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การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประจาปี การศึกษา 2562

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ประจาปี การศึกษา 2562
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ ออกมาสนับสนุนเรื่ องของแผนแม่บทด้ านการอ่าน เนื่องจากอยาก
สนับสนุนให้ คนไทยรักการอ่าน เพราะการอ่านเป็ นพื ้นฐานในการสร้ างแนวคิด ทาให้ คนมีเหตุมีผล รู้ จักใช้ สติปัญญาในการ
แก้ ไขปั ญหาของตนเองให้ สาเร็ จลุลว่ ง จึงได้ ขอให้ หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันใช้ การอ่านเป็ นเครื่ องมือในการผลักดันประเทศให้ ก้าว
สูส่ งั คมการเรี ยนรู้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน พร้ อมทังปลู
้ กฝั งให้ คนไทยมีทกั ษะด้ านการอ่าน เขียน คิด และพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ห้ องสมุดก็จดั ว่าเป็ นหน่วยงานหลักและเป็ นหน่วยงานสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิด นิสยั รักการอ่านให้ แก่ทกุ คน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะที่เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ที่สาคัญ จึงได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
และการใช้ ห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างทักษะในการพัฒนาทางความคิดและการวิเคราะห์ โดยได้ หา
แนวทางกระตุ้นการใช้ และการอ่านโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อ งทุกปี การศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ เกิดความตระหนัก มีแรงบันดาลใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการอ่านและการ
ใช้ ห้องสมุด เพื่อให้ สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและนาไปใช้ ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนและชีวิตประจาวัน ดังนัน้ จึงเห็นว่า
ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการอ่านและการใช้ ห้องสมุดต่อไปอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ เห็นความสาคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนาไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
3. เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศทังในรู
้ ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และตัวเล่มอย่างคุ้มค่า
4. เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้ใช้ และผู้ปฏิบตั ิงาน ได้ เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกัน
3. ประเภทของโครงการ - โครงการประจาต่อเนื่องทุกปี
4. กลุ่มเป้าหมาย
- นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

5. แผนการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมที่จะดาเนินการ
5.1.1 กิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด จานวน 6 กิจกรรม ได้ แก่
1) กิจกรรม Online Quiz
ช่ วงเวลาที่จดั : ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
เป็ นกิจกรรมตอบคาถามออนไลน์ โดยผู้ที่รับผิดชอบกิ จกรรมจะเป็ นผู้ ประสานงานกับตัวแทน
จาหน่ายฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กาหนดคาถามออนไลน์ และของรางวัล เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูใช้ บริ การมีส่วนร่ วมในการเข้ ามาใช้
ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่สานักหอสมุดมีให้ บริ การ และได้ รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงได้ ร่วมสนุกกับการตอบ
คาถาม โดยจัดปี การศึกษาละ 2 คาถาม
2) กิจกรรม “ยอดนักอ่ านประจาเดือน (ปี การศึกษา 2562)”
ช่ วงเวลาที่จดั : ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
เป็ นกิจกรรมที่นาสถิติการยืมของผู้ใช้ บริ การเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและเจ้ าหน้ าที่มาคัดเลือกเป็ น
ยอดนักอ่านประจาเดือน โดยผู้ที่มีจานวนการยืมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 จะถูกติดต่อให้ มารับรางวัล เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้
นักศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ให้ มีการยืมหนังสือมากขึ ้น
3) กิจกรรม “ไม่ มี ‘เป๋า’ เราให้ ยมื ”
ช่ วงเวลาที่จัด: ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
เนื่องจากสานักหอสมุดได้ ผา่ นการรับรองสานักงานสีเขียว ประจาปี 2562 รางวัลดีเยี่ยม (เหรี ยญ
ทอง) ระดับประเทศ จึงได้ จดั กิจกรรมให้ ยืมถุงผ้ าขึ ้น เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการยืมหนังสือกลับบ้ าน อีกทัง้
เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหันมาใช้ ถงุ ผ้ าเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและช่วยลดโลกร้ อน
4) กิจกรรม “สัปดาห์ ชุมชนคนรังสิตรักการอ่ าน รักษ์ โลก รักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนธันวาคม 2562
เป็ นกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรสานักหอสมุดกับสมาชิกชุมชนคนรังสิตรักการ
อ่านและผู้ใช้ บริ การคนอื่นๆ ด้ วยการทากิจกรรมลดโลกร้ อนร่ วมกัน เช่น การปลูกต้ นไม้ และทาความสะอาดรอบสานักหอสมุด
การประดิษฐ์ สิ่งของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า การตอบคาถามสิ่งแวดล้ อม การซ่อมหนังสือ การรับสมัคร
สมาชิก RSU Loves to Read เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การดึงผู้ใช้ บริ การเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ยังเป็ นการสร้ างจิตสานึก
ในการรักษ์ โลกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมอีกด้ วย
5) กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่ งอยู่ทางนี”้
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนธันวาคม 2562
เนื่องในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็ นวันประสาทปริ ญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2562 เพื่อเป็ น
การแสดงถึงความรู้สกึ รักและผูกพันที่สานักหอสมุดมีตอ่ บัณฑิต และที่บณ
ั ฑิตมีต่อสานักหอสมุด จึงได้ จดั มุมถ่ายภาพสาหรับ
ให้ บณ
ั ฑิตได้ เก็บภาพความทรงจาและเป็ นการแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่

6) กิจกรรมวันวาเลนไทน์ “อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก”
ช่ วงเวลาที่จดั : เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ในเดือนแห่งความรัก สานักหอสมุดเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแสดงความรักและใส่ใจต่อโลกด้ วย
การเขียนแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านและเห็นความสาคัญของ
สิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ ยังเปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Live เกี่ยวกับการรับรู้ เข้ าใจ และการจัดกิจกรรม
ห้ องสมุดสีเขียวและสานักงานสีเขียวของสานักหอสมุดด้ วย
5.1.2 การจัดนิทรรศการในโอกาสวันสาคัญต่ างๆ จานวน 8 เรื่ อง ได้ แก่
1) นิทรรศการ “พัฒนาแหล่ งนา้ เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรั ชกาลที่ 10 สานต่ อพระราชดาริ
รัชกาลที่ 9”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562
เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม จึงได้ จดั นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงสืบสานพระราชดาริ รัชกาลที่ 9 ใน
ด้ านสิง่ แวดล้ อม-การพัฒนาแหล่งน ้า
2) นิ ทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้ าสิริ กิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พั นปี หลวง
(แม่ ของแผ่ นดิน) กับการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562
เพื่อเป็ นการเฉลิม พระเกี ยรติสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิติ์ ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม จึงได้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดารัสของพระองค์ในด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังจั
้ ดแสดงหนังสือที่
เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังให้ ผ้ ใู ช้ บริ การร่วมเขียนปณิธานในการรักษาสิง่ แวดล้ อมเพื่อถวายแด่แม่ของแผ่นดินอีกด้ วย
3) นิทรรศการ “กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รัชกาลที่ 9
ในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม เป็ นวันคล้ ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้ จดั นิทรรศการเพื่อราลึกถึงการเสด็จมาเยือนจังหวัดปทุมธานีและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระองค์ในเขตพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
4) นิทรรศการ “วันสิ่งแวดล้ อมไทย ลดการใช้ พลาสติก”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม เป็ นวันสิง่ แวดล้ อมไทย จึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิด
จากขยะพลาสติกและโฟม เพื่อสร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากขยะเหล่านี ้ และเพื่อปลูกจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
แก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก าร นอกจากนีย้ ังจัดให้ ผ้ ูใช้ บ ริ ก ารร่ ว มเป็ นส่ว นหนึ่งในการรณรงค์ ห รื อเชิ ญ ชวนให้ ค นอื่ น ๆ ช่ว ยกันลดการใช้
ถุงพลาสติก พลาสติกแบบใช้ ครัง้ เดียว และภาชนะโฟม โดยหันมาใช้ ถงุ ผ้ า แก้ วเก็บความร้ อน/ความเย็น และปิ่ นโตแทน

5) นิทรรศการออนไลน์ “ให้ คาสอนพ่ อเป็ นประทีปส่ องทาง”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศวรฯ
รัชกาลที่ 9 และเป็ นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็ นการราลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อของแผ่นดิน จึ งได้ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
คาสอนเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่ผ้ ใู ช้ บริ การและประชาชนทัว่ ไปเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนให้ ประสบ
ความสาเร็ จในด้ านการศึกษาและการงาน
6) นิ ทรรศการออนไลน์ “เพราะนา้ สาคัญต่ อชีวิต...โปรดคิดสักนิ ดก่ อนปล่ อยนา้ แต่ ละหยดให้
สูญเสียไปอย่ างไร้ ค่า
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563
เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม เป็ นวันน ้าโลก ซึง่ เป็ นวันที่ทกุ คนจากทุกประเทศทัว่ โลกจะต้ องตระหนัก
ถึงความสาคัญของน ้าและร่วมกันอนุรักษ์ น ้า ดังนัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ น ้า
สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการออนไลน์เกี่ยวกับความสาคัญของน ้า ผลกระทบต่อน ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ และแนวทางการบริ หารจัดการน ้า โดยให้ สอดคล้ องกับที่องค์การสหประชาชาติได้ กาหนดประเด็นหลักประจาปี
2020 ภายใต้ หวั ข้ อ “Water and Climate Change” เพื่อผู้ชมนิทรรศการจะได้ ช่วยกันอนุรักษ์ น ้าและใช้ น ้าอย่างประหยัด
รวมถึงนาแนวคิดการบริ หารจัดการน ้าจาก 3 ประเทศต้ นแบบมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
7) นิทรรศการออนไลน์ “การปลูกจิตสานึกด้ านการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่
สอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
ช่ วงเวลาที่จัด: เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน จึงได้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่
ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ ของพระองค์ขึ ้น เพื่อชีใ้ ห้ เห็นถึงการพยายามสอดแทรกเรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมให้ แก่ผ้ อู ่าน และเพื่อเผยแพร่ คากล่าวเหล่านันให้
้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การและประชาชนทัว่ ไปได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิ
5.2 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
5.2.1 สืบค้ นข้ อมูลต่างๆ เพื่อนามาจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
5.2.2 กาหนดและจัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ตา่ งๆ เพื่อนามาจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
5.2.3 จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
5.2.4 จัดเตรี ยมของที่ระลึกในกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนดของแต่ละกิจกรรม
5.2.5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม
5.2.6 รับสมัครผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
5.3 สถานที่ดาเนินงาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

5.4 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
- ตลอดปี การศึกษา 2562 (เดือนมิถนุ ายน 2562 – เดือนพฤษภาคม 2563)
วันที่เริ่ มทาโครงการ : 1 มิถนุ ายน 2562
วันที่สิ ้นสุดโครงการ : 31 พฤษภาคม 2563
6. ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
6.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1) นักศึกษาเห็นความสาคัญของการอ่าน และได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน
2) นักศึกษาเกิดทักษะการคิด การวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองจากการอ่าน และนาไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
3) นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถเข้ าถึงทรั พยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
4) นักศึกษากับผู้ปฏิบตั ิงานห้ องสมุดได้ ทากิจกรรมร่วมกันและเกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันมากขึ ้น
6.2 ประโยชน์ ต่อบุคลากร
1) บุคลากรรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์จากการอ่าน เพื่อนาไปพัฒนาตนเองและสังคม
2) บุคลากรสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น
3) บุคลากรและผู้ปฏิบตั ิงานห้ องสมุดได้ ทากิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันมากขึ ้น
6.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารสนเทศทังในรู
้ ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มที่สานักหอสมุดบอกรับถูกใช้ อย่างคุ้มค่า
7. การประเมินโครงการ
7.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมโดยรวมตลอดปี การศึกษา 1,500 คน ขึ ้นไป
- จานวนกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ มีการจัดไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ต่อปี การศึกษา
7.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
- ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับความรู้และประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทาให้ เกิดทักษะการเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนและต่อตนเอง
8. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
1. นางนฤมล พฤกษศิลป์ เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ
2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี เป็ นผู้ประสานงาน
3. คณะทางานกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ และการอ่าน สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี การศึกษา 2562

9. งบประมาณการดาเนินการ
รายจ่ ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย

จานวนเงิน
ภาค S ภาค 1 ภาค 2

กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋ า’ เราให้ ยืม”

200

กิจกรรม “สัปดาห์ชมุ ชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์ โลก
รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม”

6,000

คาชีแ้ จง/
รายละเอียด
1) ของรางวัลตอบ
คาถาม 1,500 บาท
2) ของที่ระลึกผู้สมัคร
สมาชิก RSU Loves
to Read 500 บาท
3) วัสดุตกแต่ง DIY
1,000 บาท
4) อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม 3,000 บาท

กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่งอยูท่ างนี ้”

500

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีตอ่ ใจ
ดีตอ่ โลก”

800

1) ของที่ระลึกสาหรับ
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ผา่ น
Facebook Live 300
บาท
2) ของรางวัลสาหรับ
ผู้ที่แนะนาหนังสือได้
น่าสนใจ 300 บาท
3) ค่าพิมพ์ป้ายและ
วัสดุตกแต่ง 200
บาท

นิทรรศการตามโอกาสวันสาคัญและเหตุการณ์ตา่ งๆ
รวมทัง้ สิน้
ยอดรวม

600

900

1,000

600

7,600
10,000

1,800

ในปี การศึกษา 2562 โครงการกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด ได้ รับงบประมาณทังสิ
้ ้น 10,000 บาท
และได้ มีการจัดกิจกรรมจานวน 13 ครัง้ ใช้ งบประมาณไปทังสิ
้ ้น 7,546 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 75.4 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ไม่สามารถใช้
งบประมาณได้ ตามที่กาหนด ทังนี
้ ้ เนื่องจากระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื ้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ทาให้ นิทรรศการที่ต้องจัดในช่วงเวลาดังกล่าวถูกปรับเปลีย่ นเป็ นรูปแบบออนไลน์ จานวน 2 เรื่ อง และอีก
1 เรื่ อง คือ รางวัลซีไรต์ ประจาปี 2562 ยังไม่ประกาศผลรางวัล จึงทาให้ ยงั ไม่สามารถจัดแสดงได้ ครบตามแผนที่กาหนดไว้

