหำคม - 29 กนัยำยน 2560 
   3) 13 ตลุำ เสดจ็สูฟ่ำกฟ้ำสรุำลยั พระมหำกรุณำธิคณุสถิตในใจไทยชัว่กำล ระหวำ่งวนัท่ี 2  
        ตลุำคม – 30 พฤศจิกำยน 2560 

4) โครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิง่แวดล้อม ระหวำ่งวนัท่ี 1 ธนัวำคม  
     2560 – 31 มกรำคม 2561 

 5.2.2 กิจกรรมที่ด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2560  

  5.2.2.1 กิจกรรมสง่เสริมกำรใช้ ได้แก่ 

   - กำรประกวดคลปิวีดิโอสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุในหวัข้อ “My Life @ Library” ระหวำ่งวนัท่ี  

      1 กมุภำพนัธ์ – 30 มีนำคม 2561 

5.2.2.2 กิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่น ได้แก่ 

1) Book Fair ระหวำ่งวนัท่ี 12 – 16 กมุภำพนัธ์ 2561 

2) ใครรักห้องสมดุ...ยกมือขึน้ ระหวำ่งวนัท่ี 14 – 16 กมุภำพนัธ์ 2561 

   3) ชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น ระหวำ่งวนัท่ี 3 – 5 เมษำยน 2561 

  5.2.2.3 นิทรรศกำรสง่เสริมกำรอำ่น ได้แก่ 

   1) รำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 ระหวำ่งวนัท่ี 23 มกรำคม – 28 กมุภำพนัธ์ 2561 
2) กำรอำ่นของคนรุ่นใหมก่บั E-book ระหวำ่งวนัท่ี 12 – 16 กมุภำพนัธ์ 2561 

   3) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ พระผู้ เป็นภำพลกัษณ์ของนกักำรศกึษำตลอดชีวติ ระหวำ่ง 

    วนัท่ี 26 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 2561 

      5.3 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 1) สบืค้นข้อมลูตำ่งๆ เพื่อน ำมำจดักิจกรรม/นิทรรศกำร 
 2) ก ำหนดและจดัเตรียมสถำนท่ี อปุกรณ์ตำ่งๆ เพื่อน ำมำจดักิจกรรม/นิทรรศกำร 



 3) จดัเตรียมเอกสำรเพื่อจดักิจกรรม/นิทรรศกำร 
 4) จดัเตรียมของที่ระลกึในกิจกรรมตำ่งๆ ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดของแตล่ะกิจกรรม 

 5) ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมตำมชอ่งทำงตำ่งๆ เพื่อเชิญชวนให้บคุลำกรและนกัศกึษำเข้ำร่วมกิจกรรม 

 6) รับสมคัรผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 
 7) ด ำเนินกิจกรรม 
 8) สรุปผลกิจกรรม 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
            1) นกัศกึษำเห็นควำมส ำคญัของกำรอำ่น และได้รับกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำรอำ่น 

 2) นกัศกึษำเกิดทกัษะกำรคิด กำรวิเครำะห์ และพฒันำตนเองจำกกำรอำ่น และน ำไปสูก่ำรพฒันำสงัคม 
 3) นกัศกึษำเกิดทกัษะกำรเรียนรู้และสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 4) นกัศกึษำกบัผู้ปฏิบตัิงำนห้องสมดุได้ท ำกิจกรรมร่วมกนัและเกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัมำกขึน้ 

  6.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร 
            1) บคุลำกรรู้จกัใช้เวลำวำ่งให้เกิดประโยชน์จำกกำรอำ่น เพื่อน ำไปพฒันำตนเองและสงัคม 
  2) บคุลำกรสำมำรถเข้ำถงึและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์มำกขึน้ 
  3) บคุลำกรและผู้ปฏิบตัิงำนห้องสมดุได้ท ำกิจกรรมร่วมกนัและมคีวำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกนัมำกขึน้ 

 6.3 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั 
  1) ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส ำนกัหอสมดุบอกรับถกูใช้อยำ่งคุ้มคำ่ 
  2) กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ที่มำกขึน้น ำไปสูก่ำรเป็น E-Library  
      และ E-University 

 7. การประเมินโครงการ  

  7.1 เชิงปริมำณ  
    - จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมตำมทีไ่ด้ก ำหนดในแตล่ะกิจกรรม 
   - จ ำนวนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ไมน้่อยกวำ่ 7 กิจกรรม หรือ 12 ครัง้ ตอ่ปีกำรศกึษำ  
   7.2 เชิงคณุภำพ  
   -  ผลกำรประเมินกิจกรรมไมต่ ่ำกวำ่  3.51  
   -  ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกกิจกรรม/นิทรรศกำรท่ีจดัและเกิดทกัษะในกำรเรียนรู้และ 
       สำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรเรียนกำรสอนและตอ่ตนเอง 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 1. นำงนฤมล พฤกษศิลป์ เป็นผู้ รับผิดชอบโครงกำร 
 2. นำงเยำวรัตน์ บำงสำล ีเป็นผู้ประสำนงำน 
 3. คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรใช้และกำรอำ่น ส ำนกัหอสมดุมหำวิทยำลยัรังสติ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 



9. งบประมาณการด าเนินการ  

รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย 

 

จ านวนเงนิ (บาท) ค าชีแ้จง/รายละเอียด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

1. กิจกรรมสง่เสริมกำรใช้ 

     1.1 กำรประกวดคลปิวีดิโอสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุใน 

           หวัข้อ “My Life @ Library”      

 

2. กิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่น 

      2.1 ตำมหำยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10 
 
 
 
 
     2.2 Book Fair (จดัร่วมกบังำนสปัดำห์ห้องสมดุ) 
    2.3 ชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น 

 
 

 

 

 

 

 

    2.4 กิจกรรมในโอกำสวนัส ำคญัตำ่งๆ  (2 ครัง้) 
           1) ประดิษฐ์แจกนัใสด่อกไม้จำกเศษวสัดเุหลอืใช้ 
           2) ใครรักห้องสมดุ ... ยกมือขึน้    
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- รำงวลัเงินสดส ำหรับผู้ที่ได้รับ  
   รำงวลัที่ 1 – 3 (2,000, 1,500 และ  
   1,000 บำท) 
 

- ของรำงวลัส ำหรับกำรสะสมแต้ม 
   983 บำท 
- เกียรติบตัร 10 ใบ 150 บำท 
- รำงวลัส ำหรับยอดนกัอำ่น 3 รำงวลั  
  (1,000, 700 และ 500 บำท) 
 
- คำ่ใช้จ่ำยกิจกรรมจิบน ำ้ชำ 
  ยำมบำ่ย 2,382 บำท 
- คำ่ใช้จ่ำยกิจกรรมพบนกัเขยีน  
   4,576 บำท 
- คำ่ของรำงวลักิจกรรมตอบค ำถำม  
   “แฟนพนัธ์แท้ส ำนกัหอสมดุ”  
   990 บำท  
- คำ่ของที่ระลกึผู้สมคัรสมำชิก RSU  
   Loves to Read 415 บำท 
- คำ่วสัดสุ ำหรับจดันิทรรศกำร 
   กำรอำ่นของคน GEN ME (เฟส 2) 
525 บำท 
 

- คำ่ขวดน ำ้อดัลมพลำสตกิหลำกสี 
- คำ่ของที่ระลกึแก่ผู้ที่กล้ำบอกรัก 
   ห้องสมดุผำ่นทำงกำร Live สด 
 

 

 



 

รายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย 

 

จ านวนเงนิ (บาท) ค าช้ีแจง/รายละเอยีด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

    2.5 กิจกรรมจดันิทรรศกำรในวนัส ำคญัตำ่งๆ (6 ครัง้) 
           1) เฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 
                มหำวชิรำลงกรณฯ 
             2) เฉลมิพระชนมพรรษำ สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกิติ์  
                 พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 
             3) เสด็จสูฟ่ำกฟ้ำสรุำลยั พระมหำกรุณำธิคณุสถิต 
                 ในใจไทยชัว่กำล 
             4) โครงกำรในพระรำชด ำริในหลวง รัชกำลที่ 9  
                 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
           5) รำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 
 
            6) แนะน ำทรัพยำกรอเิลก็ทรอนิกส์ส ำนกัหอสมดุ 
                เร่ือง “กำรอำ่นของคนรุ่นใหมก่บั E-book” 

            7) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ พระผู้ เป็น 
                ภำพลกัษณ์ของนกักำรศกึษำตลอดชีวิต 
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480 
 

777 

 
- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 
- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 
- คำ่วสัดสุ ำหรับจดันิทรรศกำร 
 
- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 

- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 
- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 
- คำ่พิมพ์เอกสำรและวสัดสุ ำหรับจดั 
   นิทรรศกำร 

รวม 0 4,427 15,266  
รวมทัง้สิน้ 19,693 บาท  

 

 โครงกำรกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 ได้รับงบประมำณทัง้สิน้ 20,000 บำท ซึ่ง

ในปีกำรศกึษำ 2560 มีกำรจดักิจกรรมจ ำนวน 13 ครัง้ ใช้งบประมำณไปทัง้สิน้ 19,693 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด  

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

1. ผลการด าเนินงาน 

ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต ได้ด ำเนินกิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมดุ จ ำนวน
ทัง้สิน้ 13 กิจกรรม สำมำรถจ ำแนกออกเป็นหมวดกิจกรรมตำ่งๆ เรียงตำมล ำดบั ดงันี  ้

 1. กิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ จ ำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

  1) กิจกรรมตำมหำยอดนกัอ่ำน ครัง้ที่ 10 จัดขึน้ระหว่ำงวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กุมภำพนัธ์ 
2561 เป็นกำรจดักิจกรรมสะสมแต้มจำกกำรยืมหนงัสอืและบนัทกึกำรอำ่น  

  2) กิจกรรมประดิษฐ์แจกนัใสด่อกไม้จำกเศษวสัดเุหลือใช้ จดัขึน้เมื่อวนัที่ 7 ธันวำคม 2560 ซึ่งมีกำร
เชิญเจ้ำหน้ำที่แผนกซอ่มบ ำรุงมำสอนประดิษฐ์แจกนัดอกไม้จำกขวดน ำ้อดัลมพลำสติกหลำกสีส ำหรับใช้ประดบัตกแต่งส ำนกังำน
และที่พกัอำศยั 

3) กิจกรรมกำรประกวดคลปิสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุในหวัข้อ “My Life @ Library” จดัขึน้ระหวำ่ง 
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 30 มีนำคม 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรังสิตได้มีส่วนร่วมในกำร
ประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุผำ่นคลปิวีดิโอ 

  4) กิจกรรม Book Fair จดัขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 13-16 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนงัสือ
รำคำถกูโดยส ำนกัพิมพ์ตำ่งๆ และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรเลอืกหนงัสอืเข้ำห้องสมดุ  

  5) กิจกรรมใครรักห้องสมุด...ยกมือขึน้ จัดขึน้ระหว่ำงวันที่ 14-16 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นกำรเปิด
โอกำสให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุและกำรถ่ำยทอดสดสมัภำษณ์ผู้กล้ำบอกรักห้องสมุดผ่ำน Facebook 
Live  

  6) กิจกรรมชมุชนคนรังสติรักกำรอ่ำน จดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 3-5 เมษำยน 2561 เป็นกำรพบปะสงัสรรค์
ประจ ำปีระหวำ่งสมำชิก RSU Loves to Read ทัง้เก่ำและใหม ่ซึง่ในงำนมีกิจกรรมหลำยอย่ำง ได้แก่ นิทรรศกำร “กำรอ่ำนของคน 
GEN ME เฟส 2” กิจกรรม “จิบน ำ้ชำยำมบ่ำยกบัชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน กิจกรรมพบนกัเขียน กำรเปิดรับสมคัรสมำชิก “RSU 
Loves to Read” กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสือ” กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยั
รังสติ” และพิธีมอบรำงวลักำรประกวดคลปิวีดิโอในหวัข้อ “My life @ library” 

 2. นิทรรศกำรสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 7 เร่ือง ได้แก่ 
   1) นิทรรศกำรเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณฯ จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 24 
กรกฎำคม - 29 กนัยำยน 2560  

   2) นิทรรศกำรเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี 9 จัด
แสดงระหวำ่งวนัท่ี 7 สงิหำคม - 29 กนัยำยน 2560  

  3) นิทรรศกำร 13 ตุลำ เสด็จสู่ฟำกฟ้ำสรุำลยั พระมหำกรุณำธิคุณสถิตในใจไทยชั่วกำล จดัแสดง
ระหวำ่งวนัท่ี 2 ตลุำคม – 30 พฤศจิกำยน 2560  



  4) นิทรรศกำรโครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิ่งแวดล้อม จดัแสดงระหว่ำงวนัที่ 
1 ธนัวำคม 2560 - 31 มกรำคม 2561  

  5) นิทรรศกำรรำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 23 มกรำคม - 28 กมุภำพนัธ์ 2561  
  6) นิทรรศกำรกำรอำ่นของคนรุ่นใหมก่บั E-book จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 12-16 กมุภำพนัธ์ 2561  
  7) นิทรรศกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระผู้ เป็นภำพลกัษณ์ของนัก

กำรศกึษำตลอดชีวิต จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 30 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 2561  
 

