
จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

โครงการ “มหานครแหงการอานและการเรียนรู” ตาม

นโยบายผูวาฯ กทม. ที่จะผลักดันใหกรุงเทพฯ ควารางวัลเมือง
หนังสือโลกในป ๒๕๕๖ หรือ World Book Capital ๒๐๑๓ จาก
ยูเนสโก โดย กทม.ตั้งงบประมาณ ป ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จํานวน ๒๘๐ 

ลานบาท ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีนิสัยรักการ

อาน ตลอดจนเสริมสรางวัฒนธรรมรักการอานใหเกิดขึ้นในสังคม 

เพื่อใหไดรางวัลเมืองหนงัสือโลกในป ๒๕๕๖ โดยกําหนดแผนยุทธ

ศสาตร    ๕  ดาน ตามเกณฑยูเนสโก เนนการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายที่เกี่ยวของกับการอาน และพัฒนาแหลงเรียนรูใหเขาถึงได

งาย โดยจะมีการลงนามความรวมมือกับภาคีเครือขายเพื่อระดม

ความคิดเห็นแนวทางดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ๕ ดานตอไป 

สวนดานการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเขาถึงไดงาย ที่ผานมา 

กทม.ไดสรางหองสมุดเพื่อการเรียนรู ปจจุบันเปดใหประชาชนเขาใช

บริการทั่วกรุงเทพฯ จํานวน ๓๔ แหง และกําลังดําเนินการกอสราง

อีก ๓ แหง ที่เขตคลองสามวา      หวยขวาง และพระโขนง โดยจะ

เรงใหเปดบริการประชาชนในป ๒๕๕๕ 

สําหรับเรื่องการใหบริการ ที่ผานมาไดปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัย สวยงาม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการสืบคน

ขอมูล พรอมบริการ Hi-Speed Internet และ Wireless LAN 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางสูงสุด โดย

แบงพื้นที่ใหบริการเปน ๓ ชั้น แยกเปนโซนชัดเจน มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู ทั้งกิจกรรมพื้นฐาน 

อาทิ เลานิทาน ประดิษฐหนังสือทํามือ ที่คั่นหนังสือ การดวัน

สําคัญตางๆ รวมถึงกิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิกหองสมุด เชน 

ทัศนศึกษา และคายเยาวชนรักการอาน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ

ตามวาระ ไดแก BMA Book & Library Fair ในมหกรรมหนังสือ

แหงชาติ ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ซึ่งเปนการจัด

นิทรรศการประชาสัมพันธหองสมุดเพื่อการเรียนรู และจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานแกผูสนใจทั่วไป หองสมุดจะเปด

บริการ วันอังคาร - อาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ปดวัน

จันทรและวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากนี้ยังมีบานหนังสือ 

จํานวน ๑๑๕ แหง เปดใหบริการในชุมชนตางๆ รวมถึงรถ

หองสมุดเคลื่อนที่ จํานวน ๗ คัน ที่ออกใหบริการตามชุมชน

ขนาดเล็ก เพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงหองสมุดไดงายและ

ทั่วถึง อีกทั้งไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู

อยางตอเนื่อง เปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหกรงุเทพมหานคร

เปน “มหานครแหงการเรียนรูตลอดชีวิต” 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต  เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู  เพื่อไปสูความเปนเลิศ  

ปท่ี 8 ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ 2554 



            สํานักหอสมุด  ไดรับ เกี ยร ติจากอาจารยบุญ เลิศ  อรุณพิบูลย 

นักวิชาการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKS) เปน

วิทยากรอบรมการใชโปนแกรมโอเพนซอส Zotero ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับ

รวบรวมและจัดการขอมูลเชิงอางอิง แกคณาจารยและผูที่สนใจ  เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ 2554 ณ หองฝกอบรมคอมพิวเตอร 332A  ช้ัน 3 อาคารวิษณุรัตน 

(ตึก 5) มหาวิทยาลัยรังสิต 

          นางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิค และหัวหนา

แผนบริการ ใหการตอนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล     

ในการเยี่ยมชมหอสมุดซึ่งเปนแหลงศึกษาคนควาของนักศึกษา     

และเปนปที่ครบรอบของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภของคณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2554  

       นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา และหัวหนาแผนกหอจดหมาย

เหตุ  และนางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิค และหัวหนาแผนกบริการ 

ใหการตอนรับคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลยะลา และผูบริหารโรงเรียน

ผูบริหารทองถิ่น เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงานและบริการตางๆ ของ

สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 

หนา 2 จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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       สํานักหอสมุด รวมกับ บริษัท บุคสโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด จัดอบรม

การใชฐานขอมูลแกคณาจารยและผูที่สนใจ ไดแก ฐานขอมูล IEEE/IET Elec-

tronic Library  ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมการไฟฟา วิทยาการคอมพิวเตอร และ

อิเล็กทรอนิกส, ฐานขอมูล ProQuest Dissertations & Theses ซึ่งเปนบรรณานุกรม

และสาระสังเขปวิทยานิพนธ  และฐานขอมูล  Wiley-Blackwell ครอบคลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย และสังคมศาสตร มนุษยศาสตร   

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

             

    สํานักหอสมุด รวมกับ บริษัท อินโฟเควสท  จํากัด  จัดสาธิตการใหบริการกฤตภาคขาว 

“ไอคิวนิวสคลิป” ใหแกบรรณารักษ สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ 2554 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

อบรมโปรแกรมฯ 

เย่ียมชมหอสมุด 

อบรมฐานขอมูลออนไลน 
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