สรุ ปผลการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ประจาปี การศึกษา 2562
1. ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2562 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด ทังสิ
้ ้นจานวน 15 กิจกรรม ซึง่ สามารถ
จาแนกออกเป็ นหมวดกิจกรรมต่างๆ เรียงตามลาดับ ดังนี ้
1) กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด จานวน 6 กิจกรรม ได้ แก่
1.1) กิจกรรม “Online Quiz” จัดขึ ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เป็ นกิจกรรมผู้ที่
รับผิดชอบกิจกรรมจะเป็ นผู้ประสานงานกับตัวแทนจาหน่ายฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กาหนดคาถามออนไลน์และของรางวัล เพื่อ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีสว่ นร่วมในการเข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูลต่างๆ ที่สานักหอสมุดมีให้ บริ การ และได้ รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะการ
คิดวิเคราะห์ รวมถึงได้ ร่วมสนุกกับการตอบคาถาม โดยจัดปี การศึกษาละ 2 คาถาม
1.2) กิ จกรรม “ยอดนักอ่านประจาเดือน (ประจาปี 2562)” จัดขึน้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 –
พฤษภาคม 2563 เป็ นกิจกรรมที่นาสถิติการยืมของผู้ใช้ บริ การเฉพาะกลุม่ นักศึกษาและเจ้ าหน้ าที่มาคัดเลือกเป็ นยอดนักอ่าน
ประจาเดือน โดยผู้ที่มีจานวนการยืมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 จะถูกติดต่อให้ มารับรางวัล เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาและ
เจ้ าหน้ าที่ให้ มีการยืมหนังสือมากขึ ้น
1.3) กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋ า’ เราให้ ยืม” จัดขึ ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เป็ น
กิจกรรมให้ ยืมถุงผ้ ากลับบ้ านตามระยะเวลายืมหนังสือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการยืมหนังสือกลับบ้ าน
อีกทังเป็
้ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การหันมาใช้ ถงุ ผ้ าเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและช่วยลดโลกร้ อน
1.4) กิจกรรม “สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม” จัดขึ ้นระหว่างวันจันทร์ ที่
2 – ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึง่ จัดพร้ อมกับงานสัปดาห์รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ซึง่ กิจกรรมที่จดั มีดงั ต่อไปนี ้
- การปลูกต้ นไม้ และทาความสะอาดรอบสานักหอสมุด จัดขึ ้นในวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
ได้ เชิญชวนให้ สมาชิกชุมชนคนรังสิตรักการอ่านและนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต มาร่ วมกันปรับปรุ ง
บริ เวณรอบอาคารสานักหอสมุดให้ สะอาดและมีสงิ่ แวดล้ อมที่ดีมากยิ่งขึน้
- การประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 3 วันพุธที่ 4
และวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริ เวณลานหน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1
- การสัมภาษณ์ สดผ่าน Facebook Live ในหัวข้ อ “คุณรู้ มัย...ส
้ านัก งานสีเขียว” เป็ นการ
สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริ การเกี่ยวกับกิจกรรมสานักงานสีเขียวของสานักหอสมุด ซึง่ จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 3 วันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดี
ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.
- การตอบคาถามสิ่งแวดล้ อม จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 3 วันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม
2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริ เวณลานหน้ าตู้รับหนังสือพิมพ์ระหว่างบันไดชัน้ 1-2
- การซ่อมหนังสือ “ซ่อมเป็ น ซ่อมได้ ใช้ นาน” จัดขึ ้นในวันอังคารที่ 3 วันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่
6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริ เวณลานหน้ าห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3

- การรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read จัดขึ ้นระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 –
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยสมาชิก 50 คนแรก จะได้ รับของที่ระลึก พร้ อมกันนี ้ ผู้ที่สมัครสมาชิกทุกคนจะได้ รับการเพิ่ม
เพื่อนเข้ าในกลุม่ RSU Loves to Read เพื่อรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ของสานักหอสมุด รวมถึงสามารถติดต่อสอบถาม
เกี่ยวกับบริ การต่างๆ ของสานักหอสมุดผ่านกลุม่ ไลน์ได้ โดยตรง
1.5 กิจกรรม “Congratulations!! คนเก่งอยูท่ างนี ้” จัดขึ ้นระหว่างวันจันทร์ ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม
2562 เพื่อเป็ นการแสดงถึงความรู้ สกึ รักและผูกพันที่สานักหอสมุดมีต่อบัณฑิต และที่บณ
ั ฑิตมีต่อสานักหอสมุด จึงได้ จดั มุม
ถ่ายภาพสาหรับให้ บณ
ั ฑิตได้ เก็บภาพความทรงจาและเป็ นการแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่
1.6 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีตอ่ ใจ ดีตอ่ โลก” จัดระหว่างวันจันทร์ ที่ 3 – ศุกร์ ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแสดงความรักและใส่ใจต่อโลกด้ วยการเขียนแนะนาหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การรักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมติดบอร์ ดที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ ทู ี่
เขียนได้ ถกู ใจคณะทางานกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด จานวน 3 คน จะได้ รับของรางวัล นอกจากนี ้ ยังมีการ
ถ่ายทอดสดสัม ภาษณ์ ผ้ ูใช้ บริ การเกี่ ยวกับ การรั บรู้ เข้ าใจในการท ากิ จกรรมสานักงานสีเขีย วของสานักหอสมุดผ่านทาง
Facebook Live อีกด้ วย ซึง่ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์จะได้ รับของที่ระลึกทุกคน
2. นิทรรศการส่งเสริ มการอ่าน 7 หัวข้ อ ได้ แก่
1) นิทรรศการ “พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานต่อพระราชดาริ รัชกาลที่ 9”
จัดแสดงระหว่างวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม – จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
2) นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง (แม่ของแผ่นดิน)
กับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม” จัดแสดงระหว่างวันพุธที่ 7 สิงหาคม – พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
3) นิทรรศการ “กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รัชกาลที่ 9 ในพื ้นที่
จังหวัดปทุมธานี” จัดแสดงระหว่างวันอังคารที่ 1 ตุลาคม – ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
4) นิทรรศการ “วันสิง่ แวดล้ อมไทย ลดการใช้ พลาสติก” จัดแสดงระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม – พฤหัสบดี
ที่ 31 มกราคม 2563
5) นิทรรศการออนไลน์ “ให้ คาสอนพ่อเป็ นประทีปส่องทาง” จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 – ศุกร์ ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563
6) นิทรรศการออนไลน์ “เพราะน ้าสาคัญต่อชีวิต...โปรดคิดสักนิดก่อนปล่อยน ้าแต่ละหยดให้ สญ
ู เสียไป
อย่างไร้ คา่ ” จัดแสดงระหว่างวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม – ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
7) นิทรรศการออนไลน์ “การปลูกจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สอดแทรก
อยู่ในพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” จัดแสดงระหว่าพุธที่ 1 เมษายน –
ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

2. ผลการประเมินโครงการโดยรวม
2.1 เชิงปริมาณ
1) จานวนครัง้ ที่จดั กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด รวมทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ แบ่งเป็ น กิจกรรม
ส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด 6 ครัง้ และ นิทรรศการ จานวน 7 ครัง้
2) จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ รวมทังสิ
้ ้น 1,224 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
ในส่วนของการประเมินผลเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดจากแบบประเมินการจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการที่ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมและผู้ชมนิทรรศการทาการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
4.51) หากพิจารณาค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในรายการต่างๆ พบว่า ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ 4.56) รองลงมามีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เช่นเดียวกัน คือ รูปแบบของนิทรรศการ
(ค่าเฉลีย่ 4.52) และ ความน่าสนใจ มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.49) ตามลาดับ
3. ผลการประเมินในแต่ ละกิจกรรม
การประเมินผลของโครงการกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด ประจาปี การศึกษา 2562 ประกอบด้ วย
กิจกรรมย่อยต่างๆ จานวน 13 กิจกรรม ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : Online Quiz
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สานักหอสมุดได้ บอกรับฐานข้ อมูลออนไลน์ ทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศกว่า 10 ฐาน ซึ่งมีเนื ้อหา
ครอบคลุมเกื อ บทุกสาขาวิชา ผู้ใช้ บริ ก ารส่ว นใหญ่ อ าจจะเคยเห็น ชื่ อ ฐานข้ อ มูลออนไลน์ ป รากฏอยู่บนหน้ าเว็บไซต์ ของ
สานักหอสมุด บางส่วนอาจเคยเข้ าไปใช้ บางฐานข้ อมูล คาดว่ายังมีอีกหลายฐานที่ผ้ ใู ช้ บริ การยังเข้ าไม่ถึง
ดังนัน้ สานักหอสมุดจึงจัดกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับฐานข้ อมูลออนไลน์ขึ ้น เพื่อเป็ นการกระตุ้ นให้ เกิดการทดลอง
ใช้ จนกระทัง่ นาไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์จากฐานข้ อมูลต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบถึงฐานข้ อมูลออนไลน์ตา่ งๆ ที่สานักหอสมุดมีให้ บริ การ
2. เพื่อส่งเสริ มการใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอนอย่างคุ้มค่า
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประสานงานกับตัวแทนของฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กาหนดคาถามออนไลน์และของรางวัล เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ ามาใช้
ฐานข้ อมูลนันๆ
้ และร่วมสนุกกับการตอบคาถาม โดยจัดปี การศึกษาละ 2 คาถาม
2. โพสต์ลงิ ค์และ QR Code คาถาม และภาพของรางวัลบนเว็บไซต์และ Facebook สานักหอสมุด รวมถึงป้าย
เชิญชวนตอบคาถามทีเ่ คาน์เตอร์ บริ การชันต่
้ างๆ
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลผ่านเว็บไซต์และ Facebook ของสานักหอสมุด
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้ร่วมกิจกรรมตอบคาถาม 20 คนขึ ้นไป
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
สานักหอสมุด
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
20 - 30 คน

ระยะเวลาในการดาเนินการ
- วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม – วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
วันที่
วันจันทร์ ที่ 1 – ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562

การดาเนินการ
- ประสานงานกับตัวแทนของฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กาหนด
คาถามออนไลน์และของรางวัล
- รอคาถามจากฐานข้ อมูลที่ตอบรับการร่วมจัดกิจกรรม
Online Quiz

ประมาณวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562

- ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การร่วมตอบคาถามทาง
เว็บไซต์และ Facebook ของสานักหอสมุด

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562

- ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับรางวัลผ่านเว็บไซต์และ Facebook
ของสานักหอสมุด
- ติดต่อผู้โชคดีมารับของรางวัล

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านและการใช้ ห้องสมุด
งบประมาณ
ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ใช้ บริ การรู้จกั ฐานข้ อมูล ประโยชน์ และการเข้ าถึงฐานข้ อมูลออนไลน์ตา่ งๆ ที่สานักหอสมุดมีให้ บริ การ
2. ฐานข้ อมูลออนไลน์ถกู ใช้ ประโยชน์เพื่อการเรี ยนการสอน

สรุ ปกิจกรรม
Online Quiz
ในปี การศึกษา 2562 สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ ประสานงานกับตัวแทนของฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กาหนด
คาถามออนไลน์และของรางวัล เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ ามาใช้ ฐานข้ อมูลและร่วมสนุกกับการตอบคาถาม ซึ่งในปี การศึกษา 2562
นี ้ ทางสานักหอสมุดได้ จดั กิจกรรม “Online Quiz” จานวน 1 ครัง้ โดยได้ รับความอนุเคราะห์คาถามและของรางวัลจากบริ ษัทผู้
จาหน่ายฐานข้ อมูล Springer Nature eBook
ครัง้ แรกได้ กาหนดระยะเวลา 1 เดือน คือ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม–15 สิงหาคม 2562 แต่ภายหลังได้ ขยายเวลาไป
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีจานวน ผู้ร่วมตอบคาถามทังสิ
้ ้น 49 คน ซึ่งทางบริ ษัทได้ สมุ่ รายชื่อผู้ที่
โชคดีได้ รับของรางวัล จานวน 6 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook สานักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม
2562

ภาพที่ 1 ลิงค์คาถามและของรางวัล

ภาพที่ 2 รายชื่อผู้ได้ รับรางวัล

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : ยอดนักอ่ านประจาเดือน (ปี การศึกษา 2562)
หลักการและเหตุผล
สานักหอสมุดได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน จึงยังคงจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
“การอ่าน” เป็ นทักษะสาคัญในการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการที่ต้องฝึ กฝนอย่างมีระบบ การอ่านเป็ นทักษะที่สามารถฝึ กได้ การฝึ ก
มากและฝึ กบ่อยๆ จะทาให้ มีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ ้น ช่วยให้ เกิดความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ตา่ งๆ
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้ นมา กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจาเดือน” ได้ ปรับเปลี่ยนวิธีการตามหายอดนักอ่าน
จากการสมัครเข้ าร่วมกิจกรรมและสะสมแต้ มจากการยืมหนังสือ โดยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมฯ ที่มีแต้ มสะสมจากจานวนการยืมมาก
ที่สดุ ก็จะได้ รับรางวัล “ยอดนักอ่าน” ประจาปี การศึกษา มาเป็ นการประกาศรายชื่อผู้ที่มีจานวนการยืมมากที่สดุ ประจาเดือน
โดยที่ผ้ ยู ืมไม่ต้องสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม เพื่อเป็ นการกระตุ้นและส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทุกคนให้ เห็นความสาคัญของการอ่าน
เกิดการอ่านหนังสือจนมีนิสยั รักการอ่าน และ มีทกั ษะในการอ่านเพิ่มขึ ้น จนสามารถนาความรู้ที่ได้ รับจากการอ่านมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างนิสยั และวัฒนธรรมรักการอ่านที่ยงั่ ยืนแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต อ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ ้น ซึ่งเป็ นการ
เปิ ดโลกทัศน์และนาความรู้หรื อแนวความคิดที่นอกเหนือจากการเรี ยนการสอนไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ผา่ นโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read และ Facebook สานักหอสมุด
2. ติดต่อผู้ที่ได้ รับรางวัลให้ มารับรางวัลทีเ่ คาน์เตอร์ บริ การ ชัน้ 3
3. ประกาศรายชื่อยอดนักอ่านของแต่ละเดือนผ่านทางกลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read และ Facebook ของ
สานักหอสมุด รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์ บริ การยืม-คืน ชัน้ 3
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- ยอดนักอ่านของแต่ละเดือนมียอดการยืมไม่ตา่ กว่า 10 เล่ม
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3 สานักหอสมุด

จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
ไม่จากัดจานวน (พิจารณาเฉพาะนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่านัน)
้
ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
วันที่
เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563

การดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ กลุม่ ไลน์
RSU Loves to Read และ Facebook ของสานักหอสมุด