2. ผลการประเมินโครงการโดยรวม 

 2.1 เชิงปริมาณ 

  1) จ ำนวนครัง้ที่จดักิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมดุ รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ แบ่งเป็น กิจกรรมสง่เสริม
กำรใช้ห้องสมดุ 1 ครัง้ กิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่น 5 ครัง้ และนิทรรศกำร จ ำนวน 7 ครัง้  
  2) จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ในโครงกำร รวมทัง้สิน้ 2,389 คน  

 2.2 เชิงคุณภาพ 

  กำรประเมินผลเชิงคณุภำพ ซึง่วดัจำกแบบประเมินกำรจดักิจกรรมหรือนิทรรศกำรที่ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมและผู้ชม
นิทรรศกำรท ำกำรประเมิน พบว่ำ ผลกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกทัง้หมด คือ รูปแบบกำรจัดกิจกรรม/นิทรรศกำร 
(คำ่เฉลีย่ 4.17) ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม/นิทรรศกำร (คำ่เฉลีย่ 4.25) และ ควำมนำ่สนใจ (คำ่เฉลีย่ 4.23) 
 

3. ผลการประเมินในแต่ละกิจกรรม 

 กำรประเมินผลของโครงกำรกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม

ยอ่ยตำ่งๆ จ ำนวน 13 กิจกรรม ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



โครงการจัดกิจกรรม  

ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ที่ 10 

 
หลักการและเหตุผล  

 ส ำนกัหอสมดุได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรอำ่น จึงยงัคงจดักิจกรรมสง่เสริมกำรอ่ำนขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพรำะ “กำร
อำ่น” เป็นทกัษะส ำคญัในกำรเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรท่ีต้องฝึกฝนอยำ่งมีระบบ กำรอำ่นเป็นทกัษะที่สำมำรถฝึกได้ กำรฝึกมำกและ
ฝึกบอ่ยๆ จะท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรอำ่นเพิ่มขึน้ ช่วยให้เกิดควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำ่ง ๆ  

 “กิจกรรมตำมหำยอดนักอ่ำน” เป็นกิจกรรมที่ส ำนกัหอสมุดจัดขึน้อย่ำงต่อเนื่องมำตลอด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรอ่ำน เกิดกำรอ่ำนหนงัสือจนมีนิสยัรักกำรอ่ำน และ มีทกัษะในกำรอ่ำนเพิ่มขึน้ จนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอำ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง สร้ำงแนวควำมคิด ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอยำ่งตอ่เนื่อง 

 ส ำหรับ “กิจกรรมตำมหำยอดนกัอำ่น” ในปีกำรศึกษำ 2560 นี ้จะจดัเป็นครัง้ที่ 10 ซึ่งยงัคงเป็นกิจกรรมที่เน้นกำรสะสม
แต้มจำกกำรยืมหนงัสอื โดยผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จะต้องกรอกใบสมคัรเข้ำร่วมกิจกรรมและรับสมดุสะสมแต้ม “ตำมหำยอดนกัอำ่น 
ครัง้ที่ 10” ซึง่มีเง่ือนไข คือ นกัศกึษำหรือเจ้ำหน้ำที่ต้องยืมหนงัสอืหรือสือ่โสตทศัน์ในแตล่ะครัง้ ตัง้แต ่ 3 รำยกำรขึน้ไป สว่นอำจำรย์
ต้องยืม 5 รำยกำรขึน้ไป ถึงจะได้รับกำรประทบัตรำ 1 แต้ม ทัง้นี ้ต้องยืมหนงัสือหรือสื่อโสตทศัน์ที่มีเนือ้หำหลำกหลำย และจะได้รับ
แต้มเพิ่มจำกกำรสรุปเนือ้หำที่ได้จำกกำรอำ่น อีกรำยกำรละ 1 แต้ม ส ำหรับกิจกรรมตำมหำยอดนกัอ่ำน ครัง้ที่ 10 นี ้ผู้ที่เป็นสมำชิก 
RSU Loves to Read จะได้แต้มเป็นโบนสัพิเศษเพิ่มอีกครัง้ละ 1 แต้ม ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ที่มีแต้มสะสมจำกจ ำนวนครัง้ในกำรยืม
มำกที่สดุก็จะได้รับรำงวลั “ยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” นอกจำกนี ้ยงัมีกำรสะสมแต้มเพื่อรับของรำงวลัอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็นประโยชน์และควำมส ำคญัของกำรอำ่นมำกขึน้ 

2. เพื่อสร้ำงนิสยัและสร้ำงวฒันธรรมรักกำรอำ่นท่ียัง่ยืนแก่ผู้ใช้บริกำรของห้องสมดุ โดยเฉพำะนกัศกึษำ อำจำรย์  

    และบคุลำกร มหำวิทยำลยัรังสติ 

 3. เพื่อสง่เสริมให้ผู้ใช้บริกำรอำ่นหนงัสอืหลำกหลำยประเภท เป็นกำรเปิดโลกทศัน์และน ำควำมรู้หรือแนวควำมคิดไป 

                  ใช้ให้เกิดประโยชน์  

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. จดัเตรียมใบสมคัรสมำชิกกิจกรรม “ตำมหำยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” และสมดุบนัทกึกำรอำ่น 

 2. ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมผำ่นกลุม่ไลน์ RSU Loves to Read รวมถึงเว็บไซต์ และ Facebook ของส ำนกัหอสมดุ 

 3. จดัเตรียมของรำงวลัส ำหรับให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมน ำแต้มมำแลก  

 4. รับสมคัรผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

5. ประทบัตรำเพื่อสะสมแต้มจำกกำรยมืและบนัทกึกำรอำ่น  



  6. รับสมดุบนัทกึกำรอำ่นจำกผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

 7. พิจำรณำผู้ได้รับรำงวลัยอดนกัอำ่น  

  8. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม 

        เชิงปริมำณ 

  - มีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมโครงกำร 200 คน ขึน้ไป 

 9. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ส ำนกัหอสมดุ 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

200 – 250 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วนัท่ี 27 ตลุำคม 2560 – วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัท่ี 27-31 ตลุำคม 2560 - จดัเตรียมใบสมคัรกิจกรรมตำมหำยอดนกัอำ่น  

- ท ำสมดุบนัทกึกำรอำ่น  

- ท ำโปสเตอร์ประชำสมัพนัธ์ 

- เพิ่มเพื่อนในกลุม่ไลน์สมำชิก RSU Loves to Read 

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กมุภำพนัธ์ 2561 ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัท่ี 1 – 30 พฤศจิกำยน 2560  เปิดรับสมคัรผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กมุภำพนัธ์ 2561 สะสมแต้มจำกกำรยมืและแลกของรำงวลั 

วนัท่ี 5 – 7 กมุภำพนัธ์ 2561 สง่สมดุบนัทกึกำรอำ่นส ำหรับผู้ทีส่ะสมแต้มเพื่อเป็นยอดนกัอำ่น 

วนัท่ี 8-9 กมุภำพนัธ์ 2561 ประกำศรำยช่ือยอดนกัอำ่นและติดตอ่ให้มำรับรำงวลั 

วนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์  2561 พิธีมอบรำงวลัในงำนวนัสปัดำห์ห้องสมดุ 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริกำร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรอำ่นมำกขึน้  

2.  ผู้ใช้บริกำรมีนิสยัรักกำรอำ่นและมีวฒันธรรมกำรอำ่นเพิ่มขึน้จนเป็นนิสยั 

3.  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำควำมรู้หรือแนวควำมคิดจำกหนงัสอืหลำกหลำยประเภทไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนั 

     และพฒันำตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม  

ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ที่ 10 

 

 กิจกรรม “ตำมหำยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” ซึง่จดัขึน้ระหวำ่งวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นกิจกรรมที่
ส ำนกัหอสมดุจัดขึน้อย่ำงต่อเนื่องมำตลอด ซึ่งในครัง้นีจ้ดัเป็นครัง้ที่ 10 มีวตัถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นและสง่เสริมให้ผู้ ใช้บริกำรเห็น
ควำมส ำคญัของกำรอำ่น เกิดกำรอำ่นหนงัสอืจนมีนิสยัรักกำรอำ่น และมีทกัษะในกำรอำ่นเพิ่มขึน้ จนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรอำ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเอง ท ำให้เกิดแนวควำมคิดและกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอยำ่งตอ่เนื่อง 

 กิจกรรม “ตำมหำยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” เป็นกิจกรรมสะสมแต้มจำกกำรยืมหนงัสอืและกำรบนัทกึอำ่น ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม

ที่มีแต้มสะสมรวมมำกที่สดุก็จะได้รับรำงวลั “ยอดนกัอำ่น ครัง้ที่ 10” 

 ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 163 คน จำก 24 คณะ และ1 หนว่ยงำน รวมระยะเวลำ 3 เดือน ซึ่ง

ระยะเวลำน้อยกวำ่ปีกำรศกึษำ 2559 จ ำนวน 1 เดือน มีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมลดลงจำกปีกำรศกึษำ 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.42 

โดยผู้ที่ได้รับรำงวลัยอดนกัอำ่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ซึ่งได้มีกำรมอบรำงวลัในงำนสปัดำห์ห้องสมดุ เมื่อวนัที่ 13 กุมภำพนัธ์ 

2561 ดงันี ้

- รำงวลัชนะเลศิ ได้แก่ นำงสำวกวิสรำ แซเ่จ๋ีย รหสั 5806305  คณะศิลปศำสตร์ มีกำรยมืรวมทัง้สิน้ 168 เลม่  

 

 

 

 

 

 

- รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ นำงสำวกฤตพร เจริญเสริมสกลุ รหสั 6001131 วิทยำลยัแพทยศำสตร์  

  มีกำรยืมรวมทัง้สิน้ 84 เลม่  

 

 

 

 

 

 

 

 



  - รำงวลัชมเชยรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ นำยนฤนำท คงคำ รหสั 6003430 วิทยำลยัแพทยศำสตร์ มีกำร 

                               ยืมรวมจ ำนวนทัง้สิน้ 54 เลม่    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

“ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ที่ 10” 

 

1. ใบสมคัรเข้ำร่วมกิจกรรม 

 

 

2. สมดุสะสมแต้มจำกกำรยืมและกำรบนัทกึกำรอำ่น (ปกนอกและภำยในเลม่) 

 

 

 

 

 

 



2. ของรำงวลัส ำหรับแลกแต้ม 

 

                

 

 

 

 

 

3. เอกสำรกำรประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรม 

ประดิษฐ์แจกนัใส่ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลอืใช้ 

 

หลักการและเหตุผล  

 ในปีกำรศึกษำ 2560 นี ้นอกจำกส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม 
สนบัสนนุพนัธกิจของมหำวิทยำลยัด้วยกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลมุทกุหลกัสตูร จดัให้มีบริกำรที่หลำกหลำยด้วย
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั สนบัสนนุกำรพฒันำงำนวิจยัและนวตักรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ  ให้บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนและสงัคมเพื่อสง่เสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรร่วมกนัอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยงัมีกำรจดัหำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำนและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอีกด้วย 

อีกทัง้ในปัจจบุนั ส ำนกัหอสมดุได้ก้ำวเข้ำสูก่ำรเป็นห้องสมดุสีเขียว จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจดักิจกรรมที่ช่วย
รักษำสิง่แวดล้อม กำรจดักิจกรรม D.I.Y. ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ที่เป็นกำรน ำวสัดเุหลอืใช้มำประดิษฐ์เป็นสิง่ของ เพื่อเป็นกำรช่วยลด
ปริมำณขยะและเป็นกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบัขยะ ดงันัน้ จึงจดักิจกรรมประดิษฐ์แจกนัใสด่อกไม้จำกขวดพลำสติกและวสัดเุหลือ
ใช้อื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำใช้ประดบัตกแตง่ส ำนกังำนหรือที่พกัอำศยัให้สวยงำมและมีชีวิตชีวำมำกยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็นประโยชน์ของขวดพลำสติกและของเหลอืใช้ตำ่งๆ  

2. เพื่อเสริมสร้ำงจินตนำกำรให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรน ำเศษวสัดเุหลอืใช้มำประดิษฐ์สิง่ของที่สำมำรถน ำมำใช้ 

    ประโยชน์ได้ 

 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรร่วมกนัลดปัญหำภำวะโลกร้อนด้วยกำรน ำวสัดเุหลอืใช้มำท ำให้มคีณุคำ่และใช้ให้เกิด   
                  ประโยชน์อยำ่งคุ้มคำ่มำกที่สดุ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. หำไอเดียในกำรแปรสภำพขยะหรือของเหลอืใช้มำเป็นสิง่ประดษิฐ์ 

 2. ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมผำ่นทำงช่องทำงกำรสือ่สำรตำ่งๆ เช่น Facebook เว็บไซต์ และอีเมลของมหำวิทยำลยั 

 3. ติดตอ่ผู้ที่มีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรประดษิฐ์สิง่ของจำกเศษวสัดเุหลอืใช้เพื่อมำท ำกำรสอนให้แก่ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

 4. จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์  

 5. รับสมคัรผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม  

  6. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม 

        เชิงปริมำณ 

  - มีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมโครงกำรไมน้่อยกวำ่ 20 คน  

 7. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 



สถานที่ด าเนินการ 

 ส ำนกัหอสมดุ 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

20 – 50 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน – 7 ธนัวำคม  2560  

วันที่ การด าเนินการ 

วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน – 1 ธนัวำคม 2560 - จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 

- ติดตอ่ผู้ที่มคีวำมเช่ียวชำญด้ำนกำรประดษิฐ์สิง่ของจำกเศษ 

   วสัดเุหลอืใช้เพื่อมำท ำกำรสอนให้แก่ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

- ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัท่ี 1 - 6 พฤศจิกำยน 2560  เปิดรับสมคัรผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560  ด ำเนินกิจกรรม / ประเมินกิจกรรม / สรุปผล 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรเห็นประโยชน์ของขวดพลำสตกิและของเหลอืใช้ตำ่งๆ  

2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรน ำเศษวสัดเุหลอืใช้มำประดิษฐ์สิง่ของที่สำมำรถ 

    น ำมำใช้ประโยชน์ได้ 

 3. ผู้ใช้บริกำรมีสว่นร่วมในกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อนด้วยกำรน ำวสัดเุหลอืใช้มำท ำให้มคีณุคำ่และใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     อยำ่งคุ้มคำ่มำกที่สดุ 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

ประดิษฐ์แจกนัใส่ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลอืใช้ 

  

 กิจกรรม “ประดิษฐ์แจกนัใสด่อกไม้จำกเศษวสัดเุหลือใช้” ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 7 ธันวำคม 2560 เป็นกิจกรรมสอนประดิษฐ์

แจกนัดอกไม้จำกเศษวสัดเุหลือใช้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริกำรเห็นประโยชน์ของขวดพลำสติกและของเหลือใช้ต่ำงๆ 

เป็นกำรเสริมสร้ำงจินตนำกำรให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรน ำเศษวสัดเุหลอืใช้มำประดิษฐ์สิง่ของที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้  รวมถึง

เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรร่วมกนัลดปัญหำภำวะโลกร้อนด้วยกำรน ำวสัดเุหลอืใช้มำท ำให้มีคณุค่ำและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำง

คุ้มค่ำมำกที่สดุ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลดปริมำณขยะและเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับขยะ ทัง้นี ้แจกนัใส่ดอกไม้ที่ท ำมำจำกขวด

พลำสติกและวสัดเุหลอืใช้อื่นๆ สำมำรถน ำมำใช้ประดบัตกแตง่ส ำนกังำนหรือที่พกัอำศยัให้สวยงำมและมีชีวิตชีวำมำกยิ่งขึน้ 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม ทัง้สิน้ 22 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษำ จ ำนวน 6 คน จำก 3 คณะ และ

บคุลำกร จ ำนวน 16 คน จำก 5 หนว่ยงำน ทัง้นี ้จำกกำรสงัเกตและสอบถำมจำกผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ ทกุคนมีควำมสขุกบักำร

ประดิษฐ์สิง่ของจำกขวดพลำสติกและวสัดเุหลอืใช้ อีกทัง้ยงัได้แนวคิดและวิธีท ำส ำหรับน ำไปประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเองเพื่อน ำไป

ประยกุต์ใช้หรือตอ่ยอดตอ่ไป นอกจำกนีย้งัได้เสนอให้จดักิจกรรมที่สร้ำงสรรค์แบบนีบ้อ่ยๆ และยินดีที่จะมำร่วมกิจกรรมทกุครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

ประดิษฐ์แจกนัใส่ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลอืใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรม 

การประกวดคลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในหวัข้อ “My Life @ Library” 

 

หลักการและเหตุผล  

ห้องสมดุจดัเป็นแหลง่กำรศกึษำหำควำมรู้และแหลง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทัง้เป็นแหลง่ช่วยปลกูฝังนิสยัรักกำรอำ่นเพื่อ

เพิ่มพนูควำมรู้ที่ทนัสมยัอยูเ่สมอ กำรสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุให้เป็นแหลง่เรียนรู้และศกึษำค้นคว้ำจึงจ ำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริกำรมีสว่น

ร่วมในกำรเชิญชวนหรือประชำสมัพนัธ์ให้บุคคลอื่นมีควำมตระหนักรู้และเห็นควำมส ำคญัของห้องสมุด ซึ่งกำรเชิญชวนหรือ

ประชำสมัพนัธ์นัน้ควรมุง่ให้เห็นถึงประโยชน์ของห้องสมดุที่ไมเ่พียงแคใ่ช้เป็นสถำนท่ีศกึษำหำควำมรู้หรืออ่ำนหนงัสือเท่ำนัน้ แต่ยงั

มีประโยชน์อีกมำกมำยที่ผู้ ใช้บริกำรใช้เป็นบ้ำนหลงัที่ 2 ยำมว่ำงเว้นจำกกำรเรียนหรือท ำงำน เป็นสถำนที่ที่ก่อให้เกิดกำรใช้เวลำ

วำ่งให้เกิดประโยชน์ในด้ำนตำ่งๆ 

ที่ผ่ำนมำ ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัรังสิต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดโดยเน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้

ห้องสมดุอยำ่งตอ่เนื่องมำโดยตลอด ซึง่ในครัง้นีก็้ได้จดัให้มีกิจกรรมประกวดคลปิวีดิโอสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุในหวัข้อ “My Life @ 

Library” ขึน้ เพื่อให้นกัศกึษำได้มีสว่นร่วมในกำรประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสิต โดยสื่อให้เห็น

ถึงสสีนัของชีวิตที่เกิดขึน้ภำยในห้องสมดุที่นำ่ประทบัใจ ซึ่งแต่ละคนย่อมมีจุดประสงค์ในกำรเข้ำใช้ห้องสมดุที่แตกต่ำงกนัไป ทัง้นี ้

เพื่อให้นกัศกึษำของมหำวิทยำลยัรังสติมีควำมตระหนกัรู้และเห็นควำมส ำคญัของห้องสมดุ ซึง่คลปิวีดิโอที่สง่เข้ำประกวดเหลำ่นีจ้ะ

ถกูน ำมำใช้ประชำสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัศกึษำได้มีสว่นร่วมในกำรประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุ  

2. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นกัศกึษำได้ตระหนกัรู้และเห็นควำมส ำคญัของห้องสมดุ 

3. เพื่อน ำคลปิวดีิโอท่ีสง่เข้ำประกวดทัง้หมดมำใช้ในกำรประชำสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุ  

    มหำวิทยำลยัรังสติ  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประกวด  

2. ประชำสมัพนัธ์เชิญชวนนกัศกึษำร่วมสง่คลปิวีดิโอเข้ำร่วมประกวด 

3. ประสำนงำนกบัอำจำรย์คณะตำ่งๆ ให้เชิญชวนนกัศกึษำสง่คลปิวีดิโอเข้ำร่วมประกวด  

4. เปิดรับผลงำน 

5. คณะกรรมกำรท ำกำรคดัเลอืก ให้คะแนน และตดัสนิผลงำน (อำจำรย์ 2 ทำ่น จำกวิทยำลยันิเทศศำสตร์และ 

    วิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร และ คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ) 



6. ประกำศผลกำรประกวดคลปิวีดิโอ พร้อมแสดงผลงำนที่เข้ำรอบและได้รับรำงวลัผำ่นทำง Facebook ของ 

    ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ 

 7. ติดตอ่เจ้ำของคลปิวีดิโอที่ได้รับรำงวลัให้มำรับรำงวลัในกิจกรรมชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น  

 8. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม  

         เชิงปริมำณ  

- จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวำ่ 15 คน 

- จ ำนวนคลปิวดีิโอท่ีสง่เข้ำประกวด 10 คลปิขึน้ไป 

 9. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องบริกำร ชัน้ 3 ส ำนกัหอสมดุ  

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

15-20 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

 ระหวำ่งวนัพธุที่ 3 มกรำคม – วนัศกุร์ที่ 30 มีนำคม 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

จนัทร์ที่ 8 – ศกุร์ที่ 12 มกรำคม 2561 - ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประกวด 

- ท ำโปสเตอร์ประชำสมัพนัธ์ 

จนัทร์ที ่15 – ศกุร์ที่ 19 มกรำคม 2561 ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมผำ่นทำง Facebook และ 

เว็บไซต์ของส ำนกัหอสมดุ 

จนัทร์ที่ 22 – พธุที่ 31 มกรำคม 2561 ประสำนงำนอำจำรย์คณะตำ่งๆ ให้เชิญชวนนกัศกึษำสง่

ผลงำนเข้ำร่วมประกวด 

พฤหสัฯ ที่ 1 กมุภำพนัธ์ – พฤหสัฯ ที่ 15 มีนำคม 2561 เปิดรับคลปิวีดิโอ 

จนัทร์ที่ 19 – ศกุร์ที่ 23 มีนำคม 2561 - ตดัสนิคลปิวีดิโอและประกำศผลกำรตดัสนิ 

จนัทร์ที่ 26 – ศกุร์ที่ 30 มีนำคม 2561 - ติดตอ่เจ้ำของคลปิวีดิโอที่ได้รับรำงวลัให้มำรับรำงวลั 

ศกุร์ที่ 30 มีนำคม 2561 สรุปผลกำรจดักิจกรรม 

องัคำรท่ี 3 เมษำยน 2561 - แสดงผลงำนท่ีเข้ำรอบและได้รับรำงวลับน Facebook 

- มอบรำงวลัในกิจกรรมชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ    

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นกัศกึษำได้มีสว่นร่วมในกำรประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ 

 2. นกัศกึษำมคีวำมตระหนกัรู้และเห็นควำมส ำคญัของห้องสมดุ 

3. ส ำนกัหอสมดุมคีลปิวีดิโอส ำหรับใช้ประชำสมัพนัธ์เพื่อสง่เสริมกำรใช้ส ำนกัหอสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

การประกวดคลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในหวัข้อ “My Life @ Library” 

 

 กิจกรรมกำรประกวดคลิปสง่เสริมกำรใช้ห้องสมดุ “My Life @ Library” จดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 1 กมุภำพนัธ์ - 30 มีนำคม 

2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อให้นกัศึกษำของมหำวิทยำลยัรังสิต ได้มีส่วนร่วมในกำรประชำสมัพนัธ์และสง่เสริมกำรใช้ส ำนกั 

หอสมดุผำ่นคลปิวีดิโอ โดยสือ่ให้เห็นถึงกำรใช้ชีวิตในห้องสมดุเปรียบประดจุบ้ำนหลงัที่ 2 ซึง่แตกตำ่งกนัไปในแตล่ะคน ทัง้นีเ้พื่อให้

นกัศกึษำมีควำมตระหนกัรู้และเห็นควำมส ำคญัของห้องสมดุ 

 ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีผู้ เข้ำร่วมสง่ผลงำนเข้ำประกวด จ ำนวน 17 คน จำก 3 คณะ และมีคลปิวีดิโอที่สง่เข้ำประกวด 

จ ำนวน 10 คลปิ โดยเจ้ำของผลงำนที่ได้รับรำงวลัมี 3 ทีม ซึ่งได้มีกำรมอบรำงวลัในกิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน เมื่อวนัที่ 3 

เมษำยน 2561 ดงันี ้

  - รำงวลัชนะเลศิ ได้แก ่นำงสำวคณุญัญำ แสงขำว 
 

 
 

 
 
 

- รำงวลัรองชนะเลศิ ได้แก ่ทีม The Gang 
 
 
 
 
 
 

- รำงวลัชมเชย ได้แก ่ทีมมำรุโกะ 
 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

การประกวดคลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในหวัข้อ “My Life @ Library” 

 

1. กำรประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. รำยช่ือผลงำนท่ีสง่เข้ำประกวด 

ประกวดคลิป My Life @ Library 

 ชื่อคลิป / Concept ชื่อทีม/ชื่อสมาชกิ คณะ 

ช่ือคลปิ : คอ่ยอำ่นแล้วกนั                                (2.58 นำที) ช่ือทีม : หนกุหนำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- นำยจิรำย ุจนัทรัตน์ 
 ช่ือคลปิ  : ฝัน                                                  (2.59 นำที) ช่ือทีม : The Gang เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    นกัศกึษำซึง่ได้รับมอบหมำยงำนจำกอำจำรย์ซึง่ท ำให้ 1. นำยศภุศกัดิ์ นิลวงศ์ 
 เขำต้องไปค้นหำข้อมลูที่ห้องสมดุและเขำก็ได้เจอกบัผู้หญิง 2. นำยกฤตพฒัน์ ทองผดุ รางวัลรองชนะเลิศ 

ช่ือวำ่ฝัน พวกเขำท ำควำมรู้จกัและสนิทสนมกนัอยำ่ง     

รวดเร็ว แตป่รำกฏวำ่เร่ืองทัง้หมดเป็นแคค่วำมฝัน     

ช่ือคลปิ   -                                                       (3.33 นำที) ช่ือทีม : TK CMT เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   ได้รู้จกัเพื่อนใหมแ่ละเกำะกลุม่กนัติวหนงัสอืและสอบได้ 1.นำยภคัพล ยทุธวรำภรณ์  
 คะแนนออกมำด ี 2.นำย ธรณ์ธรรศ วรรณศรี   

ช่ือคลปิ  : -                                                      (1.06 นำที) น.ส.วรภทัรำ ไทยถำวร ดิจิทลัอำร์ต 

    เป็นเร่ืองรำวในเมื่อสมยัก่อนตอนท่ียงัเป็นเด็กอนบุำล      

คณุยำ่เป็นคนท่ีชอบวำดภำพระบำยสแีละเป็นคนแรกที่     
ผลกัดนัมำในทำงด้ำนสำยวำดรูป เป็นแรงบนัดำลใจคนแรก
และซือ้หนงัสอืตำ่งๆ เก่ียวกบัวำดภำพมำให้บอ่ยแล้วมำ     

