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เชิญเข้าร่วม มภก-ห้องสมุดมนุษย์ ๓
WELCOME TO PRU-HUMAN
LIBRARY-3
พบกับนวัตกรรมการเรียนรูใ้ หม่ล่าสุด-สไตล์สบายๆ-เพื่อคนรุ่นใหม่
ขอเชิญร่วมกิจกรรม...

ประโยชน์ทท
ี่ า่ นในฐานะ

“ห ้องสมุดมนุษย์-๓

ผู ้อ่านจะได ้รับคือ ความรู ้ใหม่-

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประสบการณ์ใหม่-แรงบันดาลใจ

(มภก-หสม.๓)” ในวันศุกร์ท ี่ ๒๑

ใหม่ทม
ี่ ค
ี วามหมายจากหนังสือ

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา

มีชวี ต
ิ ทีน
่ ่าสนใจหลายเล่ม ซึง่

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห ้องสมุด

ท่านสามารถนาองค์ความรู ้ไป

้ ๑
ชัน

LET’S JOIN US

วัตถุประสงค์
คือ เพือ
่ ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
สร ้างเสริมชุมชน

ON FRIDAY 21ST
NOVEMBER 2014,

แห่งการเรียนรู ้ใน
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต จัดโดย

0900-Noon

ประยุกต์ใช ้
ได ้ทันที
หลังการ
อ่านหนังสือ
เล่มนัน
้
โปรด

At Library, Floor 1

อย่าลังเลที่
จะทดลอง

สานั กวิทยบริการ

นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวัน
ศุกร์ท ี่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การเรียนรู ้ใหม่ลา่ สุดในประเทศ

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ

ไทย มิฉะนัน
้ ท่านอาจพลาด

้ ๑
ห ้องสมุด ชัน

โอกาสดีนี้

ท่านทีส
่ นใจสามารถเข ้าร่วม

รายงานโดย ดร.อมรรัตน์

กิจกรรมได ้ โดยเดินเข ้าไปใน

นาคะโร ผอ.สานักวิทยบริการฯ

บริเวณทีจ
่ ด
ั ห ้องสมุดมนุษย์

มรภ.ภูเก็ต และผศ.ดร.คงศักดิ์

แล ้วลงทะเบียนเข ้าร่วมกิจกรรม

สังฆมานนท์ อาจารย์คณะศิลป

จากนัน
้ ทาการสารวจรายการ

ศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.

หนังสือหนังสือมีชวี ต
ิ ทีบ
่ อร์ด

นครราชสีมา และทีป
่ รึกษา

แล ้วทาการยืมเล่มทีท
่ า่ นสนใจ

ประธานเครือข่ายห ้องสมุด

ไปนั่งอ่าน(ฟั ง)ได ้ภายในพืน
้ ที่

มนุษย์แห่งประเทศไทย ปี

ห ้องสมุดในเวลา ๒๐-๓๐ นาที

๒๕๕๖-๕๗
[เลือกวันที่] [ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 1]
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WELCOME TO PRU-HUMAN LIBRARY -1
On Friday 21 November 2014, 0900-Noon, Library Floor-1

According to

event is to promote

read (or listen) in around

Dr.Amornrat Na-kharo,

learning community in

20-30 minutes. The

Director of OARIT, and

Phuket Rajabhat

advantages that readers

Asst.Prof.Dr.Khongsak

University through a

would get are new

Sangkhamanon, PRU-

human library

meaningful knowledge,

Human Library-1 will be

event/activity. Interested

new experience and new

organized by Office of

people may join this

inspiration which can be

Academic Resources and

event as readers by

applied suddenly after

Information Technology

walking in this human

reading any living book.

on Friday 21st of

library or NMC-Human

Please don’t hesitate to

November, 2014, during

Library -2, doing

deal or try so that you

09.00-Noon at Library

registration and

won’t miss a newest

Floor 1. The purpose of this

borrowing a living book to

learning event!

เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย - เพือ่ พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู ส้ าหรับประเทศไทยและโลก
Thailand Human Library Network - To develop learning society for Thailand and the world

จดหมายข่าว หสมท. ฉบับที่ พิเศษ เดือน กันยายน ปี ๒๕๕๗
พิมพ์ท่ี คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
๒๙๐ หมู่ ๒ บ้านใหม่, เมือง, นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
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