ทุกต้ นเดือน (พฤศจิกายน 2561 – มิถนุ ายน 2562) - รวบรวมจานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของเดือนก่อนหน้ า
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563
- ติดต่อให้ ผ้ ทู ี่มียอดการยืมสูงสุดประจาเดือนมารับรางวัล
- ถ่ายภาพการรับรางวัล
- ประกาศรายชื่อยอดนักอ่านของแต่ละเดือนผ่านทางกลุม่ ไลน์
RSU Loves to Read / Facebook ของสานักหอสมุด / ป้าย
ประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์ บริ การยืม-คืน ชัน้ 3
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนกบริ การ
งบประมาณ (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย)
มีของรางวัลทีเ่ หลือจากปี การศึกษา 2561 แล้ ว
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตมีนิสยั และวัฒนธรรมรักการอ่านมากยิง่ ขึ ้น
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตอ่านหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ ้น
3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถนาความรู้ หรื อแนวความคิดที่ได้ รับนอกเหนือจากการเรี ยน
การสอนไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น

สรุ ปกิจกรรม
ยอดนักอ่ านประจาเดือน ประจาปี การศึกษา 2562
กิจกรรม “ยอดนักอ่านประจาเดือน ประจาปี การศึกษา 2562” จัดขึ ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
เป็ นกิจกรรมที่พิจารณาจากยอดจานวนการยืมหนังสือและสือ่ โสตทัศน์ ผู้ที่มีจานวนการยืมสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของแต่ละเดือน
จะได้ เป็ นยอดนักอ่านประจาเดือนนันๆ
้ และจะได้ รับรางวัลจากสานักหอสมุด
ทังนี
้ ้ ทางสานักหอสมุด สามารถคัดเลือกยอดนักอ่านได้ อย่างต่อเนื่องเพียง 5 เดือนเท่านัน้ คือ เดือนตุลาคม 2562 –
กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อ COVID-19 ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยรังสิต
ได้ ประกาศปิ ดทาการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 มีผ้ ทู ี่ได้ รับรางวัลยอดนักอ่านประจาเดือน
ดังนี ้
1) เดือนตุลาคม 2562: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้ าหน้ าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จานวนการยืม 19 ชื่อเรื่ อง
2) เดือนพฤศจิกายน 2562: นางสาวพลอยชมพู บุญชูพิรัชย์ วิทยาลัยการออกแบบ จานวนการยืม 17 ชื่อเรื่ อง
3) เดือนธันวาคม 2562: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้ าหน้ าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จานวนการยืม 18 ชื่อเรื่ อง
4) เดือนมกราคม 2563: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้ าหน้ าที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จานวนการยืม 22 ชื่อเรื่ อง
5) เดือนกุมภาพันธ์ 2563: นางสาวเจนจิรา จันทะโร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จานวนการยืม 14 ชื่อเรื่ อง
ภาพกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : ไม่ มี ‘เป๋า’ เราให้ ยมื
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากสานักหอสมุด มหาวิท ยาลัย รั ง สิต ได้ ด าเนิ นกิ จ กรรมที่ เป็ นมิต รกับ สิ่ง แวดล้ อ ม ตามโครงการส่ง เสริ ม
สานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562 ของกรมส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม เพื่อลดการใช้ พลังงาน ทรัพยากร การเกิดของ
เสีย และการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ทังนี
้ ้สานักหอสมุดได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการดังกล่าว และได้ รับรางวัลดีเยี่ยม
(ระดับทอง) ดังนันส
้ านักหอสมุดจึงได้ จดั กิจกรรม ไม่มี ‘เป๋ า’ เราให้ ยืม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและผู้ใช้ บริ การในการ
ยืมหนังสือกลับบ้ าน และร่ วมส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ บริ การใช้ ถงุ ผ้ าแทนการใช้ ถงุ พลาสติก เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ซ ้าของทรัพยากร
(Reuse) และลดการเกิดของเสีย ตลอดจนเป็ นการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและลดภาวะโลกร้ อน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการกระตุ้นผู้ใช้ บริ การได้ เห็นถึงการใช้ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและลดภาวะโลกร้ อน
2. เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการยืมหนังสือจานวนหลายเล่ม
3. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การตระหนัก และสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
นาไปเป็ นแบบอย่างอันดีแก่ครอบครัวของตนเองสืบไป
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดเตรี ยมถุงผ้ าสาหรับให้ ผ้ ใู ช้ บริ การยืมจานวน 20 ชิ ้น
2. ทาหมายเลขสาหรับติดถุงผ้ า
3. จัดมุมสาหรับแขวนถุงผ้ า และจัดป้ายกิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และระเบียบการยืมถุงผ้ าผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์สานักหอสมุด
Facebook และ Line
5. ประเมินผลกิจกรรม
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้ใช้ บริ การยืมถุงผ้ าไม่ต่ากว่า 20 คน
6. สรุปผลการจัดกิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
- ห้ องบริ การทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
20-30 คน

ระยะเวลาในการดาเนินการ
- วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่
วันพุธที่ 20 - วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

การดาเนินการ
- เตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และจัดหาถุงผ้ าเพื่อใช้ ใน
กิจกรรมจานวน 20 ชิ ้น
- จัดมุมกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2562 – วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม
2563

ดาเนินการกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวลมัย ประคอนสี

หัวหน้ าคณะทางาน

2. นางสาวประทีป ชินบดี

คณะทางาน

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้ อย

คณะทางาน

4. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร

คณะทางาน

5. นางกฤติยาพร ทองพูล

คณะทางาน

งบประมาณ
ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ใช้ บริ การได้ เห็นถึงความความสาคัญในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและลดโลกร้ อน
2. ผู้ใช้ บริ การได้ รับความสะดวกในการมีถงุ ผ้ าไว้ ใส่หนังสือในกรณียืมหนังสือจานวนหลายเล่ม
3. ผู้ใช้ บริ การสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากกิจกรรมไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนาไปเป็ นแบบอย่างอันดีแก่
ครอบครัวของตนเอง

สรุ ปกิจกรรม
ไม่ มี ‘เป๋า’ เราให้ ยมื
กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋ า’ เราให้ ยืม” จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 20 มีนาคม 2563 มีวตั ถุประสงค์เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในการยืมหนังสือกลับบ้ านได้ จานวนครัง้ ละหลายเล่ม อีกทังเป็
้ นการกระตุ้น ผู้ใช้ บริ การได้ เห็นถึงการ
ใช้ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและลดภาวะโลกร้ อน รวมถึงเพื่อสามารถนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดกิจกรรมไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและนาไปเป็ นแบบอย่างอันดีแก่ครอบครัวของตนเองสืบไป
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 มีกระเป๋ าให้ บริ การทังสิ
้ ้น 20 ใบ และมีผ้ ยู ืม
ทังสิ
้ ้น 42 คน

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : วันวาเลนไทน์ “ อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก”
หลักการและเหตุผล
เดือนกุมภาพันธ์เป็ นเดือนที่อบอวลไปด้ วยการแสดงถึงความรักความห่วงใยถึงคนทีเ่ ราปรารถนาดีและอยากให้ คนที่
เรารักมีความสุข วิธีการปฏิบตั ิหรือการแสดงออกเกี่ยวกับความรักมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ แต่โดยรวม
แล้ วก็จะมีการเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความรักระหว่างกัน
ในเดือนแห่งความรักในปี นี ้ สานักหอสมุดส่งมอบความรักให้ ผ้ ใู ช้ บริ การกับกิจกรรม “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อ
ใจ ดีตอ่ โลก” เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแสดงความรักและใส่ใจต่อโลกด้ วยการเขียนแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์
สิง่ แวดล้ อม และเชิญชวนให้ คนที่เรารักได้ อา่ นหนังสือและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการส่งต่อความสุขในการอ่าน
ผ่านทางกระดาษข้ อความติดบอร์ ดที่จดั ไว้ ให้
นอกจากนี ้ยังเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook Live เกี่ยวกับการรับรู้ เข้ าใจ ในกิจกรรมสานักงานสี
เขียวของสานักหอสมุดอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบเกี่ยวกับแนวคิดในการมอบความรักและใส่ใจต่อโลกของผู้ใช้ บริ การผ่านหนังสือที่เลือกอ่าน
2. เพื่อเผยแพร่แนวคิดของผู้ใช้ บริ การเกี่ยวกับการรับรู้ เข้ าใจ ในกิจกรรมสานักงานสีเขียว ผ่านทาง Facebook Live
3. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ มีสว่ นร่วมในการรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ภายในสานักหอสมุด
4. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ มีสว่ นร่วมในรับรู้ เข้ าใจ ในการทากิจกรรมสานักงานสีเขียวของสานักหอสมุด
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. เชิญชวนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และส่งต่อความสุขจากการ
อ่านเพื่อช่วยกันรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ลงแบบฟอร์ มที่จดั เตรี ยมไว้ ให้
2. จัดมุมแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ที่มีในห้ องสมุด
3. ถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริ การในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ เข้ าใจในการทากิจกรรมสานักงานสี
เขียวของสานักหอสมุด ผ่านทาง Facebook Live
4. ประกาศผลและมอบรางวัลสาหรับผู้ที่เขียนแนะนาหนังสือและสัมภาษณ์ผา่ นทาง Facebook ของสานักหอสมุด
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
5.1 เชิงปริ มาณ
- มีจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเขียนแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม
ไม่น้อยกว่า 20 คน

- มีจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ทังแบบเดี
้
่ยวและกลุม่ ไม่น้อย
กว่า 15 คน และ มีจานวนคลิปประมาณ 5 คลิป
5.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในกิจกรรม ไม่ต่ากว่า 3.51
6. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 45 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ระหว่างวันจันทร์ ที่ 3 – วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่
วันจันทร์ ที่ 3 – ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

การดาเนินการ
- เตรี ยมทีมงานผู้ทาการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริ การผ่านทาง
Facebook Live
- เตรี ยมเนื ้อหาและจัดมุมแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการ
รักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ที่มใี นห้ องสมุด
-เตรี ยมแบบฟอร์ มสาหรับเขียนแนะนาหนังสือและบอร์ ด
- จัดหาของที่ระลึกสาหรับมอบให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์
ผ่าน Facebook Live และของรางวัลสาหรับการแนะนาหนังสือ
ที่ถกู ใจบุคลากรสานักหอสมุด 3 รางวัล
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 10 – วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

- สัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริ การผ่านทาง Facebook Live
- มอบของที่ระลึกสาหรับผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคน

วันจันทร์ ที่ 10-วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

-ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ แนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก
รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และส่งต่อความสุขจากอ่านเพื่อช่วยกันรักษ์
โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

วันจันทร์ ที่ 24 – พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

- คัดเลือกการแนะนาหนังสือที่ถกู ใจ 3 รางวัล
- ติดต่อเจ้ าของข้ อความมารับของรางวัล

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวประทีป ชินบดี

บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา

2. นางสาวกาญจนา เพ็งคาศรี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้ อย

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

4. นางบุญเสริ ม แหวนแก้ ว

เจ้ าหน้ าที่แผนกบริ การ

5. นางกฤติยาพร ทองพูน

เจ้ าหน้ าที่แผนกเทคนิค

หัวหน้ ากลุม่ ฯ

งบประมาณ
ไม่ได้ ใช้ งบประมาณ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. สานักหอสมุดทราบถึงความรักความผูกพันของผู้ใช้ บริ การที่มีตอ่ สานักหอสมุด
2. ประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิต และบุคคลภายนอกได้ รับรู้ ถึงความรักและความผูกพันระหว่างสานักหอสมุดกับ
ผู้ใช้ บริ การ
3. ผู้ใช้ บริ การมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมภายในสานักหอสมุด
4. ผู้ใช้ บริ การมีสว่ นร่ วมในการประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การคนอื่นๆ ช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมภายใน
สานักหอสมุด

สรุ ปกิจกรรม
กิจกรรมวันวาเลนไทน์ “อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก”
กิจกรรม “อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2563 มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูใช้ บริ การได้ เขียนแนวคิดในการมอบความรักและใส่ใจต่อโลกผ่านหนังสือที่เลือกอ่าน โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเขียนด้ วยแนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และเชิญชวนให้ ผ้ อู ื่นได้ อ่านหนังสือ
และเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการส่งต่อความสุขในการอ่านผ่านทางแบบฟอร์ มข้ อความติดบอร์ ดที่จดั ไว้ ให้ และ
คัดเลือกผู้ที่เขียนข้ อความแนะนาหนังสือได้ ประทับใจคณะกรรมการส่งเสริ มการอ่าน จานวน 3 คน เพื่อรับของรางวัล รวมทังให้
้
ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารส่ว นร่ ว มในรั บ รู้ เข้ า ใจ ในการท ากิ จ กรรมสานัก งานสีเขี ย วของสานัก หอสมุด โดยการถ่ า ยทอดสดผ่า นทาง
Facebook Live ด้ วย
ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรม “อ่ านสนุ ก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมรวม
ทังสิ
้ ้น 73 คน แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรม “แนะนาหนังสือที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการรักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม และส่งต่อความสุขจากอ่านเพื่อช่วยกัน
รักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม” มีจานวนผู้ร่วมกิจกรรม 23 คน โดยผู้ที่เขียนหนังสือได้ ประทับใจและที่ตรงประเด็นมีจานวน 3 คน
ดังนี ้
1) นางสาวพิจิตรา เพชรชื่นสกุล รหัสประจาตัว 6203424
ชื่อหนังสือ : โลกขยะยุค 2000
ข้ อความที่เขียนแนะนาหนังสือ :
“ขยะ” เมื่อเป็ นขยะเราจะนึกถึงสิง่ ที่ต้องทิ ้งสิง่ ที่ต้องกาจัด จนลืมไปว่า สิ่งที่เรี ยกว่า ขยะ สามารถ
ทาให้ เกิดประโยชน์ได้ ทุกวันนี ้ขยะเพิ่มมากขึ ้นจากการใช้ ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งหากกาจัดหรื อจัดการไม่ถกู ต้ องจะเป็ น
โทษต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การเผา การทิ ้งลงทะเล ทิ ้งลงแม่น ้าลาคลอง ซึ่งเป็ นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และผู้คนบางกลุ่ม
กล่าวโทษไปถึงหน่วยงานต่างๆ รัฐบาล หรื อการปกครอง ทังๆ
้ ที่ขยะหรื อผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากขยะ คือ พวกเราทุกคน แต่
กลับแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ คือให้ หน่วยงานต่างๆ เข้ ามาจัดการ หากเราใช้ วิธีนี ้ไปเรื่ อยๆ ปั ญหาก็จะซับซ้ อนมากขึ ้น เราควร
แก้ ปัญหาที่ต้นเหตุคือ การเลือกใช้ วสั ดุ การจัดการกับขยะให้ เกิดประโยชน์ เช่น เศษอาหารทาปุ๋ย ขวดน ้ารี ไซเคิล เป็ นต้ น ซึ่ง
เป็ นเรื่ องของพวกเราทุกคน
2) นางสาววรรณพร เรื องเดช รหัสประจาตัว 6203424
ชื่อหนังสือ : The Conundrum แน่ใจหรื อว่าช่วยโลก
ข้ อความที่เขียนแนะนาหนังสือ :
ปั ญหาโลกร้ อนอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมถูกทาลายให้ เสื่อมทรามลงเพราะฝี มือของมนุษ ย์
ถือเป็ นปั ญหาระดับโลกที่ทกุ ระดับสังคมพยายามตีฆ้องร้ องป่ าวให้ ตระหนักกัน ขณะเดียวกัน ความเชื่อหรื อแนวคิดหลักในการ
ลดปั ญหาโลกร้ อนก็คือ การผลิตหรื อเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานโดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ล ้าหน้ า