ช่วยระบำยส ีวำดภำพออกแบบตำ่งๆ  เมื่อก่อนคณุยำ่ก็เคย     

ไปห้องสมดุ เพื่อศกึษำเพิ่มเติมด้วยเป็นสถำนท่ีเต็มไปด้วย     

ควำมทรงจ ำมำกมำย     

 ช่ือคลปิ  : New Bicycle                                  (2.58 นำที) ช่ือทีม : DeaZer เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเด็กผู้ชำยที่เจอซำกจกัรยำนท่ีบ้ำนของ นำยไชยพศ สขุไข ่
 เขำ แล้วเขำก็ดนันกึขึน้มำได้วำ่อยำกได้จกัรยำนคนัใหม ่     

เขำจึงลองเดินไปหน้ำร้ำนจกัรยำนแถวใกล้ๆ บ้ำนของเขำ     

แตก็่ยงัไมเ่จอคนัท่ีถกูใจ เมื่อเขำเดินมำถึงมหำวิทยำลยั     

ก็ได้เปิดโน้ตบุ๊คแล้วหำจกัรยำนท่ีเขำชอบ แตก็่ไมเ่จอ     

เหมือนเคย เขำจงึลองไปเข้ำห้องสมดุเพื่อหำหนงัสอือำ่น     

ซึง่ก็ดนัไปเจอหนงัสอืจกัรยำนพอดี แล้วก็ถกูใจเขำซะด้วย     

และเขำตัง้ใจวำ่อยำกได้คนันีแ้หละ เขำจงึไปซือ้ชิน้สว่น     

ทัง้หมดมำประกอบให้เป็นคนัใหมเ่อี่ยมอยำ่งที่หวงัไว้     
 

 



 ชื่อคลิป / Concept ชื่อทีม/ชื่อสมาชกิ คณะ 

ช่ือคลปิ  : หนึง่วนัในห้องสมดุ                           (1.42 นำที) ช่ือทีม : น ำ้เต้ำหู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

       เร่ืองรำวของผู้ชำยสองคน ที่จะเข้ำไปใช้ห้องสมดุ 1.นำยสรศกัดิ ์ศรีบวรมงคล 
 ระหวำ่งที่ทัง้สองก ำลงัซือ้ของอยู ่ก็บงัเอิญไปเห็นผู้หญิง 2.นำยอธิวฒัน์ เพชรช ู   

คนหนึง่ก ำลงัเดินไปห้องสมดุ ท ำให้ผู้ชำยคนหนึง่เกิดสนใจ     

ในตวัเธอ ทัง้สองคนก็เดินไปห้องสมดุ แล้วผู้ชำยอีกคน     

ก็ได้ไปเจอกบัเธออีกครัง้     

ช่ือคลปิ  : Change a Life                                (2.20 นำที) ช่ือทีม : มำรุโกะ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- 1.นำยณฐัภทัร  ภทัรกลุนิษฐ์ รางวัลชมเชย 

  2.นำยภำณรัุกษ์  หมื่นอภยั    

ช่ือคลปิ  : Tuesday of My life                          (2.58 นำที) น.ส.คณุญัญำ แสงขำว เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     วนัองัคำรท่ีตื่นสำย ของนกัศกึษำทีต้่องท ำรำยงำนสง่ให้     

ทนัก่อนห้ำโมง แตอ่ินเตอร์เน็ตโดนตดัจงึตดัสนิใจไปใช้     

บริกำรค้นคว้ำหนงัสอืภำยในอำคำรหอสมดุ และสำมำรถ   รางวัลชนะเลิศ 

ท ำงำนได้ทนัสง่ พร้อมกบัเดินส ำรวจชัน้ตำ่งๆ ภำยใน     

หอสมดุ และพบวำ่เป็นแหลง่เรียนรู้ที่นำ่สนใจที่ไมไ่ด้มีแค ่     

เฉพำะหนงัสอื ยงัมีห้องบริกำรสือ่โสตทศัน์ให้นกัศกึษำ     

ได้ผอ่นคลำยจำกกำรเรียนไว้อีกด้วย     

 ช่ือคลปิ  : -                                               (2.50 นำที) ช่ือทีม : ศิลปศำสตร์ ศิลปศำสตร์ 

- 1. น.ส.ธนินำภำสุ์ จิตธนำนนท์   

  2. น.ส.จฑุำทิพท์ บรูณะปฏิมำกร   

  3. น.ส.กรชนก โยชิมรูะ   

ช่ือคลปิ  : -                                                 (3.05 นำที) ช่ือทีม : MT เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      เร่ืองรำวของนกัศกึษำ 2 คนเข้ำไปตำมหำเพื่อนคนหนึง่ 1. น.ส.ปิยะดำ  บวัศรี 
 ที่ชอบหำยบอ่ยๆ จนต้องแอบตำมไปวำ่เพื่อนคนนีช้อบหำย 2. น.ส.ชนญัชิดำ จริยำกลู   

ไปไหน วนัหนึง่เลยตกลงกนัแอบตำมไปถงึห้องสมดุ แอบ     

ตำมดทูกุชัน้ เดินดรูอบห้องแตล่ะห้อง ได้รู้ได้เห็นสิง่ใหม่ๆ      

วำ่ห้องสมดุเรำมีอะไรดีๆอยูม่ำกมำย ทัง้ห้องดหูนงั วีดิโอ     

ตำ่งๆ มคีอมพวิเตอร์และไอแพดให้ใช้งำน ตำมจนเจอวำ่     

ที่จริงแล้วเพื่อนคนนีแ้อบมำนัง่อำ่นหนงัสอืกบัสำวที่ห้อง     

สมดุประจ ำ เพื่อนทัง้สองสนใจอยำกยืมหนงัสอืกลบัไปอำ่น     

ตอ่ ห้องสมดุมีระบบให้ยืมหนงัสอืแบบคอมพิวเตอร์ที ่     

 สะดวก และงำ่ยด้วย     



โครงการจัดกิจกรรม 

Book Fair 

 

หลักการและเหตุผล  

 ส ำนกัหอสมดุเป็นแหลง่ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่ส ำคญั มีหน้ำที่ในกำรจดักำรและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท

ต่ำงๆ แก่นกัศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลยัรังสิต เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่ตรงกับควำมต้องกำรและทนัสมยัอยู่เสมอ 

กิจกรรม Book Fair ได้มีกำรจัดร่วมกับงำนสปัดำห์ห้องสมุดทุกปี ซึ่งในแต่ละปีได้มีกำรออกร้ำนหนงัสือที่หลำกหลำย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นให้คณำจำรย์ บคุลำกร และนกัศึกษำ มหำวิทยำลยัรังสิต ได้มีโอกำสมำคดัเลือกหนงัสือที่ดี เหมำะสมกบั

กำรเรียนกำรสอนในแตล่ะหลกัสตูรเข้ำห้องสมดุหรือซือ้อำ่นเองได้ในรำคำถกู อีกทัง้เป็นกำรกระตุ้นและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั

ผู้บริหำร คณำจำรย์จำกคณะและสำขำต่ำงๆ  ได้มีโอกำสคดัเลือกหนงัสือจำกตวัเลม่จริง โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไปตำมร้ำนหนงัสือ

ด้วยตนเองอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อกระตุ้นและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้บริหำร คณำจำรย์ นกัศกึษำ และบคุลำกรจำกคณะและสำขำตำ่งๆ ได้ 

                  มีโอกำสคดัเลอืกหนงัสอืจำกตวัเลม่จริงและซือ้อำ่นเองได้ในรำคำถกู โดยที่ไมต้่องเดินทำงไปตำมร้ำนหนงัสอืด้วย 

      ตนเอง 

 2. เพื่อกระตุ้นให้คณำจำรย์ บคุลำกร และนกัศกึษำ มหำวิทยำลยัรังสติ ได้มีสว่นร่วมในกำรคดัเลอืกหนงัสอืที่ดีและ 

      เหมำะสมกบักำรเรียนกำรสอนในแตล่ะหลกัสตูรเข้ำห้องสมดุ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. ประสำนงำนกบัร้ำนค้ำและส ำนกัพิมพ์ตำ่งๆ ให้มำออกร้ำนจ ำหนำ่ยหนงัสอืและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 2. ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมผำ่นทำงช่องทำงกำรสือ่สำรตำ่งๆ เช่น Facebook เว็บไซต์ และอีเมลของมหำวิทยำลยั 

สถานที่ด าเนินการ 

 ส ำนกัหอสมดุ 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ไมส่ำมำรถระบจุ ำนวนได้เนื่องจำกจดัร่วมกบังำนสปัดำห์ห้องสมดุ 

 

 

 



ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วนัท่ี 3 มกรำคม  - 16 กมุภำพนัธ์ 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัท่ี 3 - 31 มกรำคม 2561 ประสำนงำนกบัร้ำนค้ำและส ำนกัพิมพ์ 

วนัท่ี 1 - 12 กมุภำพนัธ์ 2561  ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมร่วมกบังำนสปัดำห์ห้องสมดุ 

วนัท่ี 13 - 16 กมุภำพนัธ์ 2561 จดักิจกรรม Book Fair 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนสปัดำห์ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหำร คณำจำรย์จำกคณะและสำขำตำ่งๆ ได้มีโอกำสคดัเลอืกและซือ้หนงัสอืที่นำ่สนใจได้ในรำคำถกูและตรง 

                  ตำมควำมต้องกำร  

 2. ส ำนกัหอสมดุมีหนงัสอืที่ดีและเหมำะสมกบักำรเรียนกำรสอนในแตล่ะหลกัสตูรให้บริกำรในห้องสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปกิจกรรม 

 Book Fair 

 

 กิจกรรม “Book Fair” ซึ่งจดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 12 - 16 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยได้มีกำรจดัร่วมกบังำนสปัดำห์ห้องสมดุเป็น

กำรออกร้ำนหนงัสือที่หลำกหลำย มีวตัถปุระสงค์เพื่อกระตุ้นและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้บริหำร คณำจำรย์ นกัศึกษำ และ

บคุลำกรจำกคณะและสำขำตำ่งๆ ได้มีโอกำสคดัเลอืกหนงัสอืจำกตวัเลม่จริงและซือ้อ่ำนเองได้ในรำคำถกู โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไป

ตำมร้ำนหนงัสือด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัได้มีสว่นร่วมในกำรคดัเลือกหนงัสือที่ดีและเหมำะสมกบักำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลกัสตูร

เข้ำห้องสมดุอีกด้วย 

 ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีร้ำนค้ำและส ำนกัพิมพ์ตำ่งๆ มำออกร้ำนจ ำหนำ่ยหนงัสอืและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มำกมำย

และมีทัง้อำจำรย์ บคุลำกร นกัศกึษำ และบคุคลภำยนอกมำเลอืกซือ้หนงัสอื จำกกำรสอบถำมจำกผู้ที่มำซือ้หนงัสอื พบวำ่ ชอบให้

มีกำรจดักิจกรรม Book Fair มำก เพรำะมีหนงัสอืให้เลอืกหลำกหลำยและรำคำถกูมำกๆ หนงัสอืที่เลอืกซือ้สว่นใหญ่จะเป็นแนวคติ

กำรด ำเนินชีวิต เร่ืองสัน้สไตล์วยัรุ่น ควำมรู้ทัว่ไป และเมื่อสอบถำมเก่ียวกบัสิง่ที่อำ่นวำ่ชอบแบบรูปเลม่หรือแบบอิเลก็ทรอนิกส์ ทุก

คนตอบวำ่ชอบอำ่นแบบเลม่มำกกวำ่ เพรำะคลำสสกิดี สำมำรถเก็บสะสมได้ เปิดอำ่นได้งำ่ย สบำยตำ และที่ส ำคญั คือ สำมำรถ

ซือ้เป็นของขวญัหรือของฝำกให้คนอื่นได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

Book Fair 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรม 

ใครรักห้องสมุด...ยกมือขึน้ 

 

หลักการและเหตุผล 

 วนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ วนัวำเลนไทน์ หรือ วนัแห่งควำมรัก ผู้คนในปัจจุบนัสว่นใหญ่มุ่งเน้นไปที่ควำมรักระหว่ำงคนรักหรือ

แฟน ทัง้ๆ ที่ควำมจริงแล้วควำมรักมีหลำยรูปแบบ เช่น ควำมรักต่อพ่อแม่ ควำมรักต่อพี่น้อง ควำมรักต่อเพื่อนฝูง หรือแม้กระทัง่

ควำมรักตอ่โลก ตอ่เพื่อนมนษุย์ และตอ่สตัว์โลกทัง้หลำย วนัแหง่ควำมรักจึงเป็นวนัท่ีใครๆ ก็สำมำรถบอกรักหรือแสดงควำมรักต่อ

ใครก็ได้ที่ตนเองรักและหว่งใย 

 ด้วยส ำนกัหอสมุดได้มอบบริกำรให้แก่ผู้ ใช้บริกำรด้วยควำมเต็มใจและใสใ่จด้วยควำมอบอุ่นเสมอมำ ดงันัน้ ในวนัแห่ง

ควำมรักหรือวนัวำเลนไทน์นี ้ส ำนกัหอสมดุจึงต้องกำรฟังเสียงสะท้อนของผู้ ใช้บริกำรโดยได้จดักิจกรรม “ใครรักห้องสมดุ...ยกมือ

