กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด“Play and Learn @ Human Library”
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555
บริเวณ มุม Feel Good Corner ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
กิจกรรม “กระดาษสวยด้วยมือคุณ”
กิจกรรมที่สามารถนํากระดาษมาประดิษฐ์ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมเรียนรูก้ ารทํา
กระดาษด้วยตัวเองกับคุณจินตนา ทองธรรมชาติ เจ้าของ SMEs ส่งออกทั่วโลก
กิจกรรมเสวนา เรื่อง 100 ปีชาตกาล ปูชนียบุคคลด้านการเขียน
วิทยากร จากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย, อาจารย์จณิษฐ์ เฟือ่ งฟู
และอาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
วันพุธที่
กิจกรรม “Book Repair”
25 มกราคม 2555
กิจกรรมซ่อมและบํารุงรักษาหนังสือ ที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสูส่ ภาพดีดังเดิม สามารถ
เวลา 13.00 – 16.00 น. เข้าร่วม Workshop กับวิทยากร คุณหวานใจ อรุณ คุณธวัชชัย ใจวังและคุณเกษม ปกปัน
จากสํานักหอสมุด
9 มกราคม –15
กิจกรรม “สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าความประทับใจ” กับ หนังสือเล่มโปรด
กุมภาพันธ์ 2555
ร่วมส่งผลงาน บอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรด
กติกา
1. ส่งภาพหน้าปกหนังสือพร้อมบรรยายความประทับใจหนังสือเล่มนัน้ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
ตามรูปแบบที่หอ้ งสมุดกําหนด (ดูรูปแบบที่ http://library.cmu.ac.th/human,
https://www.facebook.com/humanlib.cmulibrary
2. ส่งผลงานได้ที่หอ้ งสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ตัง้ แต่วันนี้ – 30 มกราคม 2555)
รับรางวัลใหญ่ 3 รางวัล และรางวัลปลอบใจ

วันพุธที่
11 มกราคม 2555
เวลา 13.00 – 16.00 น.
วันจันทร์ที่
16 มกราคม 2555
เวลา 13.00 – 15.30 น.

กิจกรรม ยืม(หนังสือ)ปุ๊บ...รับ(รางวัล)ปั๊บ ลุ้นโชค 2 ชั้น
ต้อนรับปีใหม่มาร่วมลุน้ โชค 2 ชัน้ กับการยืมหนังสือที่คุณชื่นชอบจากห้องสมุด
กติกา
โชคชัน้ ที่ 1
1. ยืมหนังสือของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 เล่มขึน้ ไป
2. ลุน้ รางวัลจากหมายเลขบาร์โค๊ดประจําหนังสือ 2 หลักสุดท้าย
3. ลุน้ รับรางวัลเพียง 10 รางวัล/ วัน
โชคชัน้ ที่ 2 ยืมหนังสือ 5 เล่มขึน้ ไป รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เขียนรายละเอียด หย่อนลงในกล่อง
รับชิน้ ส่วนเพื่อลุน้ รับรางวัลใหญ่
จับรางวัลและประกาศผลผูโ้ ชคดีวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนห้องสมุด โทร. 0-5394-3292
http://library.cmu.ac.th/human,
https://www.facebook.com/humanlib.cmulibrary,
https://www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด“Play and Learn @ Human Library”
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มุม Feel Good Corner ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………..... หน่วยงาน ........................................................
โทรศัพท์ …………………………………………………….................. e-mail ...........................................................
ขอเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
 กิจกรรม “กระดาษสวยด้วยมือคุณ” วันพุธที่ 11 มกราคม 2555
กิจกรรมที่สามารถนํากระดาษมาประดิษฐ์ดว้ ยความคิดสร้างสรรค์ มาร่วมเรียนรูก้ ารทํา
กระดาษด้วยตัวเองกับคุณจินตนา ทองธรรมชาติ เจ้าของ SMEs ส่งออกทั่วโลก เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 กิจกรรมเสวนา เรื่อง “100 ปีชาตกาล ปูชนียบุคคลด้านการเขียน”
วิทยากร รองศาสตราจารย์สุพรรณ ทองคล้อย, อาจารย์จณิษฐ์ เฟือ่ งฟู และ
อาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
 กิจกรรม “Book Repair” วันพุธที่ 25 มกราคม 2555
กิจกรรมซ่อมและบํารุงรักษาหนังสือ ที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสูส่ ภาพดีดังเดิม สามารถเข้าร่วม
Workshop กับวิทยากรที่มปี ระสบการณ์ปฏิบัติงาน เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
วันที่ .........................................
โปรดกรอกแบบตอบรับและส่งคืนห้องสมุด หรือลงทะเบียนล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืน
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3292
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://library.cmu.ac.th/human
http://www.facebook.com/humanlib.cmulibrary
https://www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage
e-mail: catleya@lib.cmu.ac.th
rung_arun@lib.cmu.ac.th