แต่หนังสือเล่มนี ้ “ย้ อนศรทุกกฎ” ทุกความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับการรักษาหรื อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม เพราะยิ่งเรามีนวัตกรรม
และประสิทธิภาพเรื่ องพลังงานมากขึ ้นเท่าใดก็จะยิ่งกระตุ้นให้ บริ โภคพลังงานมากขึ ้นไม่ใช่น้อยลง
3) นางสาวสุภนิดา สุวรรณระจาด รหัสประจาตัว 6101005
ชื่อหนังสือ : กินกู้โลก
ข้ อความที่เขียนแนะนาหนังสือ :
เป็ นหนัง สือ ที่ ตี แ ผ่ ใ ห้ เ ห็ น ความฟุ่ มเฟื อยการบริ โ ภคของมนุษ ย์ บรรดาซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต และ
ร้ านอาหารต่างๆ นาอาหารที่ มีสภาพดีไปทิ ้งถังขยะหากขายไม่หมด เพียงเพราะเหตุผลทางการตลาด อีกทังผู
้ ้ คนนิยมทาน
อาหารสดใหม่เกินเหตุ ทาให้ มีการทิ ้งอาหารแต่ละปี ไปนับล้ าน ซึ่งหนังสือเล่มนี ้จะนาเสนอแนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริ โภคของเพื่อนมนุษย์ เพื่อโลกและสิง่ แวดล้ อมที่ดียิ่งขึ ้น
2. การถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ บริ การ ในหัวข้ อ “เรามาร่ วมบอกรักโลกกันมัย้ กับเดือนแห่งความรัก : คุณรู้ มยั๊ ...
สานักงานสีเขียว” ผ่านทาง Facebook Live รวมจานวน 15 คน จาก 5 คลิป และมีผ้ เู ข้ าชมระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์
2562 รวมทังสิ
้ ้น 283 ครัง้ ดังนี ้
- กลุม่ ที 1 นักศึกษา (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 3 คน มีผ้ รู ับชม 65 คน
- กลุม่ ที่ 2 นักศึกษา (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 3 คน มีผ้ รู ับชม 69 ครัง้
- กลุม่ ที่ 3 นักศึกษา (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 5 คน มีผ้ รู ับชม 42 ครัง้
- กลุม่ ที่ 4 นักศึกษา (คณะศิลปศาสตร์ ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 2 คน มีผ้ รู ับชม 45 ครัง้
- กลุม่ ที่ 5 นักศึกษา (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 2 คน มีผ้ รู ับชม 62 ครัง้
3. การเยี่ยมชมมุมกิจกรรม “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีตอ่ ใจ ดีตอ่ โลก” จานวน 35 คน
จากจานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม 73 คน พบว่า มีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทังสิ
้ ้น 40 คน โดย
แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

23

57.5

อาจารย์

3

7.5

เจ้ าหน้ าที่

4

10.0

บุคคลภายนอก

10

25.0

รวม

40

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

23

100

23

100

ปริ ญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา จานวน 23 คน (ร้ อยละ 57.5) รองลงมา คือ
บุคคลภายนอก จานวน 10 คน (ร้ อยละ 25.0) เจ้ าหน้ าที่ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 10.0) และ อาจารย์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ 7.5)
นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาทังหมดก
้
าลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของคณะทีผ่ ้ ตู อบแบบประเมินสังกัด
คณะ/หน่ วยงาน

จานวน

ร้ อยละ

คณะบริ หารธุรกิจ

2

5.71

คณะพยาบาลศาสตร์

2

5.71

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

6

17.14

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

3

8.57

วิทยาลัยการออกแบบ

2

5.71

คณะกายภาพบาบัด

1

2.86

คณะเทคนิคการแพทย์

2

5.71

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

3

8.57

คณะวิทยาศาสตร์

4

11.43

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2.86

คณะนิติศาสตร์

3

8.57

สถาบันรัฐศาสตร์

3

8.57

คณะรังสีเทคนิค

3

8.57

40

100

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่สงั กัดวิทยาลัย นิเทศศาสตร์ จานวน 6 คน (ร้ อยละ 17.14) รองลงมา
คือ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 11.43) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
สถาบันรัฐศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค มีจานวน 3 คน เท่ากัน (ร้ อยละ 8.57) คณะบริ หารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย
การออกแบบ คณะเทคนิคการแพทย์ มีจานวน 2 คน เท่ากัน (ร้ อยละ 5.71) ที่เหลือ คือ คณะกายภาพบาบัด และวิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิตลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจานวน 1 คน เท่ากัน (ร้ อยละ 2.86) ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรม

4.18

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.57

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม

4.31

0.63

มาก
มาก

2. ความรู้ที่ได้ รับจากการจัดกิจกรรม

4.29

0.57

มาก

3. ความน่าสนใจ

4.33

0.69

มาก

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 40 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.18) ซึง่ แต่ละ
รายการมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทังหมดด้
้
วย โดยความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.33) รองลงมา
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลีย่ 4.31) และ ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉลีย่ 4.29) ตามลาดับ

ภาพประกอบกิจกรรม
วันวาเลนไทน์ “ อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก”
1. กิจกรรมแนะนาหนังสือและเยี่ยมชมกิจกรรม “อ่ านสนุก ส่ งต่ อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก”

2. กิจกรรมการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ บริการผ่ านทาง Facebook Live

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 5 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : สัปดาห์ ชุมชนคนรังสิตรักการอ่ าน รักษ์ โลก รักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่านได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ พ.ศ. 2554 เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริ มและสร้ าง
แรงจูงใจแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรั งสิตให้ หันมาสนใจและให้ ความสาคัญกับการอ่าน เพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้ างชุมชนคนรังสิตรักการอ่านที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
เนื่องจากสานักหอสมุดได้ มกี ารดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องห้ องสมุดสีเขียวและสานักงานสีเขียว มาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี
2559 โดยในปี 2562 สานักหอสมุดได้ มีการดาเนินงานเกี่ยวกับสานักงานสีเขียวและได้ รับการประเมินอยู่ในระดับทอง ดังนัน้
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ หนั มาให้ ความสาคัญเรื่ องสิง่ แวดล้ อมด้ วย จึงได้ จดั กิจกรรมสัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์
โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ร่วมกับสัปดาห์พลังงานและสิง่ แวดล้ อมขึ ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็ นการส่งเสริ มในเรื่ อง
การรักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม แก่กลุม่ ผู้ใช้ ทงอาจารย์
ั้
บุคลากรและนักศึกษา ทังนี
้ ้ในกิจกรรมประกอบด้ วยการจัด กิจกรรม
“รักษ์ โลก รักษ์ สิ่งแวดล้ อม” เพิ่มพื ้นที่สีเขียวและลดโลกร้ อนด้ วยการปลูกต้ นไม้ การทาความสะอาดรอบอาคารหอสมุด การ
ประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า กิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม และกิจกรรมซ่อมหนังสือ
นอกจากนี ้ยังมีการเปิ ดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read ใหม่เพื่อขยายกลุม่ สมาชิกที่รักการอ่านให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ซึ่ง
สมาชิ ก ในกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นหรื อรั บข่า วสารเกี่ ย วกับ กิ จกรรมส่ง เสริ ม การอ่ า นของสานัก หอสมุด ได้
ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ช้ ตระหนักถึงการรักสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการลดโลกร้ อน
2. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเห็นความสาคัญของการอ่าน รักการอ่านมากขึ ้น และสามารถนาสิง่ ที่ได้ จากการอ่าน
มาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสานักหอสมุดและผู้ใช้ บริ การให้ แน่นแฟ้ นมากยิ่งขึ ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง เว็บไซต์และ Facebook สานักหอสมุด รวมทังอี
้ เมลของมหาวิทยาลัย และ
กลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read
วันที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ ที่ 18 – ศุกร์ ที่ 29

- เตรี ยมข้ อความเชิญชวนให้ มาร่วมกิจกรรม

เยาวรัตน์/กาญจนา/

พฤศจิกายน 2562

- นาข้ อความประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค

ประทีป

อีเมล์ และกลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read

2. จัดกิจกรรม “รักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม” ด้ วยการปลูกต้ นไม้ และทาความสะอาดรอบๆ อาคารหอสมุด
ร่วมกับ สมาชิก RSU Loves to Read
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

- กิจกรรม Big Cleaning Day

- คณะทางานการจัดการ

เวลา 09.00 – 15.00 น.

- การปลูกต้ นไม้ เพิ่มพื ้นที่สเี ขียวรอบอาคาร

พลังงานและสิง่ แวดล้ อม

ณ อาคารหอสมุด

- ร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

3. จัดกิจกรรมประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

- การประดิษฐ์ ทใี่ ส่แจกัน

เวลา 13.30 – 15.30 น.

- ผู้ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
ศิริรัตน์และทีมงาน

ณ หน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

- การประดิษฐ์ ดอกไม้

เวลา 13.30 – 15.30 น.

- ผู้ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน

ศิริรัตน์และทีมงาน

ณ หน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

- การประดิษฐ์ ทใี่ ส่กระดาษ ปากกา

เวลา 13.30 – 15.30 น.

- ผู้ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน

ศิริรัตน์และทีมงาน

ณ หน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1
4. จัดกิจกรรมตอบคาถามสิง่ แวดล้ อม
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

วันอังคารที่ 3 – พุธที่ 4 และ

- กิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ น

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

ความรู้ทวั่ ไป และความรู้ที่ได้ จากนิทรรศการ

เวลา 13.30 – 15.30 น.

- แจกของรางวัล

ณ บริ เวณหน้ าตู้รับหนังสือพิมพ์

- ผู้ร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
- ลมัยและทีมงาน

5. จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือ
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันอังคารที่ 3 – พุธที่ 4 และ

- นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจร่วมซ่อมหนังสือ

กาญจนา/สมฤทัย/

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

- ผู้ร่วมกิจกรรม ตอบแบบประเมิน

อมรรัตน์

เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ลานหน้ าชัน้ 3

6. กิจกรรมสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ “คุณรู้มยั๊ ...สานักงานสีเขียว “
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันอังคารที่ 3 – พุธที่ 4 และ

- สัมภาษณ์สดผู้ใช้ บริ การผ่าน Facebook Live

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

เกี่ยวกับกิจกรรมสานักงานสีเขียวของ

เวลา 08.30 – 16.30 น.

สานักหอสมุด

กาญจนา/ เยาวรัตน์

ณ ห้ องบริ การการอ่านชัน้ 3 - 6
7. การรับสมัคร สมาชิก RSU Loves to Read
วันที่/เวลา/สถานที่

รายละเอียดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

วันจันทร์ ที่ 2 – พุธที่ 4 และ

- เปิ ดรับสมัครสมาชิก

ธฤษวรรณ/ กันยา

ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 62

- แจกของที่ระลึกสาหรับผู้สมัครสมาชิก 50 คน

เวลา 08.30 – 16.30 น.

แรก

ณ เคาน์เตอร์ บริ การยืม – คืน ชัน้ 3

- รับสมัครสมาชิกต่อจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

8. สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
8.1 เชิงปริ มาณ
- มีผ้ รู ่วมกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่า 150 คน
8.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจไม่ตา่ กว่า 3.51
สถานที่ดาเนินการ
อาคารสานักหอสมุด
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
150 - 200 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
วันที่
วันจันทร์ ที่ 18 – อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

การดาเนินการ
- เตรี ยมโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์และ Facebook
สานักหอสมุด และกลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read

วันที่
วันจันทร์ ที่ 18 – ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การดาเนินการ
- จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
- จัดหาต้ นไม้
- จัดหาเมนูอาหารว่างและเครื่ องดื่มสาหรับจัดเลี ้ยง
- จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์และความพร้ อมของสถานที่

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

เวลา 9.00 – 15.00 น.
- ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรม Big Cleaning และปลูกต้ นไม้ รอบอาคารหอสมุด
- ร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (2 รอบ)

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

เวลา 9.00 – 12.00 น.
- กิจกรรมซ่อมหนังสือ (บริ เวณลานหน้ าชัน้ 3)
เวลา 13.30 – 15.30 น.
- กิจกรรมการประดิษฐ์ ที่ใส่แจกันจากกระดาษนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์เก่า (หน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1)
- กิจกรรมตอบคาถามสิง่ แวดล้ อม (ลานหน้ าตู้รับหนังสือพิมพ์)

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

เวลา 9.00 – 12.00 น.
- กิจกรรมซ่อมหนังสือ (ลานหน้ าชัน้ 3)
เวลา 13.30 – 15.30 น.
- กิจกรรมประดิษฐ์ ดอกไม้ จากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์
เก่า (หน้ าห้ อง Study Room ชัน้ 1)
- กิจกรรมตอบคาถามสิง่ แวดล้ อม (ลานหน้ าตู้รับหนังสือพิมพ์)

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

เวลา 9.00 – 12.00 น.
- กิจกรรมซ่อมหนังสือ ( ลานหน้ าชัน้ 3)
เวลา 13.30 – 15.30 น.
- กิจกรรมประดิษฐ์ ที่ใส่ของจากขวดพลาสติก (หน้ าห้ อง Study
Room ชัน้ 1)
- กิจกรรมตอบคาถามสิง่ แวดล้ อม (ลานหน้ าตู้รับหนังสือพิมพ์)

วันจันทร์ ที่ 2- ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

- เปิ ดรับสมัครสมาชิก RSU Loves to Read (เคาน์เตอร์ ชนั ้ 3)
หมายเหตุ: รับสมัครสมาชิกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562

- สรุปกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางกาญจนา เพ็งคาศรี

หัวหน้ ากลุม่

2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี
3. นางสาวลมัย ประคอนสี
4. นางสาวประทีป ชินบดี
5. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
งบประมาณ 6,296 บาท
- ค่าอาหารว่างและขนม

2,310 บาท

- ค่าน ้าหวานและน ้าแข็ง

590 บาท

- ค่าของที่ระลึกผู้สมัครสมาชิก RSU Loves to Read

500 บาท

- ค่าของรางวัลกิจกรรมตอบคาถาม

1,500 บาท

- ค่าวัสดุตกแต่งกิจกรรมประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษและหนังสือพิมพ์

