
ขอแสดงความยินดีกับนางนฤมล พฤกษศิลป์ บุคลากรดี เด่น ประจ าปี  2561  
งานร าลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 25 มกราคม 2561  

จดหมายข่าว ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ห้องสมุดต่างๆ เพื่อสร้างความ 

ร่วมมือทางด้านวิชาการและ

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกัน ด้วยผลงานที่กล่าวมา

มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเคยมอบ

รางวัลบุคลากรดีเด่นให้แก่

นางนฤมล พฤกษศิลป์ มาแล้ว

เมื่อปีพุทธศักราช 2551  การ

ได้รับการเสนอช่ือให้ เป็น

บุคลากรดีเด่นเป็นครั้งที่สอง

จึงน าความยินดีและความ

ภาคภูมิใจมาสู่ส านักหอสมุด

เป็นอย่างยิ่ง  

      ในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

รั ง สิต  ส านักหอสมุดขออาราธนาคุณพระศรีศาสดาและ               

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวรังสิต ได้โปรดอ านวยพรให้

มหาวิทยาลัยรังสิตมีความเจริญรุ่งเรืองในภารกิจที่ด าเนินอยู่ยิ่งๆ 

ขึ้นไป 

   ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็น

ประธานในการมอบเกียรติบัตร

และเข็มกลัดเพชรแก่ นางนฤมล 

พฤกษศิลป์  รองผู้อ านวยการฝ่าย

เทคนิคและบริการ ส านักหอสมุด 

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น

บุคลากรดี เด่นประจ าปี  2561     

ใ นพิ ธี ป ร ะก าศ เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ

บุคลากรดี เด่นซ่ึงจัดขึ้นในวัน

คล้ายวันครบรอบวันสถาปนา

มห า วิท ย า ลั ย รั ง สิ ต  เ มื่ อ วั น

พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา 

        น า งนฤมล   พฤกษศิ ลป์ 

เริ่มต้นปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

รังสิตเมื่อปีพุทธศักราช 2531 ใน

ต าแหน่งบรรณารักษ์ประจ าแผนก

บริการ ต่อมาในปี

พุทธศักราช 2546 จึงได้รับการแต่งตั้ง

เ ป็ นหั วหน้ า แ ผนกบริ ก า ร  แ ล ะ

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค

และบริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 

จนถึงปัจจุบัน 

       ด้วยความเป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะ 

ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความ 

สามารถทั้งงานด้านการบริหารและ

งานบริการ นางนฤมล พฤกษศิลป์ ได้

ทุ่มเทเวลาให้กับการส่งเสริมทักษะ

สารสนเทศด้วยการจัดการเรียนการ

สอนเรื่องการใช้ห้องสมุดและการ

สืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยให้แก่

คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

    นอกจากนี้ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 

ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย

ปีที่ 15 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2561 ส านั กหอสมุด เ ป็นแหล่ ง เ รี ยนรู้ เ พ่ื อการสร้ า งสรร ค์นวัตกรรม  



ผู้บริหารและบุคลากรของส านักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งพิธีสักการะส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคล งานแขง่ขันกฬีาสีบุคลากร และงานส่งท้ายปีเกา่ต้อนรับปใีหม่ ในธีมเท่ๆ -GENE’s  Party –ยีน

(ส์) เดียวกันสายพันธุ์ RSU- 

      ผู้บริหารและบคุลากร

ส านักหอสมุด น าโดย 

ดร. มลิวัลย์  ประดษิฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด เข้ากราบสวัสดีและ

ขอพรจากท่านอธิการบดี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใีหม ่

ปีพุทธศักราช 2561 

    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ านวยการ

ส านักหอสมุด พร้อมนางนฤมล พฤกษศิลป ์

รองผู้อ านวยการฯ น าบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณ รศ. ดร.ธรรมศักดิ ์

รุจิระยรรยง ผู้อ านวยการส านักงานอาคารและส่ิงแวดล้อม ทีมงานแผนก

พลังงานและส่ิงแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนกจิกรรมห้องสมุดสีเขียว  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 
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สวัสดีปีใหม่และขอพรจากอธิการบดี 

ส านักหอสมุดเข้าร่วมงานวันสถาปนาฯ 

สวัสดีปีใหม่และขอบคุณ 

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะท างานตรวจเยี่ยม 

และประเมนิสถาบันการศึกษา จากสภาการพยาบาล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานและ

บริการของ

ส านักหอสมุด      

เมื่อวันพุธที่            

17 มกราคม 2561  

สภาการพยาบาลเยี่ยมชมส านักหอสมุด 


