
       ผศ.ดร.นเรฏฐ  พันธราธร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     

ใหเกียรติเปนประธานเปดงานสัปดาหหองสมุด ประจําป

การศึกษา  2556 และมอบรางวัลยอดนักอานประจําป

การศึกษา 2556  แกนักศึกษาที่ไดรับรางวัล  โดย ดร.มลิวัลย 

ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหการตอนรับและ

กลาวรายงานในพิธี เปดงานฯ   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2556  ณ หองประชุม 7-100 อาคารหอสมุด  

        จากนั้นเปนการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การอานเพื่อการพัฒนาชีวิต" โดย คุณดนัย   จันทรเจาฉาย ประธาน

เจาหนาที่บริหาร DC Consultants และสํานักพิมพ DGM ซึ่งไดใหขอคิดวา  “จากอดีต 30 ปที่ผานมา ประเทศไทยเคย

เปนประเทศมหาอํานาจในเอเชีย กาวล้ํานําหนากวาหลายๆ ประเทศ ไมวาจะเปนสิงคโปร มาเลเซีย หรือเกาหลีใต            

แตปจจุบันประเทศไทยตองตามหลังประเทศเหลานั้น เพราะคนไทยไมไดพัฒนาใหเปนผูนํา    แตจะคอยตามกระแสของ 

ประเทศตางๆ ดังนั้นจะตองพัฒนาใหคนไทยเปนผูที่มีความรูเพื่อที่จะไดนําประเทศ ใหกลับมาเปนผูนําอีกครั้ง จากสถิติ

การอานในประเทศอาเซียนตอคนตอป มีดังนี้ สิงคโปร 60 เลม เวียดนาม  50 เลม มาเลเซีย 40 เลม สวนไทย 2-5 เลม   

ซึ่งการอานเปนพื้นฐานที่สําคัญของชีวิต ยิ่งอานมากยิ่งรูมาก  และ 7 เหตุผลที่คนไทยตองอาน คือ 1. มนุษยเทานั้นที่

อานเปน   2. เราอยูในยุคแหงขอมูลและเทคโนโลยี  3. เราอยูในสังคมแหงการตาม   4. ในหนังสือมีทุกส่ิง  5. ผูที่ไม

อานจะเปน "เหยื่อ" และ “ทาส" ไปตลอดกาล  6. หากไมอาน สมองจะ "ฝอ"    7. อํานาจในการสรางชาติอยูในมือเรา” 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรยีนรู เพ่ือไปสูความเปนเลิศ 

ปที่ 10 ฉบับที่ 11  พฤศจิกายน 2556 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

                                                         สําหรับชวงบายเปนการเสวนาเรื่อง "กูเกิ้ล เจเนอเรชั่น : คนรุนใหม เขาอานอะไรกัน"  โดย นายกันตชนุตม 

เกงการคา นางสาวดวงธาริดา อัทธเสรี  และนายกานต  กุลานุพงศ  ศิลปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการ

เสวนาโดยคุณบุญญานิศา อ.ตันติพิบูลย  และไดแสดงความคิดเห็นวา  “สังคมปจจุบันผูที่ตองการหาขอมูลจะพึ่งพา 

การคนหาขอมูลจากกูเกิ้ลกันเปนสวนใหญ  รวมทั้งผูเสวนาทั้ง 3 คนดวย  แตก็มีเครื่องมืออื่นในการคนหาขอมูล  เชน  

 Yahoo หรือแหลงขอมูลอยาง Kapook  EBSCO  หรือขอคิดเห็นจาก Pantip   รวมทั้งการสอบถามจากผูรู   เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือมากที่สุด  

จากนั้นนํามาวิเคราะหแลวนําไปใชประโยชน ไมวาจะทางดานการศึกษาหรือการประกอบอาชีพการแสดง  

     แมเทคโนโลยีและส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเขามามีอิทธิพลตอชีวิตของผูคนในสังคมมากขึ้น แตกูเกิ้ลเจเนอเรชั่นทั้งสามคนยืนยันวายังชอบที่จะอาน

หนังสือ พรอมทั้งนําหนังสือเลมโปรดมาบอกเลาใหไดฟงกัน เลมโปรดของ นองดวงคือ  "คูกรรม" ของทมยันตรี สวนเลมโปรดของนองกันตคือ "ฝนตก

ขึ้นฟา" ของวินทร เลียววาริณ และสําหรับนองกานต แฟนพันธุแทหองสมุดหลงใหลหนังสือประวัติศาสตรโดยเฉพาะทางดานดนตรี นอกจากความ

สนุกสนานแลว เรายังไดมุมมองของนองๆ นักแสดงวัยรุนที่มีความสดใส  จริงใจ กระตือรือรน และคงเปนประโยชนสําหรับใครๆ หลายคน      



 

        นางนฤมล พฤกษศิลป   รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ และหัวหนาแผนกบริการ 

บรรยายและฝกอบรมการใชฐานขอมูลเพื่อการวิจัยใหกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ หองฝกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด   

       การบรรยายธรรมเรื่อง "อานเปน เห็นคุณคา ชวยพัฒนาชีวิต"  โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.30-15.30 น. ณ หองประชุม 7-100 อาคารหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต บางสวนบางตอนของธรรมบรรยายคือ “หนังสือใหส่ิงดีสําหรับผูอาน เพราะการ

อานไมใชเปนแค  การอานหนังสือเทานั้น ยังสามารถอานไปถึงความคิดของผูเขียนดวยวา คิดอะไรอยู

ในขณะที่เขียนขอความนั้นๆ หากเราสามารถอานถึงความคิดผูเขียนก็จะไดส่ิงดีๆ มากมายที่จะนํามา

พัฒนาชีวิตของเรา” 

    เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง  จ.ปทุมธานี 12000         
โทร.0-2997-2222  ตอ 3463      

    อีเมล : library@rsu.ac.th   URL : http://library.rsu.ac.th 

      นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังไดจัดกิจกรรมตางๆ ในงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

ไดแก การจัดนิทรรศการ  “การอาน : อานเพื่อรัก อานเพื่อรู อานเพื่อพัฒนาชีวิต”  กิจกรรมตอบปญหา

ชิงรางวัล การฉายวีดิทัศนภาพยนตร การจําหนายหนังสือ และสินคาราคาพิเศษ 

         การอบรมการใชฐานขอมูลเพื่อการวิจัยที่สํานักหอสมุดเปนสมาชิกใหกับผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และ

ผูที่สนใจ ไดแก ฐานขอมูล Science Direct  ฐานขอมูล Business Source Complete และฐานขอมูล Education 

Research Complete  ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2556 ณ หองฝกอบรม ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                 

ศูนยหนังสือ   
  มหาวิทยาลัยรังสิต 

        สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 เรื่อง "การสืบคนฐานขอมูล Science Direct (ครอบคลุมสาขา

ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร) โดย คุณ    

ณัฐพล  ศรีสุรักษ ผูเชี่ยวชาญจากสํานักพิมพ ELSEVIER  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 

9.00 - 11.00 น. ณ หองฝกอบรม  ชั้น 2 อาคารหอสมุด  

   ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหการตอนรับพระสงฆและเจาหนาที่

หองสมุดจากวัดธรรมกาย ในโอกาสการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบและขั้นตอนการทํา 

eBook หองสมุดอัจฉริยะ I Love Library ของบริษัท ไอมารท คอมพิวเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2556 เวลา 14.00 น.  