1,396 บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ใช้ บริ การตระหนักถึงการรักสิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการลดโลกร้ อน
2. ผู้ใช้ บริ การเห็นความสาคัญของการอ่าน มีนิสยั รักการอ่านมากขึ ้น และสามารถนาสิง่ ที่ได้ จากการอ่านมาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3. ผู้ใช้ บริ การและบุคลากรสานักหอสมุดมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้ นยิ่งขึ ้น

สรุ ปผลการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ ชุมชนคนรังสิตรักการอ่ าน รักษ์ โลก รักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
1. จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ทัง้ สิน้ 307 คน
กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์ โลก รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม จัดขึ ้นระหว่างวันอังคารที่ 3 – ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2563
ประกอบด้ วยกิจกรรมย่อยๆ ดังต่อไปนี ้
1.1 กิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า และขวดพลาสติก”
มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 39 คน แบ่งออกเป็ น
- วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

จานวน

13

คน

- วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

จานวน

17

คน

- วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

จานวน

9

คน

1.2 กิจกรรมซ่อมหนังสือ “ซ่อมเป็ น ซ่อมได้ ใช้ นาน” มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม 5 คน และจานวนหนังสือที่ถกู ซ่อมเพื่อนา
ออกให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ใช้ จานวน 17 เล่ม
1.3 กิจกรรมสัมภาษณ์สดผ่าน Facebook Live ในหัวข้ อ “คุณรู้มย...ส
ั ้ านักงานสีเขียว” เพื่อสอบถามความรู้สกึ ของ
ผู้ใช้ บริ การต่อสานักงานสีเขียวหรื อห้ องสมุดสีเขียว โดยได้ ทาการสัมภาษณ์นกั ศึกษา จานวน 4 คน (3 คลิป) แบ่งเป็ น คณะ
ศิลปศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ จานวน 2 คน และ คณะทัศนมาตรศาสตร์ จานวน 1
คน ซึง่ คาถามทีใ่ ช้ สมั ภาษณ์มี 3 ข้ อ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
1) รู้จกั “สานักงานสีเขียว” หรื อไม่
จากจานวนผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
4 คน พบว่า มีนกั ศึกษา 1 คน ที่ร้ ูจกั สานักงานสีเขียว โดยเคย
เห็นผ่านหน้ าเว็บไซต์ของสานักหอสมุด ส่วนอีก 3 คน ไม่ร้ ูจกั ว่าคืออะไร ซึง่ เมื่อผู้สมั ภาษณ์ได้ อธิบายอย่างคร่าวๆ ให้ ฟังแล้ ว
ทุกคนก็บอกว่าคุ้นเคยกับกิจกรรมนี ้ เพราะเห็นจากป้ายรณรงค์ตา่ งๆ เพียงแต่ไม่ร้ ูวา่ กิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมสานักงานสีเขียว
ของสานักหอสมุด
2) กิจกรรมสานักงานสีเขียวส่งผลกระทบต่อชีวติ ในห้ องสมุดอย่างไร
ผู้ถกู สัมภาษณ์ทงั ้ 4 คน บอกว่า กิจกรรมสานักงานสีเขียวไม่สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อการใช้ ชีวิตใน
ห้ องสมุดของตนเอง ซึง่ มี 1 คน ที่บอกว่า กิจกรรมสานักงานสีเขียวส่งผลดีตอ่ ตนเอง คือ ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
ความคิด จากเดิมที่เคยเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตนมาก่อน แต่ตอนนี ้ได้ หนั มาใส่ใจต่อส่วนรวมมากยิง่ ขึ ้น และที่ผา่ นมาก็
ได้ ปรับตัวตามตลอด ยกตัวอย่างเช่น ห้ องสมุดปิ ดแอร์ ก่อนปิ ดทาการ 30 นาที ก็ไม่ได้ สร้ างผลกระทบอะไร เพราะเมื่อปิ ดแอร์
แล้ วความเย็นก็ยงั คงอยู่ ไม่ได้ หายไปในทันที นอกจากนี ้ ผู้ถกู สัมภาษณ์อกี 3 คน บอกว่า กิจกรรมนี ้ส่งผลดีตอ่ ทังตนเองและ
้
ส่วนรวมเช่นกัน เวลาที่เห็นป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ก็พร้ อมให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ิตาม กิจกรรมสานักงานสีเขียวจะ
ประสบความสาเร็ จได้ ก็เพราะการเริ่ มต้ นจากจุดเล็กๆ ซึง่ ก็คือตนเองนัน่ เอง

3) มีวิธีใดที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมสานักงานสีเขียวของสานักหอสมุดได้ บ้าง
ผู้ถกู สัมภาษณ์ทงั ้ 4 คน เห็นว่า กิจกรรมสานักงานสีเขียวจะสาเร็ จได้ ก็ต้องเริ่ มจากตัวเราเองก่อน
เมื่อปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั ก็จะสามารถเป็ นตัวอย่างให้ คนอื่นได้ อีกด้ วย วิธีที่ผ้ ถู กู สัมภาษณ์มีสว่ นร่วมในกิจกรรมสานักงานสีเขียว
มีดงั นี ้
1) ไม่นากล่องโฟมใส่อาหารเข้ ามาในบริ เวณสานักหอสมุด
2) พยายามใช้ บนั ไดแทนการใช้ ลฟิ ต์
3) ปิ ดไฟห้ องน ้าทุกครัง้ ที่ออกจากห้ องน ้า
4) เวลาชาร์ จแบตเตอรี่ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ก็ถอดปลัก๊ ทุกครัง้ เมื่อใช้ เสร็จ
5) ชาร์ จแบตเตอรี่เฉพาะที่จาเป็ นเท่านัน้
1.4 กิจกรรม “ตอบคาถามสิง่ แวดล้ อม” มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม 150 คน แบ่งออกเป็ น
- วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

จานวน

50

คน

- วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

จานวน

50

คน

- วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

จานวน

50

คน

1.5 การรับสมัครสมาชิ ก RSU Loves to Read
กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน เปิ ดรับสมัครสมาชิกปี 2563 ตังแต่
้ วนั อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 – 31
มีนาคม 2563 โดยผู้สมัคร 50 คนแรก จะได้ รับของที่ระลึกจากห้ องสมุด ซึง่ ผู้เป็ นสมาชิกจะได้ รับสิทธิพิเศษ คือ ได้ รับข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมของสานักหอสมุดก่อนผู้อื่น สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลต่างๆ ผ่านกลุม่ ไลน์ RSU Loves to Read อีกทังยั
้ ง
สามารถยืมหนังสือมีระยะเวลานานกว่าปกติ ดังนี ้
- นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และเจ้ าหน้ าที่ ระยะเวลานานกว่าเดิม จานวน 3 วัน
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ระยะเวลานานกว่าเดิม จานวน 10 วัน
ปั จจุบนั มีสมาชิกทังสิ
้ ้น 109 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) แบ่งออกเป็ น
- อาจารย์

จานวน 6 คน

- เจ้ าหน้ าที่

จานวน 5 คน

- นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

จานวน 88 คน

- นักศึกษาระดับปริ ญญาโท

จานวน 10 คน

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
2.1 กิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์ ส่ งิ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เก่ า และขวดพลาสติก
ผลการประเมินกิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์ สงิ่ ของจากกระดาษนิตยสารและหนังสือพิมพ์เก่า และขวด
พลาสติก แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

28

73.7

เจ้ าหน้ าที่

10

26.3

38

100

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ ป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ปริ ญญาตรี

28

100

ปริ ญญาโท/เอก

0

0

28

100

รวม

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจทังสิ
้ ้น 38 คน เป็ นนักศึกษา 28 คน (ร้ อย
ละ 73.7) และ เจ้ าหน้ าที่ 10 คน (ร้ อยละ 26.3) และเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของนักศึกษา จานวน 28 คน พบว่า
นักศึกษาทังหมดศึ
้
กษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 100)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ ป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะบริ หารธุรกิจ

1

3.6

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

9

32.1

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

2

7.1

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3.6

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

1

3.6

คณะนิติศาสตร์

1

3.6

คณะดิจิทลั อาร์ ต

4

14.3

ไม่ระบุ

9

32.1

28

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาส่วนใหญ่สงั กัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และที่ไม่ระบุ
คณะ มีจานวน 9 คน เท่ากัน (ร้ อยละ 32.1) รองลงมา คือ คณะดิจิทลั อาร์ ต มีจานวน 4 คน (ร้ อยละ 14.3) วิทยาลัยเภสัช

ศาสตร์ จานวน 2 คน (ร้ อยละ 7.1) และ คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ และคณะนิติศาสตร์ มีจานวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้ อยละ 3.6)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลผล
รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

ความพึงพอใจโดยรวม

4.60

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.47

แปลผล

1. รูปแบบของกิจกรรม

4.61

0.49

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรม

4.53

0.55

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.68

0.47

มากที่สดุ

มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 38 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่
4.60) อีกทังมี
้ ความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากที่สดุ ทังหมด
้
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
ความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ รู ปแบบกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) และ ความรู้ ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรม
(ค่าเฉลีย่ 4.53) ตามลาดับ
2.2 กิจกรรมซ่ อมหนังสือ “ซ่ อมเป็ น ซ่ อมได้ ใช้ นาน”
ผลการประเมินกิจกรรมซ่อมหนังสือ “ซ่อมเป็ น ซ่อมได้ ใช้ นาน” แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

5

100

5

100

นักศึกษา
รวม

ตารางที่ 6 แสดงจานวนร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ปริ ญญาตรี

5

100

ปริ ญญาโท/เอก

0

0

5

100

รวม

จากตารางที่ 5-6 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจานวนทังสิ
้ ้น 5 คน ซึง่ เป็ นนักศึกษา
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ทงหมด
ั้
(ร้ อยละ 100)

ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะนิติศาสตร์

1

20.0

คณะบัญชี

1

20.0

สถาบันรัฐศาสตร์

1

20.0

ไม่ระบุ

2

40.0

5

100

รวม

จากตารางที่ 7 พบว่า มีผ้ ตู อบแบบประเมินที่ไม่ระบุสถานภาพมีจานวนมากที่สดุ คือ 2 คน (ร้ อยละ 40)
รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี และสถาบันรัฐศาสตร์ มีจานวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้ อยละ 20)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการแปลผล
รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

ความพึงพอใจโดยรวม

4.80

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.29

แปลผล

1. รูปแบบของกิจกรรม

4.60

0.54

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรม

4.80

0.44

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

5.00

0.00

มากที่สดุ

มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 5 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
4.80) อีกทังมี
้ ความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากที่สดุ ทังหมด
้
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
ความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 5.00) รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลีย่ 4.80) และ รู ปแบบของกิจกรรม
(ค่าเฉลีย่ 4.60) ตามลาดับ

2.3 กิจกรรม “ตอบคาถามสิ่งแวดล้ อม”
ผลการประเมินกิจกรรมซ่อมหนังสือ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

69

95.8

เจ้ าหน้ าที่

3

4.2

72

100

รวม

ตารางที่ 10 แสดงจานวนร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ปริ ญญาตรี

69

100

ปริ ญญาโท/เอก

0

0

69

100

รวม

จากตารางที่ 9-10 พบว่า ผู้ที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจมีจานวนทังสิ
้ ้น 72 คน เป็ นนักศึกษา 69
คน (ร้ อยละ 95.8) และ เจ้ าหน้ าที่ 3 คน (ร้ อยละ 4.2) และเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของนักศึกษา จานวน 69 คน
พบว่า นักศึกษาทังหมดศึ
้
กษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 100)
ตารางที่ 11 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

7

10.1

คณะบริ หารธุรกิจ

4

5.8

คณะพยาบาลศาสตร์

3

4.3

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

2

2.9

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

3

4.3

วิทยาลัยการออกแบบ

3

4.3

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

7

10.1

วิทยาลัยนานาชาติ

1

1.5

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

8

11.6

สถาบันเศรษฐศาสตร์

2

2.9

คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะบัญชี

1

1.5

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

1

1.5

สถาบันรัฐศาสตร์

3

4.3

ดิจิทลั อาร์ ต

4

5.8

คณะรังสีเทคนิค

1

1.5

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

1

1.5

ไม่ระบุคณะ

18

26.1

69

100

รวม

จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ระบุคณะ จานวน 18 คน (ร้ อยละ
26.1) รองลงมา คือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ จานวน 8 คน (ร้ อยละ 11.6) คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ จานวน 7 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 10.1) คณะบริ หารธุรกิจและคณะดิจิทลั อาร์ ต จานวน 4 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 5.8)
คฯพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ และสถาบันรัฐศาสตร์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ 4.3) วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ และสถาบันเศรษฐศาสตร์ จานวน 2 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 2.9) และ วิทยาลัยนานาชาติ คณะบัญชี วิทยาลัย
ทันตแพทย์ คณะรังสีเทคนิค และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จานวน 1 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 1.5) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล
รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

ความพึงพอใจโดยรวม

4.40

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.57

แปลผล

1. รูปแบบของกิจกรรม

4.37

0.61

มาก

2. ความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรม

4.44

0.62

มาก

3. ความน่าสนใจ

4.40

0.68

มาก

มาก

จากผู้ต อบแบบประเมิ น จ านวน 72 คน พบว่า มี ความพึง พอใจต่อกิ จ กรรมโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(ค่าเฉลีย่ 4.40) อีกทังมี
้ ความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากทังหมดเช่
้
นกัน โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ความรู้ ที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.44) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) และ รู ปแบบ
ของกิจกรรม (ค่าเฉลีย่ 4.37) ตามลาดับ

ภาพกิจกรรม
สัปดาห์ ชุมชนคนรังสิตรักการอ่ าน รั กษ์ โลก รักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
1. กิจกรรม D.I.Y. “การประดิษฐ์ ส่ งิ ของจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ และขวดพลาสติก”

2. กิจกรรมซ่ อมหนังสือ “ซ่ อมเป็ น ซ่ อมได้ ใช้ นาน”

3. กิจกรรมสัมภาษณ์ สดผ่ าน Facebook Live ในหัวข้ อ “คุณรู้มยั ้ ...สานักงานสีเขียว”

4. กิจกรรม “ตอบคาถามสิ่งแวดล้ อม”

5. กิจกรรม “การสมัครสมาชิก RSU Loves to Read”

