ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจาปี 2561
.............................................................
ด้วยกลุ่มงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจาปี 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญ
ของห้องสมุด กระตุ้นการเข้าใช้บริการ และมีจิตใจรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการ มีดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา
2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมกรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.2 สาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครทันที
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
4 กิจกรรมที่เปิดรับสมัครในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจาปี 2561 ดังนี้
4.1 การแข่งขันปาเป้าเข้าหมวดหมู่หนังสือ
4.2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
4.3. การแข่งขันบอกใบ้ทายคา
4.4. การประกวด การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือแสนสวย
4.5 การแข่งขันจัดชั้นหนังสือ
4.6 การประกวด แชะ โชว์ แชร์ หนังสือเล่มโปรด
4.7 อบรมยุวบรรณารักษ์
4.8 ยอดนักอ่าน แห่งปี 2560
4.9 ลานปล่อยของ
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5. รายละเอียดและการรับสมัครในแต่ละกิจกรรม
5.1 การแข่งขันปาเป้าเข้าหมวดหมู่หนังสือ
รายละเอียด
การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน

เกณฑ์การตัดสิน
รางวัล
กาหนดการแข่งขัน

การแต่กาย
ประกาศผล
พิธีรับมอบรางวัล

สมัครเดี่ยวรายคน
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับไม่จากัดจานวน
รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปและปิ ด รั บ สมั ค รในวั น พฤหั ส บดี ที่ 18 มกร าคม 2561
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
1. จับคู่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องปาเป้าลูกโป่งให้แตก 1 ลูก ภายในลูกโป่งจะมีกระดาษอยู่
จานวน 3 แผ่น
3. ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันอ่านเลขหมู่ในกระดาษ จานวน 3 แผ่น เพื่อค้นหาหนังสือบนชั้น
4. เมื่อได้หนังสือครบทั้ง 3 เล่มแล้วให้รีบมาแจ้งกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันในทันที
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
หมายเหตุ ** ผู้เข้าร่วมแข่งขัน แข่งขันกันครั้งละ 2 คน (1 คู่) แข่งต่อไปเรื่อยๆจนเหลือ
3 คู่สุดท้าย เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
พิจารณาจาก ความรวดเร็ว และถูกต้อง ทั้ง 3 เล่ม ถึงจะเป็นผู้ชนะ
1. รางวัลชนะเลิศ 1
รางวัลๆ ละ 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลๆ ละ 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
แข่งขันในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
เริ่มรับลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 16.00 น.-16.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
สถานที่ในการแข่งขัน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
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5.2 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
หัวข้อ
รายละเอียด
การรับสมัคร
รับสมัครเดี่ยว
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับไม่จากัดจานวน
รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปและปิ ด รั บ สมั ค รในวั น พฤหั ส บดี ที่ 18 มกราคม 2561
ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทเี่ บอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน
3.1 จับคู่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน
3.2 ให้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรอบการแข่งขันมาแข่งขันต่อ จนเหลือ 3 คู่สุดท้าย
3.3 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเปิดหนังสือพจนานุกรม (Dictionary) ตามคาศัพท์ คนละ 5 คา
ใช้เวลา 4 นาที ในทุกรอบการแข่งขัน
3.4 การเปิดพจนานุกรมจะต้องเขียน
- เลขหน้าที่คาศัพท์นั้นปรากฏอยู่
- ชนิดของคาศัพท์
- ความหมายแรกของคาศัพท์นั้น
3.5 กรรมการให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากคาศัพท์ 5 คา โดยปิดคว่าไว้ก่อนรอจนกว่าจะได้ยิน
เสียงสัญญาณจากกรรมการ ลงมือเปิดหาคาศัพท์ได้
3.6 ผู้แข่งขันเปิดหาคาศัพท์จากพจนานุกรมแล้วเขียนเลขหน้าที่ พบคาศัพท์นั้น เขียนชนิด
ของคาและความหมายแรกของคานั้นลงในกระดาษคาตอบ
3.7 เมื่อเปิดหาคาศัพท์ได้ครบทั้ง 5 คา แล้วให้ยกมือทันที กรรมการจะเก็บกระดาษคาตอบ
พร้อมเขียนหมายเลขลาดับที่ส่ง
เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 คาศัพท์ 5 คาๆละ 1 คะแนน 5 คะแนน
4.2 คะแนนที่ให้เพิ่ม
- ผู้ส่งคนที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 5 คะแนน
- ผู้ส่งคนที่ 2 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4 คะแนน
- ผู้ส่งคนที่ 3 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน
- ผู้ส่งคนที่ 4 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 2 คะแนน
- ผู้ส่งคนที่ 5 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน
สาหรับผู้ส่งหลังจากนี้ไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ยังคงทาต่อไปได้จนกว่ากรรมการให้สัญญาณหมด
เวลาและจะต้องหยุดเขียนทันทีและส่งกระดาษคาตอบให้กรรมการ
4.3 กรรมการตรวจกระดาษคาตอบ คาศัพท์ที่ถูกต้องและเขียนได้ครบถ้วนจะได้คะแนนคา
ละ 1 คะแนน ผู้ส่งลาดับที่ 1-5 จะได้คะแนนเพิ่มเติมตามข้อ 4.2 ส่วนคาที่ผิดหรือเขียนไม่
ครบถ้วนจะไม่ได้ คะแนน
4.4 ผู้ได้คะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
4.5 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศใช้ขั้นตอนและวิธีการเดียวกับรอบคัดเลือก
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รางวัล
กาหนดการแข่งขัน

