
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. นเรฏฐ พันธราธร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปนประธานในพิธีเปดงานสัปดาหหองสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  และเปนตัวแทนในการรับมอบหนังสือวิชาทางดาน

อิสลามศึกษาจาก มร. มูฮัมหมัด อัล-อูซอลมิ ทูตวัฒนธรรม สถานทูต

ซาอุดิอาระเบียประจําประเทศไทย  และ  ดร. ปยสุดา มาไว  

คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต   

    ในโอกาสนี้ยังใหเกียรติเปนผูมอบรางวัลแกผูเขารวมกิจกรรม

ยอดนักอานประจําภาคการ 

ศึกษา 2/2552 โดยนับ

คะแนนจากยอดการสะสมแตมของผูที่มีคะแนนสูงสุด รวมจํานวน 3 คน แบงเปน 2 รางวัล ไดแก 

รางวัลชนะเลิศ นายจิโรจ ดาบสินชัยกุล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล  น.ส. อัสรินดา หมัดหมีด  และ 

น.ส. อาภรพรรณ  เทียมสุวรรณ 

งานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2552 

             การสนทนาเรื่อง “ไมอาน...ก็ไมรู” โดยดารานักแสดงซึ่งเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต 

ไดแก  น.ส. วิรากานต เสณีตันติกุล (มะปราง)  น.ส. ศุภรดา เต็มปรีชา (พะแพง AF4)  นายอิศวร 

ชวยปลอง (โพลาร)  และนายพงคพัฒน คงนาค (บิว เดอะสตาร 1) ดําเนินการสนทนาโดย 

อาจารยศศิธร  งวนพันธ  รองคณบดีฝายกิจกรรมสัมพันธ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2553 ณ หอง 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

มกราคม 2553 ปท่ี 7 ฉบับที่ 1 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

                     การสนทนาธรรมเรื่อง  “ย่ิงอาน...ย่ิงไดเปรียบ”   โดยไดรับความเมตตาจาก พระอาจารย 

ประสงค ปริปุณโณ วัดบางปลากด จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 13.30-15.00 น.  

ณ หอง 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     

              การอบรมการใชฐานขอมูลออนไลนที่สํานักหอสมุดเปนสมาชิกใหกับผูบริหาร / คณาจารย 

นักศึกษา และผูที่สนใจ  โดยวิทยากรจากบริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2553  ณ  หองอบรม  ช้ัน 2  อาคารหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต  

                                การปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “หนังสือดีเดน 6 เร่ืองที่เด็กและเยาวชนไทยควรอาน”  

โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยพิเศษทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร               

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553  เวลา 10.15-12.00 น.  ณ หอง 7-100  อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 



      มร. มูฮัมหมัด อัล-อูซอลมิ ทูตวัฒนธรรม สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจํา

ประเทศไทย  และ ดร.ปยสุดา มาไว คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

พรอมคณะเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักหอสมุด  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 

2553  

        ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดรับเชิญเปนวิทยากร              

บรรยายในหัวขอ  "Thai Library Collaboration :  From the Private University 

Library Point of View" ในการสัมมนาเรื่อง  "Thammasat University Libraries 

Networking Forum : Meet Dr. Cochrane" เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ณ         

หองกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน ช้ันใตดิน 2 หอสมุดปรีดี พนมยงค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร  

เยี่ยมชมหองสมุด 

ผูอํานวยการสาํนักหอสมุดรับเชิญเปนวิทยากร 

รับมอบหนังสอื 
            ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด พรอมดวยคณะผูบริหารสํานักหอสมุด รับมอบ

หนังสือลักษณะไทย จํานวน 1 ชุด (4 เลม) จากคุณกมลวัลย  กีรติวานิชย AVP บริหารกลุมสาขาไมโคร 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และคุณมณฑิรา ศิริไพบูลย ผูจัดการกลุมสาขาไมโคร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 

Page 2 จดหมายขาว สาํนักหอสมดุ 

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 

             คณะครูและนักเรียนจาก

โรงเรียนมัธยมฯ ทั่วประเทศเขา

รวมกิจกรรมตางๆ ในงาน Open 

House 2010  ของสํานักหอสมุด 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 แนะนําและนําชมหองสมุด ตอบปญหาวิชาการ แจกของที่ระลึก ฉายภาพยนตร 

Open House 2010 

      บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อวยพรปใหมและ 

มอบของขวัญใหแกผูอํานวยการสํานักหอสมุด เนื่องในวาระดิถี 

ขึ้นปใหม 2553 เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2553  

 


