
 การเสวนาเรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุ : คุณคาและความ 
สําคัญตอการดําเนินงานของสถาบัน“ โดย นางวนิดา จันทนศักดิ์, 
นางศิริเพ็ญ  นาสกุล, นายขจรศักดิ์ สงมูลนาค และนายศราวุฒิ 
วัชระปนดี   มีผูลงทะเบียนเขารวม ฟงการเสวนา จํานวน 49 คน  

สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
       ผูเขารวมฟงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากทั้ง 
ทางดานเนื้อหาการเสวนา  การจัดการเสวนา   ผูรวมการเสวนา  
และประโยชนท่ีไดรับ  

   การเสวนาเรื่อง “วรรณกรรมสรางสรรค 
ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน “ความสุขของกะทิ“ 
โดย นางสาวงามพรรณ  เวชชาชีวะ มีผู
ลงทะเบียนเขา รวมฟงการเสวนา จํานวน 

108 คน สรุปผลการประเมินดังนี้ 
 ผูเขารวมฟงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากทั้งทางดานเนื้อหาการเสวนา  
การจัดการเสวนา  ผูรวมการเสวนา  และประโยชนท่ีไดรับ   

      การบรรยายเรื่อง “งานและความสุข“  
โดย นายโสภณ สุภาพงษ  มีผูลงทะเบียน     
เขารวมฟงการบรรยาย จํานวน 41 คน 
สรุปผลการ ประเมิน ดังนี้    

     ผูเขารวมฟงการบรรยายมีความพึงพอใจในระดับมากทั้งทางดานเนื้อหาการบรรยาย  
การจัดการบรรยาย  ผูบรรยาย  และประโยชนท่ีไดรับ  

         การบรรยายพิเศษเรื่อง “จาก ‘ความสุขมวลรวมประชาชาติ’ 
ของภูฏาน สูอุดมการณ ‘สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน’ ของไทย” 
โดย รศ. ดร. วิทยากร เชียงกูล   มีผูลงทะเบียนเขารวมฟงการ 
บรรยายพิเศษ จํานวน 113 คน สรุปผล การ
ประเมิน ดังนี้ 

     ผูท่ีเขารวมฟงการบรรยายพิเศษมีความพึงพอใจในระดับมาก ท้ัง
ทางดานเนื้อหาการบรรยายพิเศษ  การจัดการบรรยายพิเศษ   

การประเมินผลการจัดกิจกรรมงานสปัดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2549  
วันที่ 22-26 มกราคม 2550 
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ปที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม 2550 

สวัสดีปใหม ๒๕๕๐     

   การเสวนาเรื่อง “ภูฏานในแวดวงวรรณกรรมไทย“ 
โดย อาจารยพิสมัย จันทวิมล, รศ. ดร. อมร ทวีศักดิ์, 
และนายธีรภาพ  โลหิตกุล  มีผูลงทะเบียนเขารวมฟง 
การเสวนา จํานวน 116 คน สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
     ผูเขารวมฟงการเสวนามีความพึงพอใจในระดับมากทั้งทางดานเนื้อหาการเสวนา   การ
จัดการเสวนา  ผูรวมการเสวนา   และประโยชนท่ีไดรับ      



    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ใหการตอนรับผูเขา 
รวมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 
10/9/1/2550   เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2550 ณ หอง
ประชุม 1-308  อาคารอาทิตย   อุไรรัตน 

           สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมจัด
กิจกรรม Open House 
2 0 0 7  โดยมีการจัด 
กิจกรรมนําชมหองสมุด 
และนิทรรศการ “ตามรอย 
มกุฎราชกุมาร จิกมี เค
เซอร นัมเกล วังขุก“  
กิจกรรมตักไขลุนรางวัล  
ตอบปญหาวิชาการ  ไดรับ 
ความสนใจจากนักเรียน 
หลายสถาบันในการเขา 
รวมกิจกรรมตางๆของ 
สํานักหอสมุด เม่ือวันที่ 25 
มกราคม 2 5 5 0 ณ 
สํานักหอสมุด อาคาร 7 

     ดร. สุรพจน  วงษใหญ  คณบดีคณะการแพทยแผนตะวันออก นําผูเขารวม  
อบรมการแพทยแผนตะวันออกจากสถาบันการแพทยแผนไทย และ Training 
of Agriculture, Bhutan  เยี่ยมชมนทิรรศการ “ตามรอยมกุฎราชกุมารจิกมี เค
เซอร นัมเกล วังขุก“ โดยมีบุคลากรสํานักหอสมุดใหการตอนรับและนําชม
นิทรรศการ เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2550 

        งานสัปดาหหองสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2549 จัดขึ้นในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
รังสิต วันที่ 25 มกราคม 2550 และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหผูใชบริการไดเขาถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศในแตละรูป 
แบบ ตลอดจนบริการ ตางๆ ของสํานักหอสมุด  
รวมถึงเพ่ือรวมเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสมหา 
มงคลที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวทรงครอง  
สริริาชสมบตัคิรบ 60 ป และวโรกาสที่สภามหา- 
วิทยาลัยมีมติเปน เอก ฉันททูลกลาฯ ถวาย 
ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร แด
มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก แหงราชอาณาจักรภูฎาน ภายในงานสัปดาหหองสมุดจะประกอบไปดวย กิจกรรมตางๆ 
ไดแก กิจกรรมการบรรยาย  การเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ แนะนําการใชหองสมุด ออกรานหนังสือและสินคาตางๆ  การฉาย
ภาพยนตร   ตอบปญหาวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการตักไขลุนรางวัล  ระหวางวันที่ 22-25 มกราคม 2550  

   ผศ. ดร. นเรฏฐ  พันธราธร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
เปนประธานเปดนิทรรศการ “ตามรอยมกุฎราชกุมารจิกมี 
เคเซอร นัมเกล วังชุก แหงราชอาณาจักรภูฏาน“  ใน
วโรกาสเสด็จพระราชดําเนินรับการทูลเกลาฯ ถวาย 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร ณ มหาวิทยาลัย

รังสิต  และพิธีเปดงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2549  เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2550  ณ อาคารหอสมุด 

Page 2 จดหมายขาว   สํานักหอสมุด   มหาวิทยาลัย รังสิต 

เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก      
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000                                
โทร.0-2997-2222  ตอ 3263 

 URL:http://library.rsu.ac.th 

ผูสนับสนุนการผลิต :  ศูนยหนงัสอื  มหาวิทยาลัยรงัสิต 