ขึน้” ขึน้ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรได้บอกรักส ำนกัหอสมดุ พร้อมทัง้บอกเหตผุลที่ตนเองรักและประทบัใจในส ำนกัหอสมดุ   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทรำบถงึควำมประทบัใจของผู้ใช้บริกำรท่ีมีตอ่ส ำนกัหอสมดุ 

 2. เพื่อเผยแพร่ควำมรักและควำมประทบัใจของผู้ใช้บริกำรท่ีมตีอ่ส ำนกัหอสมดุผำ่นทำง Facebook 

 3. เพื่อสร้ำงบรรยำกำศควำมรักและผกูพนัระหวำ่งห้องสมดุกบัผู้ ใช้บริกำรให้แนน่แฟ้นมำกยิง่ขึน้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ถ่ำยทอดสดสมัภำษณ์ผู้ใช้บริกำรท่ีเข้ำใช้บริกำรห้องสมดุบอ่ยๆ ผำ่นทำง Facebook Live 

2. จดัมมุให้ผู้ใช้บริกำรเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุ 

3. มอบของที่ระลกึส ำหรับผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

4. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม 

3.1 เชิงปริมำณ  

      - จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวำ่ 30 คน 

           3.2 เชิงคณุภำพ 

        - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

5. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

สถานที่ด าเนินการ 

 ห้องบริกำรกำรอำ่น ชัน้ 2-6 

 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

30-40 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหวำ่งวนัพฤหสับดีที่ 1 – ศกุร์ที่ 16 กมุภำพนัธ์ 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัพฤหสับดีที่ 1 – ศกุร์ที่ 9 กมุภำพนัธ์ 2561 - เตรียมทีมงำนผู้ท ำกำรสมัภำษณ์ผู้ใช้บริกำร 

- เตรียมของที่ระลกึส ำหรับมอบให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

- จดัมมุให้ผู้ใช้บริกำรเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุ 

- ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัจนัทร์ที่ 12 – ศกุร์ที่ 16 กมุภำพนัธ์ 2561 -เชิญชวนให้ผู้ใช้บริกำรเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุและน ำ 

 ข้อควำมบำงสว่นประชำสมัพนัธ์บน Facebook 

วนัพธุที่ 14 กมุภำพนัธ์ 2561 - สมัภำษณ์ผู้ใช้บริกำรผำ่นทำง Facebook Live 

- มอบของที่ระลกึส ำหรับผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

วนัจนัทร์ที่ 19 กมุภำพนัธ์ 2561 - คดัเลอืกข้อควำมบอกรักที่เขียนประทบัใจคณะท ำงำนฯ  

  และมอบของที่ระลกึ จ ำนวน 3 รำงวลั 

- สรุปกิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ส ำนกัหอสมดุทรำบถึงควำมรักและประทบัใจของผู้ใช้บริกำรท่ีมีตอ่ห้องสมดุในด้ำนตำ่งๆ 

 2. ประชำคมมหำวิทยำลยัรังสติและบคุคลภำยนอกได้รับรู้ถงึควำมรักและควำมผกูพนัระหวำ่งห้องสมดุกบัผู้ใช้บริกำร 

                   และประชำสมัพนัธ์ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ 

 3. ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมรักและผกูพนักบัส ำนกัหอสมดุมำกยิง่ขึน้ 

 

 

 

 



สรุปประกอบกิจกรรม 

ใครรักห้องสมุด...ยกมือขึน้ 

 

 กิจกรรม “ใครรักห้องสมดุ...ยกมือขึน้” จดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 14-16 กุมภำพนัธ์ 2561 มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ใช้ 

บริกำรได้บอกรักส ำนกัหอสมดุ พร้อมทัง้บอกเหตผุลที่ตนเองรักและประทบัใจในส ำนกัหอสมดุ  กิจกรรมนีเ้ปิดโอกำสให้ผู้ เข้ำร่วม

กิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุและคดัเลอืกข้อควำมที่ประทบัใจคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรอ่ำนเพื่อรับของที่ระลกึ รวมทัง้

ให้ผู้ใช้บริกำรบอกรักห้องสมดุโดยกำรถ่ำยทอดสดผำ่นทำง Facebook Live ด้วย 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรม “ใครรักห้องสมุด...ยกมือขึน้” มีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 54 คน แบ่ง

ออกเป็น 2 กิจกรรมดงันี ้

1. กำรร่วมกิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักและติดที่บอร์ดมมุจดักิจกรรม มีจ ำนวนผู้ ร่วมกิจกรรม 35 คน จำก 

ทัง้หมด 10 คณะ และบคุคลภำยนอก โดยมีข้อควำมที่ได้รับกำรคดัเลอืกวำ่เขียนเหตผุลที่กล้ำบอกรักห้องสมดุได้ประทบัใจจ ำนวน 

3 ข้อควำม ดงันี ้

  1) นำยธนัฐภทัร์ สริิคปุต์ รหสั 5706288 คณะวิศวกรรมศำสตร์  

    - ห้องสมดุเป็นเหมือนเพื่อนคอยแนะแนว  

- ห้องสมดุเป็นเหมือนอำจำรย์คอยสอนสิง่ใหม่ๆ   

- ห้องสมดุเหมือนคนสร้ำงแรงบนัดำลใจ 

  2) นำงสำวประภสัสร เนื่อง ณ สวุรรณ รหสั 5805681 คณะเภสชัศำสตร์  

   - ห้องสมดุคือเพื่อนท่ีอยูเ่คียงข้ำงเสมอ 

- เป็นท่ีที่ดนูิ่งแตม่ีควำมเคลือ่นไหวตลอดเวลำ 

- คลำสสกิแม้กำลเวลำหมนุผำ่นไป 

  3) อำจำรย์วรรณพร ชจิูตำรมย์ คณะดิจิทลัอำร์ต 

    - เพรำะอยำกให้ห้องสมดุรับรู้วำ่รัก 

- คือมิตรภำพแหง่ควำมรักและควำมรู้ 

- เป็นแสงน ำทำงกำรศกึษำ 

- มีหนงัสอืเป็นเพื่อนทกุเวลำ 

- พี่ๆ บรรณำรักษ์นำ่รัก 

  2. กำรถ่ำยทอดสดบอกรักห้องสมุดผ่ำนทำง Facebook Live ซึ่งมีทัง้กลุ่มและเดี่ยว รวมจ ำนวน 19 คน       

จำก 5 คลปิ และมีผู้ เข้ำชมระหวำ่งวนัท่ี 14-16 กมุภำพนัธ์ 2561 รวมทัง้สิน้ 676 ครัง้ ดงันี ้

  - กลุม่นกัศกึษำวิทยำลยัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร จ ำนวน 8 คน มีผู้ รับชม 187 คน 

 - กลุม่นกัศกึษำคณะศิลปศำสตร์ สำขำภำษำญ่ีปุ่ น จ ำนวน 3 คน มีผู้ รับชม 86 ครัง้ 



 - กลุม่นกัศกึษำวิทยำลยักำรทอ่งเที่ยวและกำรบริกำร จ ำนวน 6 คน มีผู้ รับชม 95 ครัง้ 

 - นกัศกึษำคณะเศรษฐศำสตร์ ชัน้ปีที่ 2 จ ำนวน 1 คน มีผู้ รับชม 209 ครัง้ 

- นกัศกึษำคณะเศรษฐศำสตร์ ชัน้ปีที่ 4 จ ำนวน 1 คน มีผู้ รับชม 99 ครัง้ 

  

ผลประเมินกำรจดักิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมำก ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 4.45 โดยรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร มี

คำ่เฉลีย่ 4.48 และ ควำมนำ่สนใจมีคำ่เฉลีย่ 4.42 ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

ใครรักห้องสมุด...ยกมือขึน้ 

 

1. กำรถำ่ยทอดสดบอกรักห้องสมดุผำ่นทำง Facebook Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกจิกรรม 

ชุมชนคนรังสติรักการอ่าน 

 

หลักการและเหตุผล 

  กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำนได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำตัง้แต่ พ.ศ. 2554 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้ำง

แรงจงูใจแก่นกัศกึษำ คณำจำรย์ และบคุลำกรของมหำวิทยำลยัรังสติให้หนัมำสนใจและให้ควำมส ำคญักบักำรอำ่นมำกยิ่งขึน้ เพื่อ

น ำไปสูก่ำรสร้ำงชมุชนคนรังสติรักกำรอ่ำนท่ีมัน่คงและยัง่ยืน 

 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จะมีกำรนิทรรศกำร “กำรอ่ำนของคน GEN ME เฟส 2” 

เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงรูปแบบกำรอำ่นของคนรุ่นใหมว่ำ่ชอบอำ่นแบบรูปเลม่หรือแบบอิเลก็ทรอนิกส์มำกกวำ่กนั อีกทัง้ยงัเป็น

กำรกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรอำ่นและรู้จกัน ำสิง่ที่อำ่นมำประยกุต์ใช้กบัชีวิตประจ ำวนัและพฒันำกำรเรียนกำร

สอน นอกจำกนี ้ยงัมีกิจกรรม “จิบน ำ้ชำยำมบ่ำยกับนกัเขียนคนดงั” เพื่อเป็นกำรพบปะสงัสรรค์ประจ ำปีระหว่ำงสมำชิก RSU 

Loves to Read  พร้อมสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกบันกัเขียนเพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจจำกกำรอ่ำน ซึ่งภำยในงำนจะเปิดรับ

สมคัรสมำชิก “RSU Loves to Read” เพื่อสร้ำงกลุม่สมำชิกที่รักกำรอำ่นให้กว้ำงขวำงยิ่งขึน้ โดยสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

หรือรับขำ่วสำรเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นของส ำนกัหอสมดุได้ตลอดเวลำ นอกจำกนีย้งัมีกิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำ

ให้หนังสือ” ซึ่งให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรซ่อมหนงัสือของส ำนกัหอสมุด รวมถึงกิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพันธุ์แท้

ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ” และพิธีมอบรำงวลักำรประกวดคลปิวีดิโอในหวัข้อ “My life @ library” ด้วย   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรอำ่น รักกำรอำ่นมำกขึน้ และสำมำรถน ำสิง่ที่ได้จำกกำรอำ่นมำใช้ 

    ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนัและพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรสงวนรักษำหนงัสอืและมีสว่นร่วมในกำรซอ่มหนงัสอื 

 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรรู้จกัประโยชน์และบริกำรตำ่งๆ ของส ำนกัหอสมดุ 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1. ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมผำ่นเวบ็ไซต์ และ Facebook ของส ำนกัหอสมดุ 

  2. สมัภำษณ์เก่ียวกบักำรอำ่นของคน GEN ME เพิ่มอีก 10 คน และจดันิทรรศกำรเพิ่ม พร้อมทัง้เผยแพร่คลปิสมัภำษณ์ 

      ผำ่นทำง Facebook ของส ำนกัหอสมดุ 

  3. เปิดวดีิทศัน์คลปิท่ีสง่เข้ำประกวดในหวัข้อ “My Life @ Library” และคลปิท่ีได้รับรำงวลั  

  4. มอบรำงวลัผู้ชนะกำรประกวดคลปิวีดิโอ “My life @ library” 

  5. จดักิจกรรม “จิบน ำ้ชำยำมบำ่ยกบัรอมแพง”  



  6. เปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read และแจกของที่ระลกึส ำหรับผู้สมคัรสมำชิก 

  7. ถ่ำยทอดสดกิจกรรมชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น 

  8. มีรำงวลัพิเศษส ำหรับผู้ ร่วมงำนท่ีเซลฟ่ีตวัเองในบรรยำกำศกิจกรรม ติด Hashtag#RSU loves to read แล้ว  

              Tag มำที่ Facebook ของส ำนกัหอสมดุ 3 คนแรก รับของที่ระลกึท้ำยรำยกำร 

  9. จดักิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสอื” ให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีสว่นร่วมในกำรซอ่มหนงัสอืของ 

       ส ำนกัหอสมดุ 

  10. จดักิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ”  

  11. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม 

   11.1 เชิงปริมำณ 

    - มีผู้ ร่วมกิจกรรมไมน้่อยกวำ่ 80 คน 

   11.2 เชิงคณุภำพ 

    - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 12. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

สถานที่ด าเนินการ 

  1. พิธีเปิดนิทรรศกำร / กิจกรรมพบนกัเขียนและจิบน ำ้ชำยำมบำ่ย / พิธีมอบรำงวลัผู้ชนะกำรประกวดคลปิวีดิโอ  

                  “My life @ library” / เปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read และแจกของที่ระลกึส ำหรับผู้สมคัร 50 คนแรก 

                   ณ บริเวณลำนพกัสำยตำหน้ำร้ำนกำแฟ ชัน้ 2 

2. กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยดืชีวำให้หนงัสอื” / กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ”  

    ณ บริเวณลำนด้ำนหน้ำประตทูำงเข้ำชัน้ 3 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

 

 

 

 

 



ระยะเวลาในการด าเนินการ  

 ระหวำ่งวนัจนัทร์ที่ 5 มีนำคม – พฤหสับดีที่ 5 เมษำยน 2561 

 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 5 – ศกุร์ที่ 23 มีนำคม 2561 - จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ส ำหรับจดักิจกรรมตำ่งๆ 

- จดัหำเมนอูำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่มส ำหรับจดัเลีย้ง 

- เตรียมเนือ้หำนิทรรศกำรเพิ่มเตมิ 

- สมัภำษณ์ GEN ME เพิ่ม 

- ติดตอ่นกัเขยีนและผู้ด ำเนินรำยกำร 

วนัจนัทร์ที ่12 – ศกุร์ที่ 16 มีนำคม 2561 - เตรียมโปสเตอร์ประชำสมัพนัธ์ 

- ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม  

- ติดตอ่อำจำรย์ให้พำนกัศกึษำมำร่วมกิจกรรมพบนกัเขยีน 

วนัจนัทร์ที่ 26 – ศกุร์ที่ 30 มีนำคม 2561 - จดัหำของที่ระลกึส ำหรับผู้ด ำเนนิรำยกำร 

- จดัท ำเกียรติบตัรส ำหรับผู้ได้รับรำงวลักำรประกวดคลปิ 

   และผลงำนเข้ำรอบ 

วนัจนัทร์ที่ 2 เมษำยน 2561 เตรียมวสัดอุปุกรณ์และควำมพร้อมของสถำนท่ี 

วนัองัคำรที่ 3 เมษำยน 2561 ช่วงเช้ำ 

- เตรียมอำหำรวำ่งและเคร่ืองดื่ม / โต๊ะลงทะเบียน /  

   โต๊ะรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read /  

   สถำนท่ีจดังำน 

- เตรียมของรำงวลัประกวดคลปิวีดิโอ  

เวลำ 12.30 น. 

- เปิดลงทะเบียนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม 

- เปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read  

- เปิดคลปิวีดิโอที่เข้ำรอบและได้รับรำงวลั 

- เชิญผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมรับประทำนอำหำรวำ่งและ 

  เคร่ืองดื่ม 

 

 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรอำ่น มีนิสยัรักกำรอำ่นมำกขึน้ และสำมำรถน ำสิง่ที่ได้จำกกำรอำ่นมำใช้ 

    ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวนั 

 2. ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ในกำรสงวนรักษำหนงัสอืและมีสว่นร่วมในกำรซอ่มหนงัสอืของส ำนกัหอสมดุ 

 3. กิจกรรมตอบค ำถำมท ำให้ผู้ใช้บริกำรรู้จกัประโยชน์และบริกำรตำ่งๆ ของส ำนกัหอสมดุยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัองัคำรที่ 3 เมษำยน 2561 (ตอ่) เวลำ 13.00 น. 

- มอบรำงวลัชนะเลศิกำรประกวดคลปิวีดิโอ   

เวลำ 13.30 – 15.00 น. 

- กิจกรรมพบนกัเขยีน 

เวลำ 15.00 – 15.30 น. 

- เปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read 

วนัพธุที่ 4 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 – 15.30 น. 

- กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสอื” 

- กิจกรรมตอบค ำถำม  (50 คน) 

วนัพฤหสับดีที่ 5 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 – 15.30 น. 

- กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสอื” 

- กิจกรรมตอบค ำถำม (50 คน) 

- สรุปกิจกรรม 



สรุปกิจกรรม 

ชุมชนคนรังสติรักการอ่าน 

 

กิจกรรมชมุชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 3-5 เมษำยน 2561 โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรอ่ำน รักกำรอ่ำนมำกขึน้ และสำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอ่ำนมำใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ ำวนัและพฒันำกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้มีควำมรู้เก่ียวกบักำรสงวนรักษำหนงัสือและมีสว่นร่วมในกำรซ่อม

หนงัสือ และเพื่อให้ผู้ ใช้บริกำรรู้จักประโยชน์และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนกัหอสมุด ภำยใต้กิจกรรมนีป้ระกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ 

หลำยกิจกรรม เช่น 1) กิจกรรม “จิบน ำ้ชำยำมบ่ำยกบันกัเขียนคนดงั” เพื่อเป็นกำรพบปะสงัสรรค์ประจ ำปีระหว่ำงสมำชิก RSU 

Loves to Read 2) กิจกรรมพบนกัเขียน เพื่อสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับนกัเขียน “ปรำปต์” เจ้ำของผลงำนนวนิยำย

สบืสวนสอบสวน เร่ือง กำหลมหรทกึ เพื่อสร้ำงแรงบนัดำลใจจำกกำรอำ่น 3) กำรเปิดรับสมคัรสมำชิก “RSU Loves to Read” เพื่อ

สร้ำงกลุม่สมำชิกที่รักกำรอำ่นให้กว้ำงขวำงยิ่งขึน้ 4) กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสือ” ซึ่งให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมมีสว่น

ร่วมในกำรซอ่มหนงัสอืของส ำนกัหอสมดุ 5) กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ” และ 6) พิธีมอบ

รำงวลักำรประกวดคลปิวีดิโอในหวัข้อ “My life @ library”    

 ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ กิจกรรม “ชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น” มดีงัตอ่ไปนี ้

 1. กิจกรรม “รวมพลงัจิตอำสำ ยดืชีวำให้หนงัสอื” 

  “รวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสือ” จดัขึน้ระหว่ำงวนัที่ 4-5 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00-15.00 น. บริเวณ 

ลำนหน้ำทำงเข้ำห้องอำ่นชัน้ 3 มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ร่วมรักษ์หนงัสอื โดยกำรมำเป็นสว่นหนึ่งของกำรซ่อมหนงัสือให้

กลบัคืนสูส่ภำพปกติ   

  ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีจ ำนวนผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 20 คน มำจำก 6 คณะ และมีหนงัสอืที่ได้รับกำร

ซอ่มเพื่อเตรียมออกให้บริกำรจ ำนวน 40 เลม่  

  ผลประเมินกำรจัดกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมำกที่สดุ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89 โดยรูปแบบกำรจัด

กิจกรรมและควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สดุ คือ 4.9 เท่ำกัน และ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ย 4.85 

ตำมล ำดบั 

 2. กิจกรรม “จิบน ำ้ชำยำมบำ่ยกบัชมุชนคนรังสติรักกำรอำ่น” 

  ผลกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน  57 รำย  

ผลประเมินกำรจดักิจกรรมจำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 44  รำย พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมำกที่สดุ  

ซึง่มีคำ่เฉลีย่เทำ่กบั 4.53 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สดุ  คือ 4.59 รองลงมำคือ ควำมน่ำสนใจ มี

คำ่เฉลีย่ 4.56 และรูปแบบกำรจดักิจกรรมมีคำ่เฉลีย่ 4.53 ตำมล ำดบั ในสว่นข้อเสนอแนะมีดงันี ้



   - ขนมอร่อยและหลำกหลำย ( 3 รำย) 

   - ควรจดับอ่ย ๆ อยำ่งน้อยเดือนหรือปีละครัง้ (2 รำย) 

   - บรรยำกำศมคีวำมเป็นกนัเอง 

   - วิทยำกรพดูเก่ง มีควำมรู้และมปีระสบกำรณ์ ได้รับรู้ถึงวิธีกำรคดิ วิเครำะห์ กำรคิดนอกกรอบจำก 

   วิทยำกรที่มเีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 

 3. กำรรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read 

  ผลกำรเปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read พบวำ่ มีจ ำนวนผู้มำสมคัรสมำชิก  50  รำย จำก 13  คณะ 

และ 1 หนว่ยงำน 

 4. กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุมหำวิทยำลยัรังสติ”  

  ผลกำรจดักิจกรรมตอบค ำถำม พบวำ่ มีผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 97 คน   

ผลประเมินกำรจดักิจกรรม พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก ซึง่มีคำ่เฉลีย่เทำ่กบั  โดยรูปแบบกำรจดั 

กิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สดุ คือ 4.48 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 4.44 และ ควำมน่ำสนใจ ค่ำเฉลี่ย 4.40 

ตำมล ำดบั   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบกิจกรรม 

ชุมชนคนรังสติรักการอ่าน 

 

1. กิจกรรมจิบน ำ้ชำยำมบำ่ย 

 

 

 

 

 

 

2. กำรเปิดรับสมคัรสมำชิก RSU Loves to Read 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมพบนกัเขียน “ปรำปต์” ผู้แตง่ “กำหลมหรทกึ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. กิจกรรมรวมพลงัจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนงัสอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมตอบค ำถำมแฟนพนัธุ์แท้ ส ำนกัหอสมดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพย วรำงกูร ทรงเจริญ 
พระชนมพรรษำครบ 65 พรรษำ ในวนัที่ 28 กรกฎำคม 2560 ด้วยพระรำชภำรกิจของพระองค์ที่ปฏิบตัิมำอย่ำงต่อเนื่องและ
ยำวนำนตัง้แต่ยงัทรงพระเยำว์ จนกระทัง่ได้ขึน้ทรงรำชย์สืบรำชสนัตติวงศ์เป็นพระมหำกษัตริย์ รัชกำลที่ 10 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 1 
ธนัวำคม 2559 ที่ผำ่นมำนัน้ ซึง่มีคณุปูกำรยิ่งใหญ่ตอ่ปวงชนชำวไทยตลอดมำ  

 ดงันัน้ ส ำนกัหอสมดุจึงจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติขึน้ โดยจะจดัแสดงเก่ียวกบัพระรำชประวตัิ พระอจัฉริยภำพ และ
พระรำชกรณียกิจของพระองค์  
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกรู เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวนัพระรำช 

                 สมภพ 28 กรกฎำคม 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระรำชประวตัิ พระอจัฉริยภำพ และพระรำชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำ 

    ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกรู รัชกำลที่ 10 

      

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพระรำชประวตัิ พระอจัฉริยภำพ และพระรำชกรณียกิจ 

2. เตรียมเนือ้หำนิทรรศกำร พร้อมทัง้เตรียมหนงัสอื และวีดิทศัน์เก่ียวกบัพระองค์ 

 3. จดัแสดงนิทรรศกำร จดัแสดงหนงัสอื และฉำยวีดิทศัน์ 

 4. ประชำสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบตำมช่องทำงกำรสือ่สำรตำ่งๆ 

5. ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร/กิจกรรม 

5.1 เชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรไมน้่อยกวำ่ 100 คน 

           5.2 เชิงคณุภำพ 

         - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผล 

 

 



สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้ำห้องบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

100 - 150 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

- ระหวำ่งวนัองัคำรที่ 25 กรกฎำคม – ศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัองัคำรที่ 25 – พฤหสัฯ ท่ี 27 กรกฎำคม 2560 - เตรียมข้อมลูส ำหรับจดันิทรรศกำร 

- เตรียมคลปิวดีิทศัน์เก่ียวกบัพระรำชประวตัิและ 

   พระรำชกรณียกิจ 

- เตรียมหนงัสอืเก่ียวกบัพระองค์ 

- เตรียมเกมตอบค ำถำม 

- เตรียมของรำงวลั 

- จดันิทรรศกำร 

วนัจนัทร์ที่ 31 กรกฎำคม – ศกุร์ที่ 4 สงิหำคม 2560 - จดักิจกรรมตอบค ำถำม 

วนัจนัทร์ที่ 31 กรกฎำคม – ศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 - ประชำสมัพนัธ์นิทรรศกำร 

- จดัแสดงนิทรรศกำร จดัแสดงหนงัสอื และฉำยวีดิทศัน์ 

วนัศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริกำร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระรำชประวตัิ พระอจัฉริยภำพ และพระรำชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณ  

บดินทรเทพยวรำงกรู รัชกำลที่ 10 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

 

 นิทรรศกำรเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลงกรณฯ จัดแสดงระหว่ำงวนัที่ 24 กรกฎำคม - 29 

กนัยำยน 2560 จดัแสดงเก่ียวกบัพระรำชประวตัิ พระอจัฉริยภำพ และพระรำชกรณียกิจ พร้อมทัง้จดัแสดงหนงัสอืและฉำย   

วีดิทศัน์เก่ียวกบัพระรำชประวตัิของพระองค์ด้วย 

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 185 คน  

ผลประเมินกำรจดันิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึง่ พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ 

4.19 โดยรูปแบบกำรจดันิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดบัมำกเท่ำกนั คือ 4.25 และควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 

4.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินาถในรัชกาลที่ 9 กบั 10 พระราชด ารัสแฝงธรรมทรงค่า 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินำถ ในรัชกำลท่ี 9 ทรงเจริญ       

พระชนมพรรษำครบ 85 พรรษำ ในวนัที่ 12 สิงหำคม 2560 นบัเป็นมหำมงคลพิเศษยิ่งของปวงชนชำวไทยจะได้ร่วมแสดงควำม

กตญัญกูตเวที น้อมร ำลกึในพระมหำกรุณำธิคณุ ด้วยพระรำชกรณียกิจและพระรำชจริยวตัรของพระองค์ที่ปฏิบตัิมำอย่ำงต่อเนื่อง

และยำวนำน เป็นตวัอย่ำงที่ดีของพระรำชโอรส-ธิดำในฐำนะพระมำรดำ และเป็นตวัอย่ำงที่ดีของปวงชนชำวไทยในฐำนะแม่ของ

แผน่ดิน 

 ดงันัน้ ส ำนกัหอสมดุจึงจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติขึน้ โดยจะจดัแสดงเก่ียวกบั10 พระรำชด ำรัสแฝงธรรมที่พระองค์
ทรงเคยมีรับสัง่ในโอกำสตำ่งๆ เพื่อให้ลกูหลำนไทยน้อมใสเ่กล้ำใสก่ระหมอ่มใช้เป็นหลกัชยัในกำรด ำเนินชีวิต และจะได้เป็น ‘คนดี’ 
สมดงัควำมมุง่พระรำชหฤทยัของพระองค์ 

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินำถ ในรัชกำลท่ี 9 เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวนัพระรำช 