เชิญชวนสมัครสมาชิก

กติกาและสิทธิของสมาชิก

ตัวอย่ างหลักฐานรายชื่อสมาชิก

โครงการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่ านและการใช้ ห้องสมุด
ครัง้ ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อกิจกรรม : Congratulations!!! คนเก่ งอยู่ทางนี ้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสานักหอสมุดเปรี ยบประดุจบ้ านหลังที่สองของบัณฑิตเมื่อครั ง้ ยังคงเป็ นนักศึกษา ซึ่งทังบุ
้ คลากรและ
บัณฑิตต่างมีความผูกพันกันตลอดระยะเวลาที่บณ
ั ฑิตกาลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็ นการแสดงความยินดีกบั ความสาเร็ จของบัณฑิตที่
กาลังจะเข้ าร่วมพิธีประสาทปริ ญญา ประจาปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 สานักหอสมุดจึงขอแสดงความยินดีกบั
บัณฑิตใหม่ และเพื่อให้ บณ
ั ฑิตใหม่ ได้ รับรู้ ถึงความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีที่มีให้ กนั เสมอมา จึ งได้ จดั ทาป้าย
แสดงความยินดีและมุมถ่ายรูปให้ บณ
ั ฑิตใหม่และครอบครัว รวมถึงเพื่อนฝูงได้ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความยินดีกบั ความสาเร็ จของบัณฑิตใหม่ที่สาเร็ จการศึกษาในปี 2562
2. เพื่อ ให้ บัณ ฑิต ใหม่ได้ รั บรู้ ถึง ความรั ก ความผูก พัน และความปรารถนาดี ที่สานักหอสมุด มีต่อบัณฑิ ตและ
ผู้ใช้ บริ การทุกคน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดป้ายแสดงความยินดี พร้ อมมุมสาหรับถ่ายรูป
2. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
ชันพั
้ กระหว่างบันไดทางขึ ้น ชัน้ 2 สานักหอสมุด และภายในห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
ไม่จากัด
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- วันจันทร์ ที่ 2 – วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562
วันที่

การดาเนินการ

วันจันทร์ ที่ 2 – ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562

จัดทาป้ายแสดงความยินดี และมุมสาหรับถ่ายรูป

วันจันทร์ ที่ 9 – เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562

เปิ ดให้ บณ
ั ฑิตใหม่ถา่ ยรูปเป็ นที่ระลึก

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

2. นางสาวประทีป ชินบดี

บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา

3. นางสาวศิริรัตน์ พวงร้ อย

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

หัวหน้ ากลุม่

งบประมาณ (140 บาท)
- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ

140

บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
บัณฑิตใหม่ได้ รับรู้ถึงความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีจากบุคลากรของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุ ปกิจกรรม
Congratulations!!! คนเก่ งอยู่ทางนี ้
กิจกรรม “Congratulations!!! คนเก่งอยู่ทางนี”้ จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2562 เป็ นการจัดป้ายแสดง
ความยินดีและมุมให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ซึง่ เป็ นการแสดงความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรของสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต กับบัณฑิต
ผลการจัดกิจกรรม จากการสังเกต พบว่า มีบณ
ั ฑิตใหม่และคนอื่นๆ มาถ่ายรูปเฉพาะวันพุธที่ 12 – ศุกร์ ที่14 ธันวาคม
2562 ประมาณ 67 คน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 สานักหอสมุดปิ ดทาการ จึงไม่สามารถบันทึกจานวนผู้เข้ ามา
ถ่ายรูปได้

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการ : พัฒนาแหล่ งนา้ เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานต่ อพระราชดาริรัชกาลที่ 9
หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม เป็ นวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่
10 สานักหอสมุดจึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระองค์ขึ ้น โดยจัดแสดงเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ ทรงสืบสาน รักษา
และ ต่อยอด รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระองค์ อันเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาแหล่งน ้า
ด้ วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและคานึงถึงความอยูด่ ีมีสขุ ของพสกนิกรเป็ นสาคัญ อีกทังทรง
้
มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่วนพระองค์และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งน ้า สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการ
ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์และเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ แหล่งน ้าให้ คงอยู่สืบต่อไปและใช้ ประโยชน์
ได้ ตราบนานเท่านาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม
2. เพื่อเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าในพระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
3. เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการนาความรู้จากนิทรรศการไปใช้ ประโยชน์และเป็ นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์ แหล่งน ้า
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และพัฒนาแหล่งน ้า ทังของ
้
พระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 และโครงการที่พระองค์ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดจาก
พระราชดาริ ของรัชกาลที่ 9
2. จัดแสดงนิทรรศการ
3. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ตังแต่
้ 50 ราย ขึ ้นไป
3.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
4. สรุปผลการจัดนิทรรศการ

สถานที่ดาเนินการ
บริ เวณหน้ าห้ องบริ การทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 – 80 ราย
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม – จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562
วันที่
วันจันทร์ ที่ 8 – พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

การดาเนินการ
- เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการ
- จัดนิทรรศการ
- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม – จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562

จัดแสดงนิทรรศการ

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนกบริ การ
งบประมาณ (500 บาท)
- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ

310

บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการพัฒนาแหล่งน ้าในพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั และโครงการที่พระองค์ทรงสืบสานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
2. ผู้ชมนิทรรศการสามารถนาความรู้จากนิทรรศการไปใช้ ประโยชน์และใช้ เป็ นแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์ แหล่งน ้า

สรุ ปนิทรรศการ
พัฒนาแหล่ งนา้ เพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สานต่ อพระราชดาริรัชกาลที่ 9
ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันพุธที่ 24 กรกฎาคม – วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 จากการสังเกตจานวน
ผู้ชมนิทรรศการ มีจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 87 คน และมีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 31 คน
โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

26

83.9

เจ้ าหน้ าที่

4

12.9

บุคคลภายนอก

1

3.2

รวม

31

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

26

100

26

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาจานวน 26 คน (ร้ อยละ 83.9) รองลงมา คือ
เจ้ าหน้ าที่ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 12.9) และ บุคคลภายนอก จานวน 1 คน (ร้ อยละ 3.2) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา
ทังหมด
้
26 คน กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 100)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

8

30.9

คณะบริ หารธุรกิจ

2

7.7

คณะพยาบาลศาสตร์

3

11.6

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

1

3.8

คณะเทคนิคการแพทย์

1

3.8

คณะนิติศาสตร์

1

3.8

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

2

7.7

คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะดิจิทลั อาร์ ต

1

3.8

คณะรังสีเทคนิค

4

15.4

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

1

3.8

ไม่ระบุคณะ

2

7.7

26

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาส่วนใหญ่ศกึ ษาอยูค่ ณะศิลปศาสตร์ จานวน 8 ราย (ร้ อยละ
30.9) รองลงมา คือ คณะรังสีเทคนิค จานวน 4 คน (ร้ อยละ 15.4) คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ11.6) คณะ
บริ หารธุรกิจ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และไม่ระบุคณะ มีจานวนเท่ากัน คือ 2 คน (ร้ อยละ 7.7) และ วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะดิจิทลั อาร์ ต และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจานวนเท่ ากัน คือ 1
คน (ร้ อยละ 3.8) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.53

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.53

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.55

0.56

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.55

0.62

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.52

0.62

มากที่สดุ

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล
มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 31 ราย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่
4.53) และความพึงพอใจในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่ สดุ ทังหมด
้
โดยรู ปแบบของนิทรรศการและความรู้ ที่ได้ รับ
จากนิทรรศการมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าเฉลีย่ 4.55) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.52)

ภาพประกอบนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการ : สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ ฯิ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง (แม่ ของแผ่ นดิน) กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม
หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็ นวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปี หลวง พระผู้ทรงเป็ นดวงประทีปและองค์ ราชิ นูปถัมภ์ ด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม สานักหอสมุดจึงจัด
นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติขึ ้น โดยจัดแสดงเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระราชดารัส และโครงการในพระราชดาริ ของ
พระองค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ โครงการในพระราชดาริ ที่นามาจัดนิทรรศการนี ้เป็ น
ส่วนหนึง่ ในหลายร้ อยโครงการที่มีสว่ นทาให้ พสกนิกรได้ มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
ด้ วยสานึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ ที่พระองค์ ท รงห่วงใยและคานึง ถึงชี วิต ความเป็ นอยู่ข องพสกนิก รเป็ นสาคัญ
สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการนี ้ขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการได้ ทราบถึงความรักของพระองค์ที่มีตอ่ ปวงชนและผืนแผ่นดินไทย
ในฐานะ “แม่ของแผ่นดิน” ซึง่ เห็นได้ จากการที่พระองค์ได้ พยายามรักษาและฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ คงอยู่สืบไป ซึ่งความ
เป็ นแม่ของแผ่นดินนี ้จะยังคงอยูใ่ นใจของปวงชนชาวไทยไปอีกนานแสนนาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เนื่องในโอกาสวัน
คล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2. เพื่อเผยแพร่พระราชดารัสและโครงการในพระราชดาริ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
3. เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการนาพระราชดารัสของพระองค์มาเป็ นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม พร้ อม
ร่วมกันสืบสานปณิธานในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมถวายแด่พระองค์ด้วย
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลพระราชดารัสของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตฯิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
2. จัดแสดงนิทรรศการและแสดงหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ฯิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปี หลวง ด้ านการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
3. เชิญชวนให้ ผ้ ชู มนิทรรศการร่วมเขียนปณิธานถวายแด่พระองค์และติดบอร์ ดที่จดั เตรี ยมไว้
4. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
4.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการและเขียนปณิธาน ตังแต่
้ 50 ราย ขึ ้นไป
4.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
5. สรุปผลการจัดนิทรรศการ

สถานที่ดาเนินการ
มุมภายในห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 – 80 ราย
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม – พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
วันที่

การดาเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 – พุธที่ 7 สิงหาคม 2562

- เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

- จัดนิทรรศการ
- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม – พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

จัดแสดงนิทรรศการ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนกบริ การ
งบประมาณ (135 บาท)
- ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ

135

บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ชมนิทรรศการได้ ทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดารัส และโครงการในพระราชดาริ ของสมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกิต์ฯิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
2. ผู้ชมนิทรรศการมีแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
3. ผู้ชมนิทรรศการตังปณิ
้ ธานในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมเพื่อถวายแด่พระองค์

สรุ ปนิทรรศการ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ ฯิ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง (แม่ ของแผ่ นดิน) กับการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ที่ 31 กันยายน 2562 ซึ่งมีทงการจั
ั้
ด
นิทรรศการและจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติฯ์ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวงกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และ
การเขีย นปณิ ธาน “สืบ พระราชปณิ ธ าน สานใจรั กษ์ สิ่งแวดล้ อ ม เพื่ อ ถวายแม่ข องแผ่น ดิน ” จากการสัง เกตจานวนผู้ช ม
นิทรรศการ มีจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 87 คน และมีผ้ เู ขียนปณิธาน จานวน 38 คน ผลการจัดนิทรรศการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. การเขียนปณิธาน “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม เพื่อถวายแม่ ของแผ่ นดิน”
1.1 จานวนผู้ร่วมเขียนปณิธานฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตฯ์ิ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง พบว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมเขียน
ปณิธานทังสิ
้ ้น 38 คน แบ่งเป็ น นักศึกษา จานวน 36 คน เจ้ าหน้ าที่ จานวน 1 คน และบุคคลภายนอก จานวน 1 คน ดังนี ้
- คณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 6 คน
- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จานวน 6 คน
- คณะเทคนิคการแพทย์จานวน 6 คน
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ จานวน 8 คน
- สถาบันรัฐศาสตร์ จานวน 2 คน
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จานวน 3 คน
- คณะดิจิทลั อาร์ ต จานวน 2คน
- วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จานวน 2 คน
- เจ้ าหน้ าที่ Wisdom Flix จานวน 1 คน
- บุคคลภายนอก จานวน 1 คน
1.2 สิง่ ที่ผ้ ชู มนิทรรศการตังปณิ
้ ธานในการรักษาสิง่ แวดล้ อมเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ฯ มีดงั ต่อไปนี ้
1) ลดการใช้ พลาสติกและถุงพลาสติก (15 คน)
2) ทิ ้งขยะให้ ถกู ที่ / ทิ ้งขยะให้ เป็ นที่เป็ นทาง / ไม่ทิ ้งขยะลงในแม่น ้าลาคลองหรื อที่สาธารณะ (15 คน)
3) ใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก (13 คน)
4) แยกขยะก่อนทิ ้ง (10 คน)
5) ประหยัดไฟ ปิ ดไฟ/ปิ ดเครื่ องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้ (7 คน)
6) ใช้ ปิ่นโตหรื อภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโฟมหรื อถุงพลาสติก (6 คน)
7) ประหยัดน ้า / ใช้ น ้าอย่างรู้คณ
ุ ค่า (6 คน)
8) ปลูกป่ า รักษาธรรมชาติและป่ าไม้ ให้ อยูค่ กู่ บั ประเทศไทยไปนานๆ (4 คน)
9) ลดการใช้ ลฟิ ต์และใช้ บนั ไดแทน (4 คน)

10) ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (2 คน)
11) ใช้ ขนส่งสาธารณะแทนการใช้ รถส่วนตัว / ลดการใช้ รถยนต์สว่ นตัว (3 คน)
12) เดินทางใกล้ ๆ งดใช้ รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์เพื่อลดมลพิษ (2 คน)
13) มีจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิง่ แวดล้ อม (1 คน)
14) ลด/เลิกการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้ วทิ ้ง (1 คน)
15) ใช้ หลัก Reuse, Reduce, Repair และ Recycle (1 คน)
16) ใช้ กระดาษทัง้ 2 ด้ าน ก่อนทิ ้ง (1 คน)
17) เข้ าร่วมโครงการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม (1 คน)
18) ช่วยตักเตือนหรื อแนะนาให้ คนอื่นให้ รักษาสิง่ แวดล้ อม (1 คน)
2. การประเมินความพึงพอใจในการนิทรรศการ
จากจานวนผู้ชมนิทรรศการ 87 คน พบว่า มีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 25 คน โดย
แบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

24

96.0

เจ้ าหน้ าที่

1

4.0

25

100

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

24

100

24

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาจานวน 24 คน (ร้ อยละ 96) รองลงมา คือ
เจ้ าหน้ าที่ จานวน 1 คน (ร้ อยละ 4) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาทังหมด
้
26 คน กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี
(ร้ อยละ 100)

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

3

12.4

คณะบริ หารธุรกิจ

4

16.7

คณะพยาบาลศาสตร์

4

16.7

คณะเทคนิคการแพทย์

2

8.3

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

4.2

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

1

4.2

คณะนิติศาสตร์

2

8.3

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

1

4.2

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

1

4.2

คณะเทคโนโลยีอาหาร

2

8.3

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

2

8.3

ไม่ระบุคณะ

1

4.2

24

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะบริ หารธุรกิจและคณะพยาบาล
ศาสตร์ จานวน 4 ราย เท่ากัน (ร้ อยละ 16.7) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ 12.4) คณะเทคนิค
การแพทย์ คฯนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอาหาร และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเท่ากัน คือ 2 คน (ร้ อยละ 8.3) และ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ และที่ไม่ระบุคณะ มีจานวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้ อยละ 4.2) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล
รายการความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยรวม

ค่ าเฉลี่ย
4.64

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51

แปลผล
มากที่สุด

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.68

0.47

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.68

0.55

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.56

0.71

มากที่สดุ

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 25 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.64)
และความพึงพอใจในแต่ละรายการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สดุ ทังหมด
้
โดยรู ปแบบของนิทรรศการและความรู้ ที่ได้ รับจาก
นิทรรศการมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าเฉลีย่ 4.68) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.56)

ภาพประกอบนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการ : กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของรัชกาลที่ 9
ในพืน้ ที่จังหวัดปทุมธานี
หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็ นวันคล้ ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็ นการราลึกถึงพระองค์ สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการเกี่ยวกับถึงการเสด็จพระราช
ดาเนินมายังจังหวัดปทุมธานีและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ต่างๆ ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานีขึ ้น เพราะนับตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ปทุมธานีเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระมหากษัตริ ย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการพัฒนา
ท้ องถิ่นให้ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในหลายๆ ด้ านตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จพระราชดาเนินของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มายังจังหวัดปทุมธานี ตงั ้ แต่อดีต ยังผลให้ จังหวัด
ปทุมธานีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นลาดับ นับเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาที่สดุ มิได้ โดยเหตุการณ์เหล่านันได้
้ ถกู จารึก
ไว้ ในประวัติศาสตร์ และความทรงจาของชาวจังหวัดปทุมธานี
ด้ วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร สานักหอสมุด จึงได้ จัดนิทรรศการ “กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของ
รัชกาลที่ 9” ขึ ้น เพื่อเป็ นการราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระองค์และเผยแพร่ ความทรงจาอันทรงคุณค่านี ้ไว้ ให้ ปวงชน
ชาวไทยทังรุ้ ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ จารึกไว้ ในความทรงจาตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการราลึกถึงและสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศวร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการทราบถึงเหตุการณ์สาคัญในอดีตเมื่อครัง้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินมายังพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมเหตุการณ์สาคัญเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ทีเ่ สด็จพระราชดาเนินมาเยือนจังหวัดปทุมธานี และโครงการในพระราชดาริ ของพระองค์ในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี
2. จัดแสดงนิทรรศการ
3. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
3.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ตังแต่
้ 80 คน ขึ ้นไป

3.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
4. สรุปผลการจัดนิทรรศการ
สถานที่ดาเนินการ
บริ เวณหน้ าห้ องบริ การทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
80 - 100 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันอังคารที่ 1 ตุลาคม – ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่

การดาเนินการ

วันอังคารที่ 1 – พุธที่ 9 ตุลาคม 2562

- เตรี ยมข้ อมูล

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

- จัดนิทรรศการ
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม – ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน

จัดแสดงนิทรรศการ

2562
วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนกบริ การ
งบประมาณ (375 บาท)
1) ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ
2) ค่าหมุดสีปักบอร์ ด

350

บาท

25

บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) ผู้ชมนิทรรศการทราบถึงเหตุการณ์ในอดีตทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินมาเยือนจังหวัดปทุมธานี
2) ผู้ชมนิทรรศการสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ทรงมีตอ่ ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดปทุมธานี

สรุ ปนิทรรศการ
กาลครัง้ หนึ่ง...ในความทรงจา และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของรัชกาลที่ 9 ในพืน้ ที่จงั หวัดปทุมธานี
ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม – ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จากการสังเกตจานวน
ผู้ชมนิทรรศการ มีจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 129 คน แบ่งเป็ น และมีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น
40 คน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

35

87.5

อาจารย์

1

2.5

เจ้ าหน้ าที่

2

5.0

บุคคลภายนอก

2

5.0

รวม

40

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ปริ ญญาตรี

33

94.3

ปริ ญญาโท

2

5.7

35

100

รวม

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา จานวน 35 คน (ร้ อยละ 87.5) รองลงมา คือ
เจ้ าหน้ าที่และบุคคลภายนอก มีจานวน 2 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 5.0) และ อาจารย์ จานวน 1 คน (ร้ อยละ 2.5) ตามลาดับ ซึ่ง
ผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ ป็ นนักศึกษาทังหมด
้
35 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 33 คน (ร้ อยละ 94.3) และระดับ
ปริ ญญาโท จานวน 2 คน (ร้ อยละ 5.7)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

3

8.5

คณะบริ หารธุรกิจ

1

2.9

คณะพยาบาลศาสตร์

1

2.9

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

1

2.9

คณะ

จานวน

ร้ อยละ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

3

8.5

วิทยาลัยการออกแบบ

2

5.7

คณะกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์ การกีฬา

3

8.5

คณะเทคนิคการแพทย์

2

5.7

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

2

5.7

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

5.7

คณะนิติศาสตร์

1

2.9

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

1

2.9

วิทยาลัยครูสรุ ิ ยเทพ

2

5.7

คณะทัศนมาตรศาสตร์

1

2.9

สถาบันการบิน

1

2.9

คณะดิจิทลั อาร์ ต

1

2.9

คณะรังสีเทคนิค

1

2.9

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

1

2.9

ไม่ระบุคณะ

6

17.0

35

100

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา จานวน 35 คน พบว่า มีนกั ศึกษาที่ไม่ระบุคณะมากที่สดุ จานวน
6 คน (ร้ อยละ 17.0) รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์ การกีฬา มี
จานวนเท่ากัน คือ 3 คน (ร้ อยละ 8.5) วิทยาลัยการออกแบบ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
นวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยครูสรุ ิ ยเทพ มีจานวน 2 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 5.7) และ คณะบริ หารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ แผนตะวันออก คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน คณะดิจิทลั อาร์ ต คณะรังสีเทคนิค และวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีจานวน 1 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 2.9)
ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.63

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.44

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.43

0.63

มาก

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.78

0.42

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.70

0.51

มากที่สดุ

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล
มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 40 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.63)
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สดุ คือ ความรู้ ที่ได้ รับจากนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย
4.78) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ เช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย 4.70) และ รู ปแบบของนิทรรศการ มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.43) ตามลาดับ

ภาพประกอบนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการ : วันอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมไทย ลดการใช้ พลาสติก
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ ทรงมีพระราชดารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ เข้ าเฝ้ าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตาหนัก
จิตรลดารโหฐานเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมของประเทศและโลกที่มีความรุนแรงขึ ้น และทรงห่วงใยต่อปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ประชาชน
ชาวไทยกาลังประสบอยู่ในปั จจุบัน จากพระราชดารั สดังกล่าว นับเป็ นจุดเริ่ มของการเคลื่อนไหวในการดาเนินงาน เพื่อ
สิ่งแวดล้ อมของทุกฝ่ าย ดังนันคณะกรรมการสิ
้
่งแวดล้ อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม ได้
เสนอขอมติคณะรัฐมนตรี เห็นควรถือเป็ นนิมิตรหมายอันดีที่จะกาหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี “เป็ นวันสิง่ แวดล้ อมไทย”
เนื่องด้ วยตลอดปี 2562 สานักหอสมุด ได้ ดาเนินการในเรื่ องการเป็ นสานักงานสีเขียวและได้ รับการประเมินรางวัล
ดีเยี่ยม (เหรี ยญทอง) ระดับประเทศ จึงเห็นความสาคัญที่จะส่งเสริ มและให้ ความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมโดยเน้ นในเรื่ อง
การลดใช้ พลาสติก เพื่อสร้ างความตระรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากขยะเหล่านี ้และปลูกจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้ อมแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
นอกจากนี ้ยังจัดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์หรื อเชิญชวนให้ คนอื่นๆ ช่วยกันลดใช้ พลาสติกต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ข้อมูลความรู้เรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม โดยเฉพาะการงดใช้ พลาสติก
2. เพื่อปลูกจิตสานึกในเรื่ องการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
3. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์หรื อเชิญชวนให้ คนอื่นๆ ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้ พลาสติก
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับปั ญหาสิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดจากขยะพลาสติกและแนวทางแก้ ไข
2. รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับภาวะโลกร้ อน ปั ญหาขยะพลาสติกกับสิง่ แวดล้ อม และแนวทางการลดขยะ
3. จัดนิทรรศการและแสดงหนังสือ รวมถึงสิง่ ประดิษฐ์ จากพลาสติก
4. ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเชิญชวนคนอื่นๆ ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้ พลาสติกโดยถ่ายทอดทาง Facebook Live (ประมาณ 5
คน มีของรางวัลสาหรับผู้ร่วม Live สด)
5. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
5.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 50 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
6. สรุปผลการจัดนิทรรศการ

สถานที่ดาเนินการ
มุมภายในห้ องบริ การการอ่าน ชัน้ 3
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 – 80 ราย
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวัน จันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2563
วันที่

การดาเนินการ

วันจันทร์ ที่ 25 - ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

- เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการ
- จัดนิทรรศการ
- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2563

จัดแสดงนิทรรศการ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

สัมภาษณ์สดผ่าน Facebook Live

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2563

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพรทิพย์ พูนขุนทด

บรรณารักษ์ แผนกเทคนิค

2. นางเยาวรัตน์ บางสาลี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

3. นางสาวประทีป ชินบดี

บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา

4. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร

เจ้ าหน้ าที่แผนกบริ การ

5. นางกฤติยาพร ทองพลู

เจ้ าหน้ าที่แผนกเทคนิค

หัวหน้ าทางาน

งบประมาณ (290 บาท)
1) ค่าพิมพ์เอกสารต่างๆ

240

บาท

2) ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้ให้ สมั ภาษณ์เกี่ยวกับวันสิง่ แวดล้ อมไทย

50

บาท

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น

290

บาท

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ใช้ บริ การได้ รับความรู้เรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม โดยเฉพาะการงดใช้ พลาสติก
2. ผู้ใช้ บริ การมีจิตสานึกในเรื่ องการรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
3. ผู้ใช้ บริ การมีสว่ นร่วมในการรณรงค์หรื อเชิญชวนให้ คนอื่นๆ ช่วยกัน ลด ละ เลิก การใช้ พลาสติก

สรุ ปนิทรรศการ
วันอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อมไทย ลดการใช้ พลาสติก
ผลการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม – พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งมีทงการจั
ั้
ดนิทรรศการ
เกี่ยวกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากขยะพลาสติกและโฟม เพื่อสร้ างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากขยะเหล่านี ้แล ะ
เพื่อปลูกจิตสานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ รวมถึงจัดแสดงตัวอย่างสิง่ ประดิษฐ์ จากพลาสติกที่บคุ ลากรสานักหอสมุดเป็ น
ผู้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ เป็ นไอเดียให้ ผ้ ชู มนิทรรศการนาไปต่อยอดต่อไป นอกจากนี ้ยังจัดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในการ
รณรงค์หรื อเชิญชวนให้ คนอื่นๆ ช่วยกันลดการใช้ ถงุ พลาสติก พลาสติกแบบใช้ ครัง้ เดียว และภาชนะโฟม โดยหันมาใช้ ถงุ ผ้ า
แก้ วเก็บความร้ อน/ความเย็น และปิ่ นโตแทน โดยการสัมภาษณ์สดผ่าน Facebook Live อีกด้ วย
จากการสังเกตจานวนผู้ชมนิทรรศการ มีจานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 188 คน และมีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ จานวน 4 คน (2 คลิป)
รวม 192 คน ผลการจัดนิทรรศการ มีดงั ต่อไปนี ้
1. การสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ บริการเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้ อมไทยและการลดการใช้ พลาสติก
1) สัมภาษณ์นกั ศึกษา กลุม่ ที่ 1 (ไม่ระบุคณะ) จานวน 2 คน มีการรับชม 38 ครัง้
2) สัมภาษณ์นกั ศึกษา กลุม่ ที่ 2 (ไม่ระบุคณะ) จานวน 2 คน มีการรับชม 53 ครัง้
2. การประเมินความพึงพอใจในการนิทรรศการ
จากจานวนผู้ชมนิทรรศการ 188 คน พบว่า มีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 64 คน
โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

61

95.3

เจ้ าหน้ าที่

1

1.6

บุคคลภายนอก

2

3.1

รวม

64

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

61

100

61

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาจานวน 61 คน (ร้ อยละ 95.3) รองลงมา คือ
บุคคลภายนอก จานวน 2 คน (ร้ อยละ 3.1) และ เจ้ าหน้ าที่ จานวน 1 คน (ร้ อยละ 1.6) ตามลาดับ ซึง่ ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ น
นักศึกษาทังหมด
้
61 คน กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 100)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

6

9.9

คณะพยาบาลศาสตร์

2

3.3

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

24

39.4

คณะกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์ การกีฬา

1

1.6

คณะเทคนิคการแพทย์

1

1.6

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

2

3.3

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3

4.9

คณะวิทยาศาสตร์

1

1.6

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1.6

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

2

3.3

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

1

1.6

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

1

1.6

คณะบัญชี

2

3.3

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

5

8.3

คณะทัศนมาตรศาสตร์

3

4.9

สถาบันรัฐศาสตร์

1

1.6

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

1

1.6

ไม่ระบุคณะ

4

6.6

61

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ที่เป็ นนักศึก ษาส่วนใหญ่ สงั กัดวิ ทยาลัย เภสัชศาสตร์ จ านวน 24 คน
(ร้ อยละ 39.4) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จานวน 6 คน (ร้ อยละ 9.9) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ จานวน 5 คน (ร้ อยละ
8.3) ไม่ระบุคณะ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 6.6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทัศนมาตรศาสตร์ จานวน 3 รายเท่ากัน (ร้ อยละ
4.9) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ คณะบัญชี มีจานวนเท่ากัน คือ 2
คน (ร้ อยละ 3.3) และ คณะกายภาพบาบัดและเวชศาสตร์ การกี ฬา คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย

นวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สถาบันรัฐศาสตร์ และ
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม มีจานวนเท่ากัน คือ 1 คน (ร้ อยละ 1.6) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล
รายการความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยรวม

ค่ าเฉลี่ย
4.31

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.60

แปลผล
มาก

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.31

0.73

มาก

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.42

0.58

มาก

3. ความน่าสนใจ

4.20

0.83

มาก

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 64 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.31) และ
ความพึงพอใจในแต่ละรายการมีคา่ เฉลีย่ ในระดับมากทังหมด
้
โดยความรู้ ที่ได้ รับจากนิทรรศการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก
ที่สดุ (ค่าเฉลีย่ 4.42) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉลีย่ 4.31) และ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.20) ตามลาดับ

ภาพประกอบนิทรรศการ
1. การสัมภาษณ์ ผ้ ใู ช้ บริการเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้ อมไทยและการลดการใช้ พลาสติก

2. นิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 5 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการออนไลน์ : ให้ คาสอนของพ่ อ...เป็ นประทีปส่ องทาง
หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็ นวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็ นวันพ่อแห่งชาติ แม้ ว่าพระองค์จะเสด็จสูส่ วรรคาลัยไปแล้ ว แต่คาสอน
ของพระองค์ยงั คงอยูค่ คู่ นไทยตราบนานเท่านานและไม่มีวนั ตกยุค พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสต่างๆ ที่พระองค์ได้ ทรง
สัง่ สอนพสกนิกรชาวไทยตังแต่
้ สมัยยังมีพระชนม์ชีพอยู่จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ถึงแม้ จะผ่านมาหลายสิบปี ก็ตาม “ยิ่งศึกษา ยิ่ง
ศรัทธา” เพราะสิง่ ที่พระองค์ทรงแนะนาสัง่ สอนนันล้
้ วนแสดงถึงความรักและความห่วงใยที่มีตอ่ พสกนิกรชาวไทยทุกคน
ในปี การศึกษา 2562 นี ้ สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการเพื่อเป็ นการราลึกถึงพระองค์ในฐานะพ่อของแผ่นดินและ
เพื่อเผยแพร่คาสอนของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาและการทางานแก่ผ้ ใู ช้ บริ การและประชาชนทัว่ ไปได้ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ตนให้ ประสบความสาเร็ จในด้ านการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความราลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ในฐานะพ่อของแผ่นดิน
2. เพื่อเผยแพร่ คาสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศวร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 ด้ านการศึกษาและการทางาน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมพระราชดารัสเกี่ยวกับการศึกษาและการทางาน
2. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ
3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์
4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์
5. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
5.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป
5.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
6. สรุปผลการจัดนิทรรศการ

สถานที่ดาเนินการ
บนเว็บไซต์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 - 80 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่

การดาเนินการ

วันจันทร์ ที่ 18 – ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันจันทร์ ที่ 25 – ศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ออกแบบนิทรรศการออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 - ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์

เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์

2563
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

หัวหน้ าทีม

2. นางสาวประทีป ชินบดี บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา
งบประมาณ
- ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ชมนิทรรศการราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร
รัชกาลที่ 9
2. ผู้ชมนิทรรศการนาคาสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรรัชกาลที่ 9 ไปใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนให้ ประสบความสาเร็ จในด้ านการศึกษาและการประกอบอาชีพ

สรุ ปนิทรรศการออนไลน์
ให้ คาสอนของพ่ อ...เป็ นประทีปส่ องทาง
ผลการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ เรื่ อง ให้ คาสอนของพ่อ...เป็ นประทีปส่องทาง ระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม
2562 - ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีจานวนผู้ชมนิทรรศการทังสิ
้ ้น 83 คน และมีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 40 คน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

23

57.5

อาจารย์

3

7.5

เจ้ าหน้ าที่

4

10.0

บุคคลภายนอก

10

25.0

รวม

40

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

23

100

23

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา จานวน 23 คน (ร้ อยละ 57.5) รองลงมา คือ
บุคคลภายนอก จานวน 10 คน (ร้ อยละ 25.0) เจ้ าหน้ าที่ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 10.0) และ อาจารย์ จานวน 3 คน (ร้ อยละ 7.5)
นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษาทังหมดก
้
าลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

1

4.3

คณะบริ หารธุรกิจ

2

8.8

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

1

4.3

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

5

21.8

วิทยาลัยการออกแบบ

1

4.3

คณะเทคนิคการแพทย์

4

17.5

คณะ

จานวน

ร้ อยละ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

1

4.3

คณะวิทยาศาสตร์

1

4.3

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

4.3

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์

1

4.3

คณะรังสีเทคนิค

5

21.8

23

100

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา จานวน 23 คน พบว่า คณะที่มีนกั ศึกษาตอบแบบประเมิน มาก
ที่สดุ ได้ แก่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ และ คณะรังสีเทคนิค ซึ่งมี จานวน 5 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 21.8) รองลงมาคือ คณะเทคนิค
การแพทย์ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 17.5) คณะบริ หารธุรกิจ จานวน 2 คน (ร้ อยละ 8.8) และ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศ
ศาสตร์ วิ ท ยาลัย การออกแบบ วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ วิ ท ยาลัย นวัต กรรมดิ จิ ทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มีจานวน 1 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 4.3) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.36

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.61

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.32

0.69

มาก

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.45

0.63

มาก

3. ความน่าสนใจ

4.33

0.73

มาก

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล
มาก

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 40 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.36) ซึง่ แต่ละ
รายการมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
โดยความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.45)
รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ 4.33) และ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉลีย่ 4.32) ตามลาดับ

ภาพนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริ มการอ่ าน
ครัง้ ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการออนไลน์ : เพราะนา้ สาคัญต่ อชีวิต...โปรดคิดสักนิดก่ อนปล่ อยนา้ แต่ ละหยดให้ สูญเสียไปอย่ างไร้ ค่า
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั หลายประเทศกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤติด้านน ้าจากการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้ ปัญหาด้ านน ้ามีความหลากหลาย คาดการณ์ ได้ ยาก
และทวีความรุนแรงมากขึ ้นทังปั
้ ญหาการขาดแคลนน ้าและปั ญหาอุทกภัย
เนื่องจากวันที่ 22 มีนาคม เป็ นวันน ้าโลก ซึง่ เป็ นวันที่ทกุ คนจากทุกประเทศทัว่ โลกจะต้ องตระหนักถึงความสาคัญของ
น ้าและร่วมกันอนุรักษ์ น ้า ดังนัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างความตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ น ้า สานักหอสมุดจึงได้
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสาคัญของน ้า ผลกระทบต่อน ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการ
บริ หารจัดการน ้า โดยให้ สอดคล้ องกับที่องค์การสหประชาชาติได้ กาหนดประเด็นหลักประจาปี 2020 ภายใต้ หวั ข้ อ “Water
and Climate Change” เพื่อผู้ชมนิทรรศการจะได้ ช่วยกันอนุรักษ์ น ้าและใช้ น ้าอย่างประหยัด รวมถึงนาแนวคิดการบริ หาร
จัดการน ้าจาก 3 ประเทศต้ นแบบมาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ทางสานักหอสมุดจึงได้ ปรับเปลีย่ นรูปแบบป้ายนิทรรศการเป็ นนิทรรศการออนไลน์แทน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสาคัญของน ้าและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อปลูกจิตสานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ น ้า
3. เพื่อเผยแพร่ ประสบการณ์ และแนวคิดการบริ หารจัดการน ้าจาก 3 ประเทศต้ นแบบที่ประสบความสาเร็ จ ได้ แก่
อิสราเอล สิงคโปร์ และเนเธอร์ แลนด์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลสาหรับทานิทรรสการ
2. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ
3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์
4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์
5. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
5.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป
5.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
6. สรุปผลการจัดนิทรรศการ

สถานที่ดาเนินการ
บนเว็บไซต์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 - 80 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม – ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่

การดาเนินการ

วันจันทร์ ที่ 2 – ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563

เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

วันจันทร์ ที่ 16 – พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

ออกแบบนิทรรศการออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม – พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม

เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์

2563
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

2. นางสาวประทีป ชินบดี

บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา

หัวหน้ าทีม

งบประมาณ
- ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ชมนิทรรศการตระหนักถึงความสาคัญของน ้าและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ผู้ชมนิทรรศการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ น ้า
3. ผู้ชมนิทรรศการนาประสบการณ์และแนวคิดการบริ หารจัดการน ้าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ ทงในทางส่
ั้
วนตัวและ
ส่วนรวม

สรุ ปนิทรรศการออนไลน์
เพราะนา้ สาคัญต่ อชีวิต...โปรดคิดสักนิดก่ อนปล่ อยนา้ แต่ ละหยดให้ สูญเสียไปอย่ างไร้ ค่า
ผลการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ระหว่างวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม – พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 พบว่า มีจานวน
ผู้ชมนิทรรศการทังสิ
้ ้น 38 คน และมีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 11 คน โดยแบบประเมินแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

3

27.3

อาจารย์

2

18.2

เจ้ าหน้ าที่

4

36.3

บุคคลภายนอก

2

18.2

รวม

11

100

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ปริ ญญาตรี

1

33.3

ปริ ญญาโท/เอก

2

66.7

รวม

3

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ จานวน 4 คน (ร้ อยละ 36.3) รองลงมา คือ
นักศึกษา มีจานวน 3 คน (ร้ อยละ 27.3) อาจารย์และบุคคลภายนอกมีจานวน 2 คนเท่ากัน (ร้ อยละ 18.2) ตามลาดับ จาก
จานวนผู้ตอบแบบประเมินทีเ่ ป็ นนักศึกษา จานวน 3 คน แบ่งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 1 คน (ร้ อยละ 33.3) และ
ระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก จานวน 2 คน (ร้ อยละ 66.7)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

คณะศิลปศาสตร์

1

33.3

คณะอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม

2

66.7

3

100

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา จานวน 3 คน พบว่า นักศึกษาคณะอาชญาวิทยาและการ
บริ หารงานยุติธรรมมีจานวนมากที่สดุ คือ 2 คน (ร้ อยละ 66.7) รองลงมา คือ คณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 คน (ร้ อยละ 33.3)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.57

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.51

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.73

0.46

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.73

0.46

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.27

0.78

มาก

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล
มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 11 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สดุ (ค่าเฉลี่ย 4.57)
โดยรายการที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ รูปแบบของนิทรรศการและความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และ
เท่ากัน (ค่าเฉลีย่ 4.73) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 4.27)
นอกจากนี ้ ผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 2 คน ยังได้ แสดงความคิดเห็นต่อนิทรรศการ ดังนี ้
1) เนื ้อหาน่าสนใจดี แต่อดั แน่นมากไปหน่อย (1 คน)
2) ข้ อมูลมากเกินไป แต่ก็มีประโยชน์ทงนั
ั ้ น้ (1 คน)

ภาพนิทรรศการ

โครงการจัดนิทรรศการส่ งเสริมการอ่ าน
ครัง้ ที่ 7 ประจาปี การศึกษา 2562
ชื่อนิทรรศการ : “การปลูกจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สอดแทรกอยู่ใน
พระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสวันที่ 2 เมษายน เป็ นวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระ
เทพรั ตนราชสุดาฯ สานัก หอสมุด ได้ สานึก ในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ ที่ท รงห่ว งใยต่อทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม ดังจะเห็นได้ จากการที่พระองค์พยายามปลูกจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมใน
พระราชนิพนธ์ รวมถึงพระราชดารัสและพระราโชวาทที่ทรงพระราชทานในโอกาสต่างๆ
ดังนัน้ สานักหอสมุดจึงได้ จดั นิทรรศการออนไลน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ ้น โดยได้ ยกตัวอย่างความบางตอนซึง่
เป็ นการปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่ปรากฏอยูใ่ นพระราชนิพนธ์ของพระองค์ เพื่อชี ้ให้ เห็นถึง
การพยายามสอดแทรกเรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ แก่ผ้ อู า่ น และเพื่อเผยแพร่คากล่าวเหล่านันให้
้ แก่
ผู้ใช้ บริ การและประชาชนทัว่ ไปได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิกนั ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมให้ แก่ผ้ ชู มนิทรรศการ
2. เพื่อเผยแพร่พระราชดารัส พระราโชวาท และเนื ้อหาพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมให้ ผ้ ชู มนิทรรศการได้ นาไปใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิอนั เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. รวบรวมข้ อมูลสาหรับทานิทรรศการ
2. ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ
3. ออกแบบนิทรรศการออนไลน์
4. เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์
5. ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
5.1 เชิงปริ มาณ
- จานวนผู้ชมนิทรรศการ ตังแต่
้ 50 คน ขึ ้นไป
5.2 เชิงคุณภาพ
- มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
6. สรุปผลการจัดนิทรรศการ
สถานที่ดาเนินการ
บนเว็บไซต์ของสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

จานวนผู้ท่ จี ะเข้ าร่ วมโครงการ
50 - 80 คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ
- ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม – ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่

การดาเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 – พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

เตรี ยมข้ อมูลสาหรับจัดนิทรรศการออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 27 – อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ออกแบบนิทรรศการออนไลน์

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

- เผยแพร่นิทรรศการออนไลน์
- ประชาสัมพันธ์นิทรรศการออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดนิทรรศการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางเยาวรัตน์ บางสาลี

บรรณารักษ์ แผนกบริ การ

2. นางสาวประทีป ชินบดี

บรรณารักษ์ แผนกพัฒนา

หัวหน้ าทีม

งบประมาณ
- ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้ชมนิทรรศการมีจิตสานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
2. ผู้ชมนิทรรศการนาพระราชดารัส พระราโชวาท และเนื ้อหาพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมไปใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิอนั เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตนเองและส่วนรวม

สรุ ปนิทรรศการออนไลน์
การปลูกจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ผลการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ระหว่างวันพุธที่ 1 เมษายน – พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 พบว่า มีจานวน
ผู้ชมนิทรรศการทังสิ
้ ้น 27 คน และมีผ้ ตู อบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทังสิ
้ ้น 8 คน โดยแบบประเมินแบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินทางด้ านสถานภาพ
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

นักศึกษา

3

37.5

อาจารย์

2

25.0

เจ้ าหน้ าที่

3

37.5

11

100

รวม

ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน

ร้ อยละ

3

100

3

100

จากตารางที่ 1-2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาและเจ้ าหน้ าที่ ซึ่งมี จานวน 3 คนเท่ากัน (ร้ อยละ
37.5) รองลงมา คือ อาจารย์ มีจานวน 2 คน (ร้ อยละ 25) และจากจานวนผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา จานวน 3 คน
พบว่า เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด
้
(ร้ อยละ 100)
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา (ด้ านคณะที่สงั กัด)
คณะ

จานวน

ร้ อยละ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

2

66.7

วิทยาลัยครูสรุ ิ ยเทพ

1

33.3

3

100

รวม

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็ นนักศึกษา จานวน 3 คน พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มีจานวนมาก
ที่สดุ คือ 2 คน (ร้ อยละ 66.7) รองลงมา คือ วิทยาลัยครูสรุ ิ ยเทพ จานวน 1 คน (ร้ อยละ 33.3)

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การแปลผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.79

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.35

1. รูปแบบของนิทรรศการ

4.88

0.35

มากที่สดุ

2. ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ

4.63

0.51

มากที่สดุ

3. ความน่าสนใจ

4.88

0.35

มากที่สดุ

รายการความพึงพอใจ

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล
มากที่สุด

จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 8 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.79) แต่
ละรายการที่มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังหมด
้
โดยรู ปแบบของนิทรรศการและความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ 4.88) รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้ รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉลีย่ 4.63)

ภาพนิทรรศการ

