
การใชภาษาในยุคสมัยกอนไม

เหมือนกับยุคสมัยนี้ ก็ตองหา

หนังสือนวนิยายของนักเขียน

ในยุคสมัยนั้น เชน ดอกไมสด 

มาอานเพื่อเปนแนวทาง  

       การเริ่มตนเปนนักเขียน

นั้น คุณซอนกล่ิน คุณรมฉัตร 

และคุณแพรณัฐบอกวาตอง

อานหนังสือใหมากๆ เพ่ือนํา

ความรูที่ไดจากหนังสือมากลั่น

ใหตกผลึกและสามารถสราง

จินตนาการได เชน วรรณกรรม

เยาวชน สามกก เปนตน 

ในชวงทายของการ

เสวนาไดมีการมอบของรางวัล

สําหรับผู ที่ เ ข า ร วมฟ งการ

เสวนา โดยการตอบคําถาม

และจากการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ฯพบว า  ผู เ ข า ร ว ม

กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.21 ดานวิทยากรอยู

ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  4 .4 1 

รองลงมาคือดานประโยชน 

4.31 ดานการจัดการ  4.20 

และด าน เนื้ อหา  3 .91  ซึ่ ง

สํานักหอสมุดจะนําผลและ

ข อ เ ส น อ แ น ะ เ ห ล า นี้ ไ ป

ปรับปรุงกิจกรรมพบนักเขียน

ใหตรงกับความสนใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมตอไป 

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม สํานักหอสมุดไดจัด

กิจกรรม “พบนักเขียน” ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมการอานที่

จัดเปนประจําทุกปการศึกษา  โดยในปนี้ไดเชิญนักเขียน 3 

ทาน จากสํานักพิมพพิมพคํา เจาของบทประพันธนวนิยาย  

ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ซึ่งกําลังโดงดังทางจอทีวี ไดแก คุณ

ทิพยวไลย สุพันธุวณิช (แพรณัฐ) คุณฉัตรารัศมิ์ แกวมรกต  

(รมแกว) และคุณมนตชัย ศิริลัทพร (ซอนกล่ิน) มารวม

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณใหความรูในหัวขอ   “จาก

ตัวอักษรสูบทละคร” และไดรับเกียรติจากอาจารยอรรจน 

สีหะอําไพ  ผู อํ านวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องเปน

ผูดําเนินการเสวนา และคุณปภังกร พิชญะธนกร ผูจัดการ

ศูนยฝกสอนเชียรลีดดิ้ง นานาชาติ รับหนาที่เปนพิธีกร 

ในโอกาสนี้  ดร.วิชัย ตันศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดีให

เกียรติมอบรางวัลใหแกนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรม

ยอดนักอาน     และอาจารยเกรียงศักดิ์ สุวรรณบูลย 

หัวหนาสาขาวิชาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการ

ออกแบบ  ใหเกียรติมอบรางวัลใหแกนักศึกษาที่ไดรับ

รางวัลออกแบบตกแตงหองอานในแนวคิด Green Library  

 คุณแพรณัฐไดเลาถึงแรง

บันดาลใจในการเขียนนวนิยายชุด 

สุภาพบุรุษจุฑาเทพวา เปนความคิด

ตอยอดมาจากการเขียนนวนิยายชุด 

บานไรปลายฝน และนวนิยายชุด 

The Six Sense ซึ่ งประสบความ 

สําเร็จ   จึงไดปรึกษากันระหวาง

กลุมนักเขียนวา  อยากเขียนนว

นิยายใหแตกตางจากแนวเดิมที่เคย

เขียนมา และมาสรุปวานาจะเขียน 

นวนิยายแนวพี เรียด  จากความ 

สํ า เ ร็ จของนวนิ ย ายชุ ดบ าน ไ ร  

ปลายฝนที่เปนความรักของพ่ีนอง   

และนวนิยายชุด  The Six Sense   

ที่ตัวเอกเปนหญิงลวน จึงตกลงกัน

วาจะเขียนนวนิยายที่เปนพ่ีนองชาย

ลวน  ที่ มี ความรัก  ความผูก พัน

ระหวางพ่ีนองโดยเขียนจากอาชีพ

ของนักเขียนแตละทาน 

 สําหรับความยากลําบาก

ในการเขียนนวนิยายแนวพีเรียด 

คุณรมฉัตร และคุณแพรณัฐเลาวา

ตองศึกษาหาขอมูลจากหอจดหมาย

เหตุแหงชาติ และสัมภาษณบุคคลที่

มีอาชีพตามตัวละครที่อยูในยุคสมัย

นั้ น จ ริ ง ๆ  เ ช น  คุณแพรณั ฐ ไ ด

สัมภาษณนักบินที่ไดขับเครื่องบิน

รบในชวงเวลานั้น คุณรมแกวไดไป 

สัมภาษณทานฑูตและเจาหนาที่

กระทรวงตางประเทศ  สวนคุณ

ซอนกล่ินเลาวาความยากลําบากใน

การเขียนนวนิยายแนวพีเรียดคือ 

กิจกรรมพบนักเขียน : จากตัวอกัษรสูบทละคร 

พฤษภาคม 2556 

ปที่ 10 ฉบับที่ 5 จดหมายขาวสํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ  



การเสวนาวิชาการฯ 

          การเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด ครั้งที่ 6/2555 
เรื่อง “การประชาสัมพันธกับหองสมุด : ทําอยางไรจะประสบ 
ผลสําเร็จ”  โดย  คุณอภิชัย  อารยะเจริญชัย หัวหนาหนวยงาน 
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑงานสารสนเทศและหองสมุดสตางค 
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปนการ 
เพิ่มพูนความรูความเขาใจแกบุคลากรและนําความรูมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ 
หองประชุม  ดร .อุทั ย  ทุ ติ ยะโพธิ  ช้ัน  2  อาคารหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง       

จ.ปทุมธานี 12000    โทร.0-2997-2222  ตอ 3263                                 

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

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       

ศูนยหนังสือ                  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

        สํานักหอสมุดรวมกับ บริษัทบุคส โปรโมช่ันแอนดเซอรวิส 
จํากัด จัดอบรมการใชฐานขอมูลเพื่อการวิจัยที่สํานักหอสมุดบอก 
รับเปนสมาชิก ใหแกคณาจารยและผูสนใจ ไดแก ฐานขอมูล 
ProQuest Dissertations & Theses (บรรณานุกรมและวิทยานิพนธ
ฉบับ เต็ มทุ กสาขาวิ ช า )  ฐานข อมู ล  Wiley-Online Library 
(ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการแพทย และ
สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร) และฐานขอมูล  Science Direct 
(ครอบคลุมวารสารทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาศาสตร
สุขภาพ สังคมศาสตรและมนุษยษศาสตร) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2556 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

อบรมฐานขอมูลฯ 

            เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน 
Big Cleaning Day ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญในการดําเนินกิจกรรม  
5ส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินการดําเนิน
กิจกรรมของทุกโซนพื้นที่ 

การเสวนาวิชาการฯ 

กิจกรรม 5ส ปการศึกษา 2555 
Big Cleaning Day 

การตรวจประเมินฯ  5ส 
         คณะอนกุรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  
ประจําปการศึกษา 2555 ตรวจเยี่ยมกลุมโซนพื้นที ่ เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม ไดแก กลุมสาทร โซนพื้นที่สีฟา, กลุมวิภาวด ีโซนพืน้ที่สี
เขียว, กลุมชมพูพนัธุทิพย โซนพื้นที่สีชมพู, กลุมพลอยไพลนิ โซนพืน้ที่สี      
น้ําเงิน, กลุมสุพรรณิการ โซนพืน้ที่สีเหลือง, กลุมอินทนิล โซนพืน้ที่สี
มวง,    กลุมนาโน โซนพื้นที่สีสม เมื่อวันที่ 2 และ 15 พฤษภาคม 2556  

           สํานักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง  “รูจัก...แลวจะรัก 5ส” 
โดย ดร.มลิวลัย ประดษิฐธีระ ผูอาํนวยการสํานักหอสมุด ใหเกียรติเปนประธานในพธีิเปดงานและมอบเกียรติบัตรรางวัล
การดําเนินกิจกรรม 5ส จากนั้นเปนการบรรยายในหัวขอ “วถิี 5ส วิถีคุณภาพ” โดยนางพัชรา หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการ
ฝายพัฒนาและอดตีประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2553  และการบอกเลาประสบการณการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางเยาวