
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 

ปท่ี 4 ฉบับท่ี 11 
พฤศจิกายน 2550 

 ในปจจุบันขอมูลขาวสารประเภทตางๆ มีเพ่ิมมากขึ้น และ 
สามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก หองสมุดซึ่งเปนศูนยกลาง 
ในการจัดเก็บขอมูล รวมทั้งเปนแหลงการเรียนรูและมีบทบาทสําคัญ 
ตอการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุดจึงไดจัดกิจกรรม 
สงเสริมการใชหองสมุดขึ้น เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ 
และประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และกระตุนให 
นักศึกษาใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูจากสื่อตางๆ ของหอง 
สมุดใหมากขึ้น อันเปนการพัฒนาความรูของตนเองและสรางความ 
สัมพันธท่ีดีระหวางหองสมุดกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

    โดยในระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ศกนี้ สํานักหอสมุดได 
จัดกิจกรรมขึ้นหลายกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาส 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเจริญ 
พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 
ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ โดย
สํานักหอสมุดไดจัด นิทรรศการ

เรื่องพระอัจฉริยภาพ ดานการ
ถายภาพของพระบาท สมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ พรอมทั้ง จัดแสดงมุม
หนังสือท่ีเก่ียวกับ นิทรรศการ
เรื่องนี้ 

 กิจกรรมการประกวดภาพถายในหัวขอ  “หองสมุดคือเพื่อน“ 
เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดขึ้น เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามี 
สวนรวมในการสงภาพถายสถานที่หรือกิจกรรมในหองสมุด พรอม
เขียนคําบรรยายเพื่อ 

สะทอนภาพความเปนเพ่ือน  

ของหองสมุด ในมุมมองของ  

ตนเอง ท้ังนี้ภาพท่ีไดรับคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิจะถูกนํามา 
จัดแสดงเปน Art Gallery  เพ่ือใหผูใชหองสมุดรวมกันคัด 
เลือกภาพที่ดีท่ีสุดเพ่ือรับรางวัลชนะเลิศ 

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงหนังสือท่ีนาสนใจและหนังสือ 
ติดอันดับขายดี (Best Seller) ซึ่งผูใชหองสมุดสามารถมารวม 
คัดเลือกเพ่ือจัดซื้อเขา 
หองสมุดได กิจกรรม 
การตอบปญหาชิงรางวัล 
การแจกวารสาร  และ 
นิตยสารฉบับซ้ําเพ่ือเปน 
อภินันทนาการแกผูใช 
การบริการของหองสมุด 

      

 ขอเชิญชวนคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตเขารวมในกิจกรรมสงเสริม การใชหองสมุด
ไดท่ีบริเวณ ชั้น 2 อาคารหอสมุด และลานนัดพบ หนาหอง
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 ตลอดชวงเวลาการจัดงาน 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 



    บุคลากรสํานักหอสมุด  เขารับฟงการสาธิตการใชฐานขอมูล 
ออนไลน Cen Gage Learning, Gale Cen Gage, Gale Virtual 

R e f e r e n c e  L i b r a r y  เปนฐานขอมูลวารสารและหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส โดย ตัวแทนจากบริษัท 
Kinokuniya (Thailand) จํากัด เม่ือวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2550 ณ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

     ดร. นฤมล รักษาสุข  ผูอํานวยการศูนยบรรณสาร  
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เจาภาพจัดการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 25 ทําพิธีมอบธงความรวม 
มือใหแก ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และประธาน อพส. 
เจาภาพจัดการสัมมนาฯ ครั้งท่ี 26  เม่ือวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2550 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี  จ. นครราชสีมา 

   ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานัก 
หอสมุด และประธาน อพส. เปนประธานในการ 
ประชุมวาระพิเศษ เรื่อง การจัดทําแผนการดําเนิน 
งานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุด
ท่ี 11 รวมกับรองประธาน  ประธานกลุมงาน  
เหรัญญิก และเลขานุการ เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2550 ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

          ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
ประธาน อพส. เปนประธาน การ
ประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนา

ระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 
11/3/3/2550 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ณ หองวิเศษศรีสมุทร ชั้น 1 
อาคาร The Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั วิทยาเขตสวุรรณ
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   บุคลากรสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต เขา
รวมการสัมมนาความ     
รวมมือระหวางหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
25 ระหวางวันที่ 14-16 

พฤศจิกายน 2550 ณ สุ
รสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      
จ. นครราชสีมา 

ผูสนับสนุนการผลิต :                         
ศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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     ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
และประธาน อพส. กลาวตอน 
รับคณะทํางานกลุมงาน 
เทคนิค ในโอกาสมาประชุม ณ 
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือ 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2550 

  บุคลากรสํานักหอสมุด เขารวมพิธีถวาย 
พระพรและอธิษฐานจิต ตามโครงการรวม 
หม่ืนใจถวายไทองคราชัน เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดีและรวมพลังอธิษฐานจิตแด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจา 
ฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เม่ือวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

   บุคลากรสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต และ 
Mr. Sun-Hyo Lee 
บรรณารักษแลกเปลี่ยน 
จากมหาวิทยาลัยดองฮี 
สาธารณรัฐเกาหลี เดินทาง เขาเยี่ยมชม
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 