การแต่กาย
ประกาศผล
พิธีรับมอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลๆ ละ 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลๆ ละ 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
แข่งขันในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
เริ่มรับลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 16.00 น.-16.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
สถานที่ในการแข่งขัน ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์
หมายเหตุ : ในวันแข่งขันหากผู้เข้าแข่งขันท่านใดมารายงานตัวไม่ทันเวลาตามที่กาหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

5.3 การแข่งขันบอกใบ้ทายคา
หัวข้อ
รายละเอียด
การรับสมัคร
รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับไม่จากัดจานวน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ส่งใบ
สมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขัน
กาหนดการแข่งขัน
แข่งขันในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
เริ่มรับลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 16.00 น.-16.30 น.
เริ่มการแข่งขันเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
สถานที่ในการแข่งขัน ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์
เกณฑ์การแข่งขัน
1 จับสลากแบ่งกลุ่ม
ทาการแข่งขันเพื่อหาทีมผู้ชนะในแต่ละกลุ่ม
แต่ละทีมเลือกบุคคลที่จะออกมาเป็นผู้แสดงใบ้หนึ่งคน
ให้ผู้แสดงใบ้คาหยิบชุดบัตรคาออกมาหนึ่งชุด แล้วแสดงใบ้ให้เพื่อนในทีมทายให้ถูก
ผู้ใบ้สามารถใบ้คาหรือจะแสดงท่าทางประกอบก็ได้
เวลาในการแข่งขันรอบละ 2 นาที
ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มต้องทาการแข่งขันกันเพื่อหาผู้ที่ได้คะแนนสูงสด
1.1 ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล ชนะเลิศ
1.2 ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
1.3 ทีมที่ได้คะแนนรองลงมาจะได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

~5~

เกณฑ์การให้คะแนน
รางวัล

การแต่กาย
ประกาศผล
รับมอบรางวัล

ทายถูก 1 คาจะได้ 1 คะแนน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลๆ ละ 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลๆ ละ 600 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลๆ ละ 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

