
   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพ่ือไปสูความเปนเลิศ 

ชวยใหเด็กเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพ สามารถคิดเปนและตอ
ยอดเปนความรูพ้ืนฐานในการเรียนในระดับสูง การที่รัฐบาล
ประกาศใหการอานเปนวาระแหงชาติจะสามารถชวยให
หนวยงานราชการที่ เกี่ยวของรวมกันผลักดันและดึงภาค
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมดวย  

การสรางนิสัยใหคนไทยรักการอานถือเปนแนวทาง
ที่ดี ประชากรของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมักมีนิสัยรักการ
อานและจะพกหนังสือติดตัวเสมอ ครอบครัวและครูตองสราง
นิสัยการเรียนรูนอกหองเรียน เชน การไปทัศนศึกษาใน
สถานที่สําคัญตางๆ เพื่อเช่ือมโยงความรูจากหนังสือกับ
สถานที่จริงแทนการทองจําเหมือนในอดีต ซึ่งวิธีดังกลาว    
จะสรางความเขมแข็งใหกับวัฒนธรรมไทยในทางออมดวย 
สารคดี ที่มีคุณภาพชวยเปดโลกทัศนใหกับเด็กๆ นําไปสู
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากหนังสือ   

การสงเสริมใหคนไทยพูดไดหลายภาษาถือเปนเรื่อง
ที่สําคัญ นอกจากมีทักษะดานภาษาอังกฤษแลว เด็กไทยควร
ศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติม เนื่องจากจีนกําลังจะกาวขึ้นมาเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกลนี้ นอกจากนี้ นาย 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ยัง
มีนโยบายสงเสริมใหศึกษาภาษาตางๆ ของประเทศสมาชิก
อาเซียน  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับความรวมมือทางดาน
เศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่กําลังดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม 

    เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ดร. อาทิตย อุไรรัตน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตไดเขารับประทานโลผูมีอุปการคุณ 
ตอวงการหองสมุดจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในการประชุมใหญสามัญประจําป 
2 5 5 2  และประชุม วิชาการ  เ รื่ อ ง  “การอ าน เพื่ อ พัฒนา
ช า ติ ” (Reading for National Development) ข อ ง ส ม า ค ม
หองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หองคอนเวนชั่น
ฮอลล  A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร  สุขุม วิท  กรุง เทพ           
มหานคร  ในโอก าสนี้ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
และบุคลากรของสํานัก 
หอสมุดไดมอบชอดอกไม
เพื่อรวมแสดงความยินดี
ดวย 

 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ นายอภิรักษ โกษะโยธิน 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดใหเกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “วาระแหงชาติ ทศวรรษการ
อาน” ซึ่งมีประเด็นนาสนใจ เพราะการที่ไทยจะกาวสูการเปน
สังคมแหงการเรียนรู เชนเดียวกับญี่ปุนหรือสิงคโปรไดนั้นตอง
สรางใหคนไทยมีนิสัยรักการอาน ทุกภาคสวนควรพุงเปาสราง
องคความรูจูงใจใหเด็กสนใจอานหนังสือที่มีประโยชน  เพื่อ

พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 และประชุมทางวิชาการ  สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
 

 ปท่ี 6 ฉบับที่ 12  ธันวาคม 2552 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 



      สํานักหอสมุดจัดการเสวนาวิชาการและบริการฯ ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 3)  เรื่อง  

“บุคลิกภาพกับงานบริการ”    โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร  อาจารยอนัญญาลัลย  วัฒนะนุ

พงษ สาขาแฟชั่นดีไซน คณะศิลปะและการออกแบบ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรสํานัก 

หอสมุดไดนําความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ 

หองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด   

      บุคลากรสํานักหอสมุด เขารวมกิจกรรมงานกีฬาสี และงานสังสรรคป

ใหม 2553 เพื่อเปนการสรางความสามัคคีและพบปะสังสรรคชวงเทศกาล

สงทายปเกาตอนรับปใหม  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

เสวนาวิชาการและบริการฯ 

กีฬาสีมหาวิทยาลัยรังสติ 

ออกอากาศรายการวิทยุ “Smile Library” 

             ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ใหเกียรติเปนผูดําเนินรายการ ใน

การออกอากาศรายการวิทยุ “Smile Library” (ปฐมฤกษ) ทางสถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต

FM 92.75 MHZ   โดยรูปแบบรายการเปนการนําเสนอสาระความรูหรือสาระ บันเทิงที่มีประโยชน

ตอสาธารณชน สงเสริมการใชแหลงความรูที่มีอยูในสํานักหอสมุด และ เปนส่ือกลางในการสราง

ความเขาใจอันดีระหวางมหาวิทยาลัยรังสิตกับชุมชน  ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00-

12.00 น. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ สตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

หนา 2 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

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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