                 สมภพ 12 สงิหำคม 

 2. เพื่อน้อมร ำลกึในพระมหำกรุณำธิคณุของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินำถ ในรัชกำลท่ี 9 

 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้น้อมน ำพระรำชด ำรัสแฝงธรรมไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

      

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพระรำชด ำรัสของสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินำถ ในรัชกำลท่ี 9  

2. เตรียมเนือ้หำนิทรรศกำร  

 3. จดัแสดงนิทรรศกำร  

 4. ประชำสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบตำมช่องทำงกำรสือ่สำรตำ่งๆ 

5. ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร/กิจกรรม 

5.1 เชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรไมน้่อยกวำ่ 80 คน 

           5.2 เชิงคณุภำพ 

         - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 6. สรุปผล 



สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้ำประตบูนัไดทำงขึน้ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหวำ่งวนัพฤหสับดีที่ 10 – ศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 7 – ศกุร์ที่ 11 สงิหำคม 2560 - เตรียมข้อมลูส ำหรับจดันิทรรศกำร 

- จดันิทรรศกำร 

- ประชำสมัพนัธ์นิทรรศกำรผำ่นช่องทำงตำ่งๆ 

วนัศกุร์ที่ 11 สงิหำคม – ศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 - จดัแสดงนิทรรศกำร 

วนัศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริกำร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินำถ ในรัชกำลท่ี 9 

 2. ผู้ใช้บริกำรน้อมน ำพระรำชด ำรัสแฝงธรรมไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินาถในรัชกาลที่ 9 กบั 10 พระราชด ารัสแฝงธรรมทรงค่า 

 

 นิทรรศกำรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินำถในรัชกำลท่ี 9 กับ 10 พระรำชด ำรัสแฝงธรรมทรงค่ำ จัดแสดง
ระหว่ำงวนัที่ 7 สิงหำคม - 29 กนัยำยน 2560 จดัแสดงเก่ียวกบั 10 พระรำชด ำรัสแฝงธรรมท่ีสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม 
รำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ทรงเคยมีรับสัง่ในโอกำสตำ่งๆ เพื่อให้ลกูหลำนไทยน้อมใสเ่กล้ำใสก่ระหม่อมใช้เป็นหลกัชยัในกำรด ำเนิน
ชีวิต และจะได้เป็น ‘คนดี’ สมดงัควำมมุง่พระรำชหฤทยัของพระองค์  

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรท่ีได้สงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 148 คน  

ผลกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ ชมนิทรรศกำรกลุ่มหนึ่ง  พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ    

ปำนกลำง คือ 3.50 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรและควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดบัปำนกลำงเท่ำกนั คือ  3.75 คะแนน 

และรูปแบบกำรจดันิทรรศกำรมีคำ่เฉลีย่ 3.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินาถในรัชกาลที่ 9 กบั 10 พระราชด ารัสแฝงธรรมทรงค่า 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

13 ตุลา เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม 2559 เป็นวันที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศ 

รำมำธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยำมมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร เสด็จสวรรคต รวมพระชนมพรรษำ 89 พรรษำ และทรงครองสิริรำช

สมบตัิทัง้สิน้ 70 ปี ซึง่ถือเป็นควำมสญูเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของปวงชนชำวไทยทัง้ประเทศ เพรำะตลอดรัชสมยัในช่วงที่มีกำรพฒันำ

ประเทศในทกุๆ ด้ำน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รัก ที่เทิดทนู และทรงเป็นศนูย์รวมใจของคนไทยทัง้ชำติ นบัเป็น 70 ปีที่ทรง

ครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุของมหำชนชำวสยำมโดยแท้  

 ส ำนกัหอสมดุ จึงจัดนิทรรศกำรเก่ียวกบัค ำสอนในเร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน  พร้อมทัง้จดัมุมถวำย

ควำมอำลยัและจดัแสดงหนงัสอืเก่ียวกบัพระองค์ เพื่อน้อมถวำยควำมอำลยัและแสดงควำมจงรักภกัดีต่อพระองค์ รวมถึงกระตุ้น

ให้ผู้ใช้บริกำรเจริญรอยตำมพระยคุลบำท ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมพระบรมรำโชวำท เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสว่นรวม  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อน้อมถวำยควำมอำลยัและแสดงควำมจงรักภกัดีตอ่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช ฯ  

                   รัชกำลที่ 9 

 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรน ำพระบรมรำโชวำทไปปฏิบตัิและเจริญรอยตำมพระยคุลบำท เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ 

                  ตนเองและสว่นรวม 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัค ำสอนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช ฯ รัชกำลที่ 9 เก่ียวกบั  

     กำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน   

2. จดันิทรรศกำรและฉำยวีดิทศัน์เก่ียวกบัพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช ฯ รัชกำลที่ 9 

3. จดัมมุถวำยควำมอำลยัและจดัแสดงหนงัสอืเก่ียวกบัพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดช ฯ  

     รัชกำลที่ 9 

4. ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร 

4.1 เชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร ไมน้่อยกวำ่ 80 คน 

 

 



           4.2 เชิงคณุภำพ 

         - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 5. สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

สถานที่ด าเนินการ 

 - บริเวณหน้ำห้องบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ชัน้ 3 และ บริเวณภำยในห้องบริกำร 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

วนัจนัทร์ที่ 9 ตลุำคม – พฤหสับดทีี่ 30 พฤศจิกำยน 2560 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 9 – พฤหสับดีที่ 12 ตลุำคม 2560 - เก็บนิทรรศกำรสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั รัชกำลที่ 10 ออก 

- เตรียมข้อมลูส ำหรับจดันิทรรศกำร 

- เลอืกหนงัสอืเก่ียวกบัพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 

   ภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 

- เตรียมวดีิทศัน์เก่ียวกบัพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั 

   ภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 

- จดันิทรรศกำร 

วนัพฤหสับดีที่ 12 ตลุำคม – พฤหสับดีที่ 30

พฤศจิกำยน 2560 

- จดัแสดงนิทรรศกำร 

- จดัฉำยวดิิทศัน์ / รำยกำรสำรคดีเก่ียวกบัพระบำทสมเด็จ 

   พระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 

- ประชำสมัพนัธ์นิทรรศกำร 

วนัพฤหสับดีที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- แผนกบริกำร  

 

 

 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 

 2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำพระบรมรำโชวำทไปปฏิบตัิและเจริญรอยตำมพระยคุลบำท เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและ 

                  สว่นรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

13 ตุลา เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 

 

 นิทรรศกำร 13 ตลุำ เสด็จสูฟ่ำกฟ้ำสรุำลยั พระมหำกรุณำธิคณุจำรึกในใจไทยชัว่กำล จดัแสดงระหว่ำงวนัที่ 2 ตลุำคม - 

30 พฤศจิกำยน 2560 จดัเพื่อน้อมถวำยควำมอำลยัและแสดงควำมจงรักภกัดีต่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดลุย

เดชฯ รัชกำล ท่ี 9 เนื่องในวนัครบรอบ 1 ปี เสด็จสวรรคต พร้อมทัง้จดัแสดงนิทรรศกำรและจดัแสดงหนงัสือเก่ียวกบัค ำสอนในเร่ือง

กำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน นอกจำกนีย้งัมีกำรฉำยวีดิทศัน์เก่ียวกบักำรสวรรคตของพระองค์ด้วย 

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 305 คน  

        ผลประเมินกำรจดันิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึง่ พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ 

4.16 โดยควำมนำ่สนใจ มีคำ่เฉลีย่มำกที่สดุ คือ 4.33 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีคำ่เฉลีย่ 4.25 และ รูปแบบกำร

จดันิทรรศกำร มีคำ่เฉลีย่ 3.91 ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

13 ตุลา เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

โครงการในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในวนัท่ี 5 ธนัวำคม ของทกุปี เป็นวนัคล้ำยวนัเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัฯ รัชกำลที่ 9 
และเป็นวนัพ่อแห่งชำติ ถึงแม้ว่ำพระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่พระองค์ยงัคงอยู่ในใจของปวงชนชำวไทยเสมอ ซึ่งเร่ืองรำว
ตำ่งๆ ของพระองค์ยงัคงใช้เป็นแบบอยำ่งที่ดีและสร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่ลกูหลำนไทยไปจนตรำบนำนเทำ่นำน  

 ในปีกำรศกึษำ 2560 นี ้ส ำนกัหอสมดุได้เข้ำร่วมเป็นเครือขำ่ยห้องสมดุสเีขียว ดงันัน้ จึงได้จดันิทรรศกำรเก่ียวกบัโครงกำร
ในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิ่งแวดล้อมขึน้ เพื่อแสดงควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ ใช้บริกำรห้องสมดุทรำบถึงพระปรีชำสำมำรถในด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกำยและทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้ำงเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริมำกมำย เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้ของ
ประชำชนชำวไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และตอ่ไปจนถึงอนำคต 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแสดงควำมส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงโครงกำรในพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ  

                  รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิง่แวดล้อม 

  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโครงกำรในพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัฯ รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิง่แวดล้อม 

2. จดันิทรรศกำร แสดงหนงัสอื และฉำยวีดิทศัน์เก่ียวกบัโครงกำรในพระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ  

     รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิง่แวดล้อม 

3. ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร 

3.1 เชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรไมน้่อยกวำ่ 80 คน 

           3.2 เชิงคณุภำพ 

         - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 4. สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้ำห้องบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ชัน้ 3 



จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

80 - 100 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหวำ่งวนัจนัทร์ที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 – ศกุร์ที่ 12 มกรำคม 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 20 – ศกุร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 2560 - เตรียมข้อมลู  

วนัจนัทร์ที่ 27 – พฤหสับดีที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 - จดันิทรรศกำร 

วนัศกุร์ที่ 1 ธนัวำคม 2560 – ศกุร์ที่ 12 มกรำคม 2561 - ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

- จดัแสดงนิทรรศกำร จดัแสดงหนงัสอื และฉำยวีดิทศัน์ 

วนัศกุร์ที่ 12 มกรำคม 2561 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9  

 2. ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงโครงกำรในพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกำลที่ 9  

    ด้ำนสิง่แวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

โครงการในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 นิทรรศกำรโครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิง่แวดล้อม จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 – 31 
มกรำคม 2561เพื่อเผยแพร่พระปรีชำสำมำรถในด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกำยและทนุทรัพย์สว่นพระองค์สร้ำง
เป็นโครงกำรในพระรำชด ำริมำกมำย 

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 386 คน   

        ผลประเมินกำรจดันิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึง่ พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ 
4.16 โดยควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สดุ คือ 3.80 รองลงมำ คือ รูปแบบกำรจดันิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ย 3.75 และ ควำมรู้ที่ได้รับ
จำกนิทรรศกำรมีคำ่เฉลีย่ 3.58 คะแนน ตำมล ำดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

โครงการในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2560 

 

หลักการและเหตุผล 

“รำงวลัซีไรต์” จดัเป็นรำงวลัเดียวในโลกที่มอบรำงวลัทำงวรรณกรรมให้แก่นกัเขียนจำกหลำกหลำยประเทศภำยใน 

ภมูิภำคอำเซียน เป็นรำงวลัที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงวรรณกรรมทัว่โลก อีกทัง้ยงัเป็นรำงวลัที่สร้ำงช่ือเสียงและ

เกียรติภูมิที่สง่ำงำมให้แก่ประเทศไทยในฐำนะประเทศเจ้ำภำพผู้ก่อตัง้รำงวลันีด้้วย  ในทุกๆ ปี ระหว่ำงเดือนสิงหำคมถึงตุลำคม   

นกัอำ่นมกัจะรอฟังขำ่ววำ่หนงัสอืเลม่ใด ผลงำนของนกัเขียนคนใดจะได้รับรำงวลัซีไรต์ประจ ำปีนัน้ๆ 

ส ำหรับปี 2560 นี ้มีวรรณกรรมที่สง่เข้ำประกวดจ ำนวนทัง้หมด 57 ช่ือเร่ือง ซึ่งคณะกรรมกำรคดัเลือกรำงวลัวรรณกรรม

สร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อำเซียน หรือ รำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 ได้พิจำรณำและลงมติคดัเลือกวรรณกรรมที่ผ่ำนเข้ำรอบแรกมำ

ทัง้สิน้ 17  ช่ือเร่ือง จำกนัน้ได้ประกำศผลงำนท่ีเข้ำรอบสดุท้ำย 8 ช่ือเร่ืองเมื่อวนัศกุร์ที่ 29 กนัยำยน 2560 โดยปีนีผ้ลงำนกวีนิพนธ์ที่

ได้รับรำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 คือ รวมเร่ืองสัน้ สงิโตนอกคอก ของ จิดำนนัท์ เหลอืงเพียรสมทุ  

 ส ำนกัหอสมดุ ได้เห็นควำมส ำคญัของวรรณกรรมที่มีคณุคำ่อยำ่งรำงวลัซีไรต์นี ้จึงได้จดันิทรรศกำร “วรรณกรรมที่เข้ำรอบ

และได้รับรำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560” ขึน้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้ผู้ ใช้บริกำรได้รู้จกัและเห็นควำมส ำคญัของวรรณกรรมที่มีคณุค่ำ

ของประเทศไทย นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรสร้ำงแรงจงูใจในกำรอำ่นหนงัสอืเพิ่มมำกขึน้ด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเก่ียวกบัวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลัวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อำเซียนหรือ  