5.4 การประกวด การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือแสนสวย
รายละเอียด
สมัครเดี่ยวรายคน
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับไม่จากัดจานวน
รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปและปิ ด รั บ สมั ค รในวั น พฤหั ส บดี ที่ 18 มกราคม 2561
ส่ งใบสมัครพร้ อมผลงานด้ว ยตนเองที่ ห้ องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ปิ ด รั บ ผลงานในวั น อั ง คารที่ 23 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
เบอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขัน
4.1 ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
กติกาการแข่งขัน
4.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีข้อความเชิญชวนให้รักการอ่าน หรือเข้าใช้ห้องสมุด
4.3 เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และแนวคิดในการ
ออกแบบ ด้านหลังผลงาน
4.4 ไม่ลอกเลียนแบบผลงานของหน่วยงานอื่น
4.5 ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
4.6 ผู้เข้าประกวด 1 คนสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นเท่านั้น
หัวข้อประกวด
หัวข้อ “เชิญชวนให้รักการอ่าน หรือเชิญชวนการเข้าใช้ห้องสมุด”
เกณฑ์การตัดสินโดย 7.1 ความคิดสร้างสรรค์ สามารถบ่งบอก และสื่อถึงความเป็น ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ
40 คะแนน
พิจารณาจาก
7.2 มีความสวยงาม ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
30 คะแนน
7.3 ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ สามารถจดจาได้ง่าย
30 คะแนน
7.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด กรณีคณะกรรมการทราบว่าผลงานที่ส่ง
ประกวดหรือได้รางวัลลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น กรรมการสามารถเปลี่ยนผลการตัดสินได้
อนึ่งหากผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติ
บัตร แต่ไม่ได้รับเงินรางวัล
การรับสมัคร
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รางวัล
การแข่งขัน
การแต่กาย
ประกาศผล
พิธีรับมอบรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ
รางวัลๆ ละ 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลๆ ละ 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ตัดสินผลการประกวด ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการจากห้องสมุด
ลงทะเบียนรับรายงานตัวเวลา 16.00 น. – 16.30 น. เริ่มตัดสินเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

5.5 การแข่งขันจัดชั้นหนังสือ
รายละเอียด
สมัครเดี่ยวรายคน
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับไม่จากัดจานวน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
ส่งใบสมัครด้วยตนเองมาที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 045-617984 หรือ 085-7710994
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1 จับคู่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน
กติกาการแข่งขัน
3.2 ให้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรอบการแข่งขันมาแข่งขันต่อ จนเหลือ 3 คู่สุดท้าย
3.3 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องจัดชั้นหนังสือที่กาหนดได้อย่างถู กต้องตามหลักระบบทศนิยม
ของดิวอี้
3.4 ในการแข่งขันจัดชั้นหนังสือผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดหนังสือให้เสร็จภายในเวลา 5 นาที
ในทุกรอบการ
เกณฑ์การตัดสินโดย 4.1 หนังสือที่จัดเรียงกันอย่างถูกต้อง 1 เล่ม / 1 คะแนน
4.2 คะแนนที่ให้เพิ่ม
พิจารณาจาก
- ผู้จัดชั้นเสร็จคนที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 5 คะแนน
- ผู้จัดชั้นเสร็จคนที่ 2 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4 คะแนน
- ผู้จัดชั้นเสร็จคนที่ 3 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน
- ผู้จัดชั้นเสร็จคนที่ 4 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 2 คะแนน
- ผู้จัดชั้นเสร็จคนที่ 5 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น 1 คะแนน
สาหรับผู้ส่งหลังจากนี้ไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ยังคงทาต่อไปได้จนกว่ากรรมการให้สัญญาณหมด
เวลาและจะต้องหยุดจัดชั้นต่อทันที
การรับสมัคร
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รางวัล
การแข่งขัน

การแต่กาย
ประกาศผล
พิธีรับมอบรางวัล

4.3 กรรมการตรวจความถูกต้องครบถ้วนจะได้คะแนนตามจานวนหนังสือที่จัดถูกต้อง
ผู้ส่งลาดับที่ 1-5 จะได้คะแนนเพิ่มเติมตามข้อ 4.2 ส่วนผู้ที่จัดผิดหรือไม่เสร็จครบถ้วนจะ
ไม่ได้ คะแนน
4.4 ผู้ได้คะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกเป็นผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
4.5 การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศใช้ขั้นตอนและวิธีการเดียวกับรอบคัดเลือก
1. รางวัลชนะเลิศ 1
รางวัลๆ ละ 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลๆ ละ 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลๆ ละ 200 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
ลงทะเบียนรับรายงานตัวเวลา 16.00 น. – 16.30 น.
เริ่มแข่งขันเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์
แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

