
ประจําป 2552 เจาของผลงานเรื่อง “ลับ

แล , แก งคอย ”  มา เล าถึ ง ชี วิ ตและ

ประสบการณที่กวาจะไดมาเปนนักเขียน 

รางวัลเกียรติยศประจําปนี้  อีกกิจกรรม

สําคัญที่อาจกลาวไดวาเปนงานยิ่งใหญ

ที่สุดของสํานักหอสมุดคือ   งานสัปดาห

หองสมุด ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นเปนประจํา

ทุกตนปหลังการเฉลิมฉลองเทศกาลป

ใหม ประกอบดวยการเสวนาของบุคคลผู

มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือและ

การอาน  นักคิด นักเขียนที่มีผลงานและ

กําลังไดรับความสนใจอยูในขณะนั้น มี

การออกรานหนังสือที่ เปดโอกาสให

คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรชวย

บรรณารักษคัดเลือกหนังสือที่ตองการ

เขาหองสมุด 

 

 

 ในโอกาสนี้  ขอเชิญชวนทุกท าน

โดยเฉพาะนักศึกษาใหมติดตามและเขา

รวมกิจกรรมตางๆ  ของสํานักหอสมุด 

รับรองวานอกจากจะไดรับสะระความรู

และความบันเทิงแลว ยังมีโอกาสไดรับ

ของรางวัลติดมือกลับไปเปนที่ระลึกอีก

ดวย 

จดหมายขาวสํานักหอสมุดฉบับ Back to 

School ตอนรับการเปดภาคการศึกษา 2553   

มี กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ น า ส น ใ จ ม า

ประชาสัมพันธ ใหทั้ งนักศึกษาใหมและ

นักศึกษาเกา ได รับทราบกัน  ซึ่ งจะ เปน

ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการใชหองสมุด 

โดยตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้ 

เปนชวงเวลาที่สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมปฐม 

นิเทศใหแกนักศึกษาใหมรวมทั้งนักศึกษา

อื่นๆ ที่สนใจ และหากนักศึกษาไมสะดวกมา

ปฐมนิเทศที่หองสมุด  สํานักหอสมุดยินดีจัด

บุคลากรไปแนะนําและใหความรูถึงที่คณะ

กันเลยทีเดียว สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถ

มาเปนหมูคณะสํานักหอสมุดมีบริการจัด

อบรมเปนกลุมๆ ให ผูสนใจสามารถมาลงชื่อ

ขอรับบริการไดที่เคานเตอรงานบริการชั้น 3 

ไดตลอดเวลาทําการ  

 สํานักหอสมุดยังมีกิจกรรมที่นาสนใจอื่นๆ 

อีกหลายกิจกรรมตลอดทั้ งปการศึกษา 

โดยเฉพาะนักศึกษาที่รักและชื่นชอบการอาน

หนังสือกิจกรรมตามหายอดนักอานนาจะ

ชวยใหการอานนั้นมีมูลคามากยิ่งขึ้น เพราะ

นอกจากจะไดสาระความรูจากเรื่องที่อาน

แลวยังมีโอกาสไดรับรางวัลยอดนักอาน

ของสํานักหอสมุดไปครองอีกดวย อีก

กิจกรรมที่อยากแนะนําคือกิจกรรมยืม

มากลุนมาก คณาจารย นักศึกษา และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขา

รวมกิจกรรมนี้ไดตั้งแตเดือนสิงหาคมถึง

เดือนธันวาคม 2553 สํานักหอสมุดได

เตรียมของรางวัลไวมอบใหยอดนักยืม

จํานวนมากมาย  ตองการรายละเอียด

เพิ่มเติมสอบถามไดที่ เคาน เตอรงาน

บริการชั้น 3 เชนเดียวกัน 

            น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี กิ จ ก ร ร ม ที่

สํานักหอสมุดไดจัดตอเนื่องกันมาและ

ไดรับความสนใจอยางมากคือกิจกรรม

สงเสริมการอานและกิจกรรมสัปดาห

หองสมุด  ลาสุดสํานักหอสมุดได เชิญ   

คุณอุทิศ   เหมะมูล   นักเขียนรางวัลซีไรท  

 

จดหมายขาว สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2553 

N Z N  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 



    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
รังสิต จัดกิจกรรมสงเสริมการ 
อ าน  ครั้ งที่  3  การ เสวนา
วิชาการเรื่อง “กวาจะมาเปน
นักเขียนรางวัลซีไรต”   โดยมี
การเสวนาพูดคุยกับนักเขียน
รางวัลวรรณกรรมสรางสรรค
ยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัล

ซีไรต) ประจําป 2552 คุณอุทิศ 
เหมะมูล  ดําเนินรายการโดย 
ดร .วุ ธพงศ  ลาภ เจริญ  รอง
คณบดีฝ าย วิชาการและวิจั ย 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 
2553 ณ  หอง  7-100 อาคาร
หอสมุด  และจัดนิทรรศการ

เกี่ ยวกับรางวัลซีไรต  และ
หนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรต
ประจําป 2552 ที่ลานนัดพบ 
ช้ัน 3  สํานักหอสมุด 

หนังสือ สื่อโสตทัศน และเวลา
ใหบริการของสํานักหอสมุด 
เปนตน   ผูที่สนใจสามารถ
ติดตอเขารวมการปฐมนิเทศ
การใชหองสมุดไดที่เคานเตอร
บริการ  ช้ัน 3 สํานักหอสมุด  
หรือโทร. 3267 

      สํานักหอสมุด จัดกิจกรรม
ปฐมนิ เทศการใช ห อ งสมุ ด 
ประจําปการศึกษา 2553  ต้ังแต
วันที่ 14 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 
2553   ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมจะ
ไดรับความรู เกี่ ยวกับวิธีการ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุด  วิธีการยืม-คืน 

หนา 2 

กิจกรรม 5 ส 

กิจกรรมสงเสริมการอาน  

ปฐมนิเทศการใชหองสมดุ 

(ศูนยศึกษาสาทรธานี) โซน 
พ้ืนที่วิภาวดี (ศูนยศึกษาวิภาวดี) 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553   

       การตรวจและประเมินผล 
โซนพื้นที่กิจกรรม 5 ส โดย 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
รังสิต ปการศึกษา 2552 
แบงโซนพื้นที่ในการตรวจฯ 
ประกอบดวย โซนพื้นที่สาทร 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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