
ALP  เริ่มปรากฏเปนรูปธรรมครั้ งแรกในการ

ประชุมบรรณารักษนานาชาติแหงสหพันธระหวางประเทศ

วาดวยสมาคมและสถาบันหองสมุด ครั้งที่ 70 ณ เมือง

ไนโรบี ประเทศเคนยา  มีเปาหมายเพื่อใหความชวยเหลือ

แกหองสมุดในประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา   เอเชีย    

โอเชียนเนีย ลาตินอเมริกา  และแถบทะเลแคริเบียน ในการ

พัฒนาการศึกษาและการฝกอบรม  พัฒนาสมาคมและ

สถาบันหองสมุด  เผยแพรภารกิจและบริการของหองสมุด 

สูสาธารณชน  พัฒนาทักษะสารสนเทศและการศึกษา

ตลอดชีวิต  ฯลฯ  ทั้ งนี้  คุณสมบัติของผูที่ จะได รับการ

พิจารณาใหไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ นี้ ตองเปน

บุคลากรในวิชาชีพบรรณารักษหรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งปฏิบัติงานอยูในหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศในภูมิภาค

เอเชียและโอเชียนเนีย มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับ

ปริญญาตรีและความรูพื้นฐานทางดานไอที โดยผูไดรับทุน

จะใชเวลาในการฝกอบรมและศึกษาดูงานในหองสมุดที่เปน

เจาภาพ (Host) ไมเกินหกสัปดาห  โดย  ALP  จะใหการ

สนับสนุนคาเดินทาง ที่พัก  และเบี้ยเลี้ยงแกผูไดรับทุน 

ในโอกาสนี้ นอกจากสํานักหอสมุดจะจัดการ

ฝ ก อบ รมและศึ กษาดู ง านขอ งสํ า นั กหอสมุ ดแล ว 

บรรณารักษผูไดรับทุนยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานหอสมุด

แหงชาติ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  หองสมุดประชาชน  

หองสมุดเฉพาะ  และศูนยสารสนเทศอีกหลายแหง   รวมทั้ง

มีกิจกรรมทางดานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณี

ของไทยดวย 

                     สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตไดรับเกียรติจาก

สหพันธระหวางประเทศ วาดวยสมาคมและสถาบันหองสมุด 

(International Federation of Library and Association and 

Institute, IFLA) เปนเจาภาพในการตอนรับ Mr. G. Mahesh    

นักเอกสารสนเทศจาก National Institute of Science Commu-

nication and Information Resources (NISCAIR) สาธารณรัฐ

อินเดีย และ Mr. Guruge Roshan Eshantha Fernando 

บรรณารักษจากหองสมุด University of Moratuwa สาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาฝกอบรมและศึกษาดูงานของ

สํานักหอสมุดตามโครงการ Action for Development through 

Libraries Programme (ALP) ในระหวางวันที่ 4 – 29 พฤษภาคม 

ศกนี้ 

IFLA เ ป น สมาคมวิ ช า ชี พ ร ะ ดั บน านาช าติ ซึ่ ง มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนความเขาใจและความรวมมือ

ในระดับนานาชาติใหมีการสื่อสาร ปรึกษาหารือ การทําวิจัย และ

พัฒนาในทุกสาขาวิชาของกิจกรรมหองสมุด  รวมถึงการ

บรรณานุกรม บริการสารสนเทศ การศึกษาและการฝกงานของ

บุคลากร และการเปนตัวแทนกลุมวิชาชีพบรรณารักษในสังคม

นานาชาติ 

เดือนเมษายน 2552 ปท่ี 6 ฉบับท่ี 4 

สํานักหอสมุดเปนเจาภาพตอนรับบรรณารักษจากอินเดียและศรีลังกา 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 
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   อาจารยจิรภัทร หาญนุสสรณ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

สยาม กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ

เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2552  ณ หองประชุม Millennium ชั้น 19  ตึก 19  มหาวิทยาลัยสยาม 

 
 

      วันศุกรท่ี 22 พฤษภาคม 2552                    :  วันสุดทายของการเปดใหบริการภาคค่ํา ภาค 3/2551 (16.30-19.00 น.) 

 วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2552 : ปดทําการ (ประชุมบุคลากรประจําปของมหาวิทยาลัย)  

 วันจันทรท่ี 25- อาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2552 : งดบริการภาคค่ํา / วันเสาร / วันอาทิตย  

        การเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ครั้งที่ 2/2551 เรื่อง 

“ภาษาอังกฤษในงานบริการหองสมุด”  โดย ผูชวยศาตราจารย     

ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ  ผูอํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2552 ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด  

ผูสนับสนุนการผลิต :                           

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

กําหนดการเปด-ปด บริการภาคค่ํา และปดทําการ ภาคการศึกษาที่ 3/2551 

        16 มีนาคม-15 พฤษภาคม 2552 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปที่ 3 จํานวน 5 คน ฝกงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ : ดูแลเว็บไซตสํานักหอสมุด  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Hori-

zon ระบบ RFID ฐานชอมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection) และ IT Support 

                                       

16 มีนาคม-30 เมษายน 2552 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปที่ 4 จํานวน 2 คน ฝกงานบริการสํานักหอสมุด เพื่อเรียนรู

ระบบการทํางานและเพิ่มโอกาสในการนําความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย

ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลกอนสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร    

มหาวิทยาลัยรังสิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยรังสิต  