5.6 การประกวด แชะ โชว์ แชร์ หนังสือเล่มโปรด
หัวข้อ
รายละเอียด
การรับสมัคร
สมัครเดี่ยว
ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทุกชั้นปี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขัน
กาหนดการแข่งขัน
เริ่ม กด Like และ Share กิจกรรม แชะ โชว์ แชร์ หนังสือเล่มโปรด ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 30
มกราคม 2561
เกณฑ์การแข่งขัน
1. กด Like เพจวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.ศรีสะเกษ
2. Share โพสกิจกรรม “แชะ โชว์ แชร์ หนังสือ/นิตยสาร/วารสารเล่มโปรด”พร้อมกับ
เปิดโพสเป็นสาธารณะ
3. ผู้ร่วมแข่งขัน โพสรูปปกหนังสือ/นิตยสาร/วารสาร กับข้อความรีวิวในแบบฉบับของคุณ
ตามด้วย Hastag #แชะ โชว์ แชร์ หนังสือเล่มโปรด #LibSSKRU โดยโพสที่หน้า
facebook ของคุณ พร้อมกับเปิดเป็นโพสสาธารณะ
4. แคปหน้าจอโพสของคุณแล้วติดต่อรับของที่ระลึกงานโครงการสัปดาห์ ประจาปี 2561
ได้ที่ลานรับของที่ระลึกงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดปี 2561 บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2561
ประกาศผล
วันที่ 30 มกราคม 2561
พิธีรับมอบรางวัล
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
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5.7 อบรมยุวบรรณารักษ์
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรการอบรมยุวบรรณารักษ์ แก่นักเรียนจากภายนอก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกทักษะด้านงานบริการของห้องสมุด การทางานเป็นทีม
อันจะนาไปสู่ประสบการณ์ตรงที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง โดยมีรายละเอียดในการอบรมมีดังนี้
1) ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 3
2) ฟังการบรรยาย หัวข้อ “บทบาทที่ของบรรณารักษ์” และ หัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศ
Web Opac,google” โดย บรรณารักษ์ห้องสมุด
3) ตอบปัญหาเชิงรางวัลมากมาย พร้อมรับเกียรติบัตร
5.8 กิจกรรมยอดนักอ่านแห่งปี 2560
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษ โดยห้องสมุดจะคัดเลือกจากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในห้ อ งสมุดมหาวิทยาลั ย ราชภัฏศรี ส ะเกษของนักศึก ษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2560 มากที่สุ ด
3 อันดับแรก พร้อมมอบเกียรติบัตร
5.9 กิจกรรมลานปล่อยของ (แลกเปลี่ยนหนังสือดีให้รุ่นน้อง)
การรับลงทะเบียน
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน

อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้
แลกเปลี่ยนหนังสือดีให้รุ่นน้อง

รายละเอียด
รับลงทะเบียนไม่จากัดจานวน พร้อมระบุหนังสือ สารสนเทศอื่นๆ ที่ต้องการนามา
แลกเปลี่ยน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 วันสุดท้ายของการจัด
งานสัปดาห์ห้องสมุด
1. นักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมลานปล่อยของโดยจะต้องมีหนังสือมาแลกกับ
หนังสือกับรุ่นน้องหรือ แจกหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนนักศึกษาที่เป็น
หนอนหนังสือ
2. ห้องสมุด ร่วมบริจาคหนังสือดีๆ แจกฟรีกับนักศึกษาที่สนใจที่เข้ามาร่วมงาน
1. ที่คั่นหนังสือ
2. โต๊ะสาหรับวางหนังสือ
ในงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2560
ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.lib.sskru.ac.th และทาง facebook : library.sskru
ในวันที่ 19 มกราคม 2561
7. การประกาศผล และมอบรางวัล
7.1 ประกาศผลวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์
หรือทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.lib.sskru.ac.th และทาง facebook : library.sskru
7.2 มอบรางวั ล ในวั น พุ ธ ที่ 31 มกราคม 2561 ตั้ ง แต่ เ วลา 13.30 น. ณ บริ เ วณชั้ น 1
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สหัสา พลนิล)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เลขที่ประกาศ 462/2560
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