
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปนผูมีอุปการคุณตอวงการหองสมุดไทย ประจําป 2552  

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 10              
ตุลาคม 2552 

      สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
พิจารณาคัดเลือก  ดร. อาทิตย อุไรรัตน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปนผูมี
อุปการคุณตอวงการหองสมุดไทย 
ประจําป 2552  
 
             เปนที่นายินดีอยางยิ่งที่ ดร. 
อ า ทิ ต ย  อุ ไ ร รั ต น  อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยรังสิตไดรับการเชิดชู

และประกาศเกียรติคุณใหเปนหนึ่งในสิบสามผูมีอุปการคุณแกวงการ
หองสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร ประจําป 2552 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 
        ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีและผูกอต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต 
ไดรับการยกยองวาเปนผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนยาวไกล และตระหนัก
ในความสําคัญของหองสมุดในฐานะเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอ
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ริเริ่มโครงการกอต้ังหองสมุด 
พรอมกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สรางอาคารหอสมุดเปนเอกเทศระหวางป 2529 – 2532 ซึ่งนับวาเปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงแรกที่มีอาคารหอสมุดเปนเอกเทศใน
ขณะนั้น รวมมูลคา 37 ลานบาท 
 

            และในระหวางป  พ .ศ . 2551 – 2552 ไดพัฒนา
สํานักหอสมุด  ให เปนหองสมุดอิ เล็กทรอนิกส  โดย
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
ฐานขอมูลออนไลน  และสง เสริมการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางป 2548-2551 รวมมูลคา 8 ลานบาท 
นอกจากนี้ในป 2551- ปจจุบัน ไดจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ และระบบการยืม/คืนอัตโนมัติ
ดวยเทคโนโลยี RFID มูลคากวา 5.3 ลานบาท รวมมูลคา 16 
ลานบาท 
 
           น อ ก จ า ก ยั ง ไ ด ส นั บ ส นุ น ใ ห ผู อํ า น ว ย ก า ร
สํานักหอสมุด รับตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 
11 และรับเปนเจาภาพจัดสัมมนาความรวมมือระหวาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
อีกทั้งยังสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุด ใหมี
ความรูวิชาชีพเพิ่มเติม โดยใหทุนการศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกแกบรรณารักษอยางสม่ําเสมอ 
 
            ดร. อาทิตย อุไรรัตน จะเขารับประทานเกียรติบัตร
จากพระหัตถ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการประจําปของ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  ในวันอังคารที่  8 
ธันวาคม ศกนี้ 

 



      บุคลากร สํานักหอสมุด เขารวม โครงการอบรมภาษา 

อั ง ก ฤ ษ  “5 th English Integration Camp”  จั ด โ ด ย  

ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ระหวางวันที่ 2-4 

ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

         สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับโลยกยองจาก IFLA Regional Office 

for Asia and  Oceania   ในการสนับสนุนอยางดียิ่งในโครงการ  บรรณารักษ 

แลกเปลี่ ยนนานาชาติ   (IFLA Action for Development through Libraries Pro-

gramme : ALP)  โดยไดรับเปนหองสมุดเจาภาพในการรับ ฝกงานบรรณารักษจาก 

ประเทศอินเดีย และศรีลังกา  ระหวางวันที่   3-30 พฤษภาคม 2552 ที่ผานมา 

English Camp 

หนา 2  

       สํานักหอสมุดจัดการเสวนาวิชาการและบริการฯ ประจําป

การศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)  เรื่อง  “แนวทางพัฒนาการบริหาร

ความเส่ียง”    โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร      ดร. กัลยารัตน  

หลอมณีนพรัตน   ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับความรูและ

เปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุด และไดมีการระดมสมองเพื่อประเมิน

ความเสี่ยงของสํานักหอสมุด  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ หองฝกอบรม การสืบคน ชั้น 2 อาคารหอสมุด   

เสวนาวิชาการและบริการฯ 

ผูสนับสนุนการผลิต :                           

ศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

อีเมล : Library@rsu.ac.th   URL : http://library.rsu.ac.th 
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