                    รำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 

2.  เพื่อกระตุ้นผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของหนงัสอืที่มีคณุคำ่และเกิดแรงจงูใจในกำรอำ่นหนงัสอืเพิ่มขึน้ 

  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1.  รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัรำงวลัวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อำเซียน หรือ รำงวลัซีไรต์ประจ ำปี 2560 

2.  จดันิทรรศกำรวรรณกรรมที่เข้ำรอบและได้รับรำงวลัวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อำเซียน หรือ รำงวลัซีไรต์ 

      ประจ ำปี 2560 

3. จดัมมุแสดงวรรณกรรมที่เข้ำรอบสดุท้ำย 8 เร่ือง และวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลั ประจ ำปี 2560  

 

 

 

 



4.  ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร 

4.1 เชิงปริมำณ 

 - ผู้ เข้ำชมนิทรรศกำรไมต่ ำ่กวำ่ 100 คน  

  4.2 เชิงคณุภำพ 

          - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 5. สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณลำนหน้ำประตทูำงเข้ำ ชัน้ 3 ส ำนกัหอสมดุ 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

100 - 120 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ระหวำ่งวนั จนัทร์ ท่ี 8 มกรำคม 2561 – วนัจนัทร์ ท่ี 5 มีนำคม 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 9 มกรำคม – วนัศกุร์ที่ 12 มกรำคม 2561 - รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัรำงวลัวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอด 

  เยี่ยมแหง่อำเซียน หรือ รำงวลัซไีรต์ประจ ำปี 2560 

- จดัหำวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลัและเข้ำรอบสดุท้ำย 

วนัจนัทร์ที่ 15 มกรำคม 2561-วนัพธุที่ 17 มกรำคม 

2561 

- จดัท ำข้อมลู 

วนัพฤหสับดีที่ 18 มกรำคม 2561 - จดันิทรรศกำรวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลัและเข้ำรอบ  

  ประจ ำปี 2560 

วนัศกุร์ที่ 19 มกรำคม 2561 ประชำสมัพนัธ์นิทรรศกำร 

วนัจนัทร์ที่ 23 มกรำคม – วนัพธุที่ 28  กมุภำพนัธ์ 

2561 

แสดงนิทรรศกำร 

วนัจนัทร์ที่ 6 มีนำคม  2561 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรทรำบถึงวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลัวรรณกรรมสร้ำงสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อำเซยีนหรือรำงวลัซีไรต์ 

    ประจ ำปี 2560 

2. ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคญัของหนงัสอืที่มีคณุคำ่และเกิดแรงจงูใจในกำรอำ่นหนงัสอืเพิ่มขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2560 

 

 นิทรรศกำรรำงวลัซีไรต์ ประจ ำปี 2560 จดัแสดงระหวำ่งวนัท่ี 23 มกรำคม – 28 กุมภำพนัธ์ 2561 จดัเก่ียวกบัวรรณกรรม
ที่เข้ำรอบและได้รับรำงวลัซีไรต์ประจ ำปี 2560 พร้อมทัง้จดัแสดงวรรณกรรมที่เข้ำรอบสดุท้ำย 8 เร่ือง และวรรณกรรมที่ได้รับรำงวลั 
ประจ ำปี 2560 ด้วย 

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 280 คน  

        ผลประเมินกำรจดันิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึง่ พบวำ่ มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก คือ 
4.13 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีคำ่เฉลีย่มำกที่สดุ คือ 4.36 รองลงมำ คือ ควำมนำ่สนใจ มีคำ่เฉลีย่ 4.04 และ รูปแบบกำร
จดันิทรรศกำร มีคำ่เฉลีย่ 4.00 ตำมล ำดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจ าปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ E-book 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสื่อออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์และ

นกัศกึษำ และที่ผำ่นมำส ำนกัหอสมดุได้ด ำเนินกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศทกุประเภทให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและเหมำะสม

กบัพฤติกรรมกำรใช้ เช่น ฐำนข้อมลูออนไลน์ วำรสำรออนไลน์ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดยเฉพำะ e-Book ซึ่งคำดว่ำ

ยงัมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนไมน้่อยที่ยงัไมท่รำบวำ่มทีรัพยำกรสำรสนเทศประเภทนีใ้ห้บริกำรและก็คงมีผู้ใช้บริกำรอีกจ ำนวนมำกที่ทรำบ

วำ่ส ำนกัหอสมดุมี e-Book ให้บริกำรแตย่งัไมเ่คยใช้หรือเข้ำถึงแหลง่ข้อมลู  

 ดงันัน้ ส ำนักหอสมุดจึงจ ำเป็นต้องจัดนิทรรศกำรขึน้ เพื่อเป็นกำรประชำสมัพันธ์และส่งเสริมกำรใช้ e-Book ให้เกิด

ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนและเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยของมหำวิทยำลยัในกำรเป็น e-University ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประชำสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบถงึ e-Book ที่ส ำนกัหอสมดุมใีห้บริกำร 

2. เพื่อสง่เสริมกำรใช้ e-Book ให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1. จดับอร์ดแนะน ำกำรใช้งำน e-Book ของส ำนกัพิมพ์ Elsevier, eBook Collection (EBSCOhost) และ RSU  

                   Library e-Book โดยจดัแสดง ณ ส ำนกัหอสมดุ ร่วมกบังำนสปัดำห์ห้องสมดุ 

  2. ประชำสมัพนัธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบผำ่นทำงเว็บไซต์และ Facebook ของส ำนกัหอสมดุ รวมถึง E-mail ของ 

                   มหำวิทยำลยัรังสติ 

  3. ประเมินผลกำรจดักิจกรรม 

   เชิงปริมำณ  

    - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรไมน้่อยกวำ่ 100 คน 

   เชิงคณุภำพ 

    - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 4. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

 

 

 



สถานที่ด าเนินการ 

  ส ำนกัหอสมดุ ชัน้ 2 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

 100 - 120 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหวำ่งวนัจนัทร์ที ่29 มกรำคม – วนัพธุที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 29 มกรำคม – ศกุร์ที่ 2 กมุภำพนัธ์ 2561 เตรียมข้อมลูส ำหรับจดับอร์ดแนะน ำ e-Book 

วนัจนัทร์ที่ 5 – ศกุร์ที่ 9 กมุภำพนัธ์ 2561 - จดับอร์ดแนะน ำ e-Book 

- ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

วนัจนัทร์ที่ 12 – พธุที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2561 จดัแสดงบอร์ดแนะน ำ e-Book เช่น EBSCOhost  / 

ScienceDirect  / แอพพลเิคชัน่ RSU Library eBook 

วนัพธุที่ 28 กมุภำพนัธ์ 2561 ประเมินผลกิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรทรำบถึง E-Book ที่ส ำนกัหอสมดุมใีห้บริกำรและวิธีกำรเข้ำถงึ 

2. ผู้ใช้บริกำรใช้ประโยชน์จำก E-Book ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 



สรุปนิทรรศการ 

การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ E-book 

 

 นิทรรศกำรกำรอ่ำนของคนรุ่นใหม่กบั E-book จดัแสดงระหว่ำงวนัที่ 12 กุมภำพนัธ์ – 31 พฤษภำคม 2561 เป็นกำรจดั

บอร์ดแนะน ำกำรใช้งำน E-Book ของส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ที่ส ำนักหอสมุดมีให้บริกำร ได้แก่ Elsevier,  eBook Collection 

(EBSCOhost)  และ RSU Library e-Book  

 ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำร จ ำนวนประมำณ 427 คน 

       ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมำก คือ 4.33 โดย

รูปแบบนิทรรศกำรมีคำ่เฉลีย่มำกที่สดุ คือ 4.46 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีคำ่เฉลี่ย 4.31 และ ควำมน่ำสนใจ มี

คำ่เฉลีย่ 4.23 ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบนิทรรศการ 

การอ่านของคนรุ่นใหม่กับ E-book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



โครงการจัดนิทรรศการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้เป็นภาพลกัษณ์ของนักการศึกษาตลอดชวีิต 

 

หลักการและเหตุผล 

  เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนม 
พรรษำครบ 63 พรรษำ ในวนัที่ 2 เมษำยน 2561 ส ำนกัหอสมุดจึงจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติขึน้ โดยจะจัดแสดงเก่ียวกับ
ภำพลกัษณ์ของพระองค์ในด้ำนกำรศึกษำตลอดชีวิตและกำรเป็นตวัอย่ำงที่ดีในกำรพยำยำมแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมตลอดเวลำ 
ภำพที่พสกนิกรชำวไทยได้ประจักษ์แก่สำยตำและคุ้นเคยกันดี คือ ภำพที่พระองค์ถือสมดุบนัทึกติดตวัตลอดเวลำ แม้กระทัง่กำร
เสด็จฯ ทศันศกึษำทัง้ในประเทศหรือตำ่งประเทศ นอกจำกนี ้พระองค์ยงัได้ใช้อปุกรณ์กำรเรียนทกุประเภท นบัตัง้แต่กำรใช้อปุกรณ์
กำรสือ่สำร ดำวเทียม คอมพิวเตอร์ วิทย ุโทรทศัน์ ตลอดจนกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยพระองค์เอง ทัง้ที่เก่ียวข้องกบัพระองค์เองและ
เร่ืองที่จะน ำไปใช้เพื่อกำรแก้ปัญหำชีวิตของพสกนิกร  

 ด้วยส ำนกัหอสมดุ มหำวิทยำลยัรังสติ ได้ส ำนกึในพระมหำกรุณำธิคณุเป็นล้นพ้น จึงได้จดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติขึน้ 
เพื่อให้ผู้ ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรศึกษำตลอดชีวิตและสำมำรถน ำมำใช้เป็นตวัอย่ำงหรือแนวทำงในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวนัได้ 
   

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ 2  

    เมษำยน 

 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ด้ำนกำรศกึษำ 
    ตลอดชีวิต 
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำมำใช้เป็นแบบอยำ่งหรือแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 

  

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1. รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพระรำชกรณียกิจของสมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ด้ำนกำรศกึษำ 

                   ตลอดชีวิต 

2. จดันิทรรศกำรและฉำยวีดิทศัน์เก่ียวกบัสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 

 3. จดัแสดงพระรำชนิพนธ์อนัมีผลจำกกำรศกึษำตลอดชีวิต เช่น กำรเสดจ็เยอืนตำ่งประเทศ เป็นต้น 

4. ประเมินผลกำรจดันิทรรศกำร 

4.1 เชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรไมน้่อยกวำ่ 100 คน 

 



           4.2 เชิงคณุภำพ 

        - มีคำ่เฉลีย่ควำมพงึพอใจตัง้แต ่3.51 ขึน้ไป 

 5. สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

สถานที่ด าเนินการ 

 บริเวณหน้ำห้องบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ชัน้ 3 

 

จ านวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ 

100 - 120 คน 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ระหวำ่งวนัจนัทร์ที่ 26 มีนำคม – พฤหสับดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 

วันที่ การด าเนินการ 

วนัจนัทร์ที่ 26 – ศกุร์ที่ 30 มีนำคม 2561 - เตรียมข้อมลูส ำหรับจดันิทรรศกำร 

- เลอืกและจดัแสดงหนงัสอืเก่ียวกบัสมเดจ็พระเทพรัตน    

  รำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี กบักำรศกึษำตลอดชีวติ  

- จดัหำคลปิวีดิทศัน์เก่ียวกบัพระองค์ 

- จดันิทรรศกำร 

- ประชำสมัพนัธ์นิทรรศกำร 

วนัศกุร์ที่ 30 มีนำคม–พฤหสัฯ ที่ 31 พฤษภำคม 2561  - จดัแสดงนิทรรศกำรและฉำยวีดทิศัน์ 

วนัศกุร์ที่ 31  พฤษภำคม 2561 สรุปผลกำรจดันิทรรศกำร 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  

- คณะท ำงำนกิจกรรมสง่เสริมกำรอำ่นและกำรใช้ห้องสมดุ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบถึงพระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี ด้ำนกำรศกึษำ 

                   ตลอดชีวิต 

2. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำพระรำชกรณียกิจมำใช้เป็นแบบอยำ่งหรือแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 
 



สรุปนิทรรศการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้เป็นภาพลกัษณ์ของนักการศึกษาตลอดชวีิต 

 

 นิทรรศกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี พระผู้ เป็นภำพลกัษณ์ของนกักำรศกึษำตลอดชีวิตจดัแสดง

ระหว่ำงวนัที่ 30 มีนำคม - 31 พฤษภำคม 2561 จดัแสดงเก่ียวกบัพระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรม

รำชกมุำรี ด้ำนกำรศกึษำตลอดชีวิตและจดัแสดงพระรำชนิพนธ์อนัมีผลจำกกำรศึกษำตลอดชีวิต เช่น กำรเสด็จเยือนต่ำงประเทศ 

เป็นต้น นอกจำกนีย้งัมีกำรฉำยวีดิทศัน์เก่ียวกบัสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำรีด้วย 

  ผลกำรจดันิทรรศกำร จำกกำรสงัเกต พบวำ่ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 178 คน 

       ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมำก คือ 4.15 โดย
รูปแบบนิทรรศกำรมีคำ่เฉลีย่มำกที่สดุ คือ 4.20 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีคำ่เฉลี่ย 4.17 และ ควำมน่ำสนใจ มี
คำ่เฉลีย่ 4.10 ตำมล ำดบั 
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ภาพประกอบนิทรรศการ 
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