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โครงการงานสัปดาห์ ห้องสมุด
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจาปี การศึกษา 2561
ระหว่ างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักการและเหตุผล
การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตที่ชว่ ยให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับจากการอ่าน
นับเป็ นส่วนประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจาวันของบุคคลทังในเรื
้ ่ องทัว่ ๆ ไปและเรื่ องสาคัญๆ
การอ่านช่วยยกระดับสติปัญญา ความคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิต อาชีพการงาน การ
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างเหมาะสม
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรั ง สิต เป็ นหน่วยงานที่ ทาหน้ าที่ ส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ของบุคคลผ่า น
กระบวนการอ่าน การดู การฟั ง และการปฏิบตั ิจนเกิดการพัฒนาเป็ นทักษะตามความสนใจและความจาเป็ น
เพื่อการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต จึงเกิ ดเป็ นงานสัปดาห์ ห้องสมุดขึน้ เป็ นประจาทุกปี โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อ
ส่งเสริ มการใช้ ห้องสมุดเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดให้ แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
โดยในงานจะประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการบรรยายโดยวิทยากรที่ มี ชื่ อสี ยง การจัดนิทรรศการ การแนะน า
ฐานข้ อมูลออนไลน์ การแนะนาการใช้ ห้องสมุด กิจกรรมสันทนาการ การออกร้ านหนังสือ ซึ่งนอกจากกิจกรรม
เหล่านีจ้ ะให้ ความรู้ แล้ ว ยัง มีกิจกรรมที่ส่งเสริ ม ให้ ร้ ู จักแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพระหว่างห้ องสมุดกับผู้ใช้ บริการให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้นต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ส่ง เสริ ม ให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้ ตระหนักถึง ความสาคัญของการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต

2

2. ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของสานักหอสมุดให้ เป็ น
ที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
3. ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ที่สาคัญคือห้ องสมุด
4. ให้ นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจได้ มีโอกาสเลือกซื ้อหนังสือและสินค้ าราคาพิเศษ
5. เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกและเสนอหนังสือที่
ตรงกับความต้ องการ
6. สร้ างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของห้ องสมุด
ระยะเวลาของโครงการ
วันอังคารที่ 12 - วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลา 4 วัน
สถานที่จัดงาน
สานักหอสมุด และลานกิจกรรม อาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
2. ผู้สนใจทัว่ ไป

กิจกรรมที่จัด
1.
2.
3.
4.
5.

การจัดนิทรรศการ
การบรรยาย
การแนะนาการสืบค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์
การจัดกิจกรรมสันทนาการ
การจาหน่ายหนังสือราคาพิเศษ
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2. นักศึกษารู้จกั ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของสานักหอสมุด และมาใช้ ห้องสมุดเพื่อศึกษา
หาความรู้
3. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้ รับสาระความรู้จากกิจกรรมที่จดั
4. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจได้ เลือกซื ้อหนังสือราคาพิเศษ
5. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ให้ บริการของสานักหอสมุดมีความสัมพันธ์และ
ทัศนคติที่ดีตอ่ กัน
การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมแต่ละกิจกรรรมที่ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
(คะแนนเต็ม 5)
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กาหนดการงานสัปดาห์ ห้องสมุด
ประจาปี การศึกษา 2561
ระหว่ างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
------------------------------------------------------------------------วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
13.00 - 13.30 น.
13.30 – 13.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีมอบใบประกาศแก่ยอดนักอ่าน ประจาปี การศึกษา 2561
พิธีเปิ ดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
โดย ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

13.45 - 15.30 น.

การบรรยายธรรม เรื่ อง ““มีเทศน์ มีทอล์ ค ธรรมะเดลิเวอรี่ ๕.๐”
โดย พระอาจารย์ สมพงษ์ รตนวโส วัดสร้ อยทอง (พระอารามหลวง)
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.

14.00 -16.00 น.

ลงทะเบียน
จิบน ้าชายามบ่าย ณ ลานกิจกรรมและนิทรรศการ ชัน้ 2
มอบรางวัลผู้ประกวดคลิปวิดีโอ “รักษ์ โลก รั กห้ องสมุด”
และเปิ ดนิทรรศการ “รักษ์ โลก รักห้ องสมุด”
โดย ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อานวยการสานักหอสมุด
กิจกรรม RSU Loves to Read
- สมัครสมาชิก RSU Loves to Read รับของที่ระลึก
- กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบปั ญหา กิจกรรม DIY
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วันพฤหัสบดีท่ ี 14 กุมภาพันธ์ 2562
09.30 – 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 - 11.30 น.

การบรรยาย เรื่ อง “รู้ เร็ว รวยเร็ว เงินทองต้ องใส่ ใจ”
โดย อาจารย์ กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

13.30 - 16.00 น.

การอบรมการใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์

วันศุกร์ ท่ ี 15 กุมภาพันธ์ 2562
09.30 - 12.00 น.

การอบรมการใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์

13.30 - 16.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ ตอบปั ญหา กิจกรรม DIY

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 17.00 น.
มีการแสดงนิทรรศการ การแนะนาการใช้ ห้องสมุด การสาธิตการใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์
กิจกรรมสันทนาการ และการจาหน่ายหนังสือราคาพิเศษ
*************************************************
(09-01-62)

