
     หลังจากกิจกรรม 

ตามหายอดนักอาน

และยืมมาก ลุนมาก

ทั้งสามคร้ังที่ผานมา

ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนนิมิตรหมายที่ดีวาเยาวชนไทยให

ความสนใจในเรื่องการอานไมนอยไปกวากิจกรรมอื่นๆ 

สอดคลองกับผลสํารวจฯ ที่พบวาจํานวนผูไมอานหนังสือ

มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 38.8 ในป 2546 เหลือ 

รอยละ 30.9 ในป 2548  โดยสาเหตุหลักของการไมอาน

หนังสือของคนไทยในทุกวัยคือ ชอบฟงวิทยุหรือดูทีวี 

มากกวาการอาน และการชอบฟงวิทยุหรือดูทีวีก็เปน

สาเหตุที่ทําใหวัยเด็กไมอานหนังสือ เชนเดียวกัน 

            ดังนั้น  ตามหายอดนักอานจึงเปนกิจกรรมที่

สํานักหอสมุดจัดขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล  

ที่ กํ า ห น ด ใ ห ร ะ ห ว า ง ป  พ .ศ . ๒๕๕๒ -๒๕๖ ๑                                                                                                                  

เปนทศวรรษแหง การอาน เพราะการอานมีความสัมพันธ

กับการเรียนรูที่มีคุณภาพตลอดชีวิต และการอานยังเปน

เครื่องมือชนิดเดียวที่ทําใหบุคคลสามารถถายทอดองค

ความรู และสามารถสรางสมองคความรูเพื่อขยายผลไป

ยังผูอื่นได  

          วัตถุประสงคของกิจกรรมตามหายอดนักอานและ

ยืมมาก ลุนมาก คือการสงเสริมใหนักศกึษา คณาจารย 

และเจาหนาที่ไดใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศที่

มีใหบริการในสํานักหอสมุดใหเกิด

ประโยชนคุมคาที่สุด  

      

 หลักเกณฑงายๆ ไมยุงยากโดยสมัครเพื่อรับบัตรบันทึก

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ของหองสมุดตามจํานวนที่สํานักหอสมุดกําหนด ผูยืมจะไดรับ

การประทับตราลงในบัตรบันทึกการยืมฯ ยิ่งยืมมากยิ่งไดแตม

สะสมมาก เชนเดียวกับกิจกรรมยืมมาก ลุนมาก  เพียงผูยืม

เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผูอานเองพรอมส่ิงที่ประทับใจ

หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักหอสมุด  แลวรอลุนรางวัลทุก

ส้ินเดือน   นักอานทั้งหลายไมควรพลาดเริ่มตั้งแตเดือน

กันยายน – ธันวาคม ศกนี้ 

ขอมูล 

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/

special_report/23614 

http://www.moe.go.th/websm/2011/apr/128.html 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปที่  8  ฉบับที่ 9 - 10  เดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 

         อาจารยดํารงค   อินทรมีทรัพย  ที่ปรึกษาอธิการบดีฝายการตางประเทศและการบริหาร       
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหเกียรติมอบรางวัลยอดนักอานแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 



        ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขารวมประชุมโครงการวิจัยพฤติกรรมการ

เรียนรูสารสนเทศศาสตร โดย ผศ.ดร.อารีรัตน ชื่นวัฒนา ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 23 

กันยายน 2554 ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

         สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 3  เรื่อง  

“รูปแบบการมีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือเขาสํานักหอสมุดของอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต”  

โดย นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน บรรณารักษแผนกเทคนิค ใหความรูความเขาใจแกบุคลากร

และนําความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ หอง

ประชุม ดร. อุทัย  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2 อาคารหอสมุด  

       บริษัท ลิบเน็ทส จํากัด  จัดสัมมนาแนะนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Aleph : 

Demo for RSU Library  ใหแอดมินระบบหองสมุดอัตโนมัติของสํานักหอสมุดไดรับ

ฟง ณ หองอโนดาต โรงแรมอมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 

หนา 2 จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

    คณะผูประเมินภายนอกของสํานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) (สมศ.) ประกอบดวย รศ.ดร. สุรวุฒิ ประดิษฐานนท  ผศ.ไพศาล มงคลวงศโรจน 

และ ผศ.ดร. พนมขวัญ วิริยะมงคล ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักหอสมุด โดยมี

ผูบริหารสํานักหอสมุดใหการตอนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 

       บริษัท โอเพนเซิรฟ จํากัด นําเสนอ โครงการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) 

ดวยโปรแกรม I Love Library ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชในการสรางและบันทึกสําเนาหนังสือใน

รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส แกผูบริหารของสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ       

หองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ  ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

    ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ใหการตอนรับนักศึกษาใหมของ

สถาบันการทูตและการตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเขาอบรมวิธีการใชงานใน

ระบบฐานขอมูลออนไลนตลอดจนการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการตางๆของ

สํานักหอสมุด จํานวน 10 คน  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 

        สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4 เรื่อง  

“Senayon โอเพนซอรสกับการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต”  โดย นางสาวจุฑาทิพย นิยมรัตน 

บรรณารักษประจําหอจดหมายเหตุ ใหความรูความเขาใจแกบุคลากรและนําความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงานของ

สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ณ หองประชุม ดร. อุทัย  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

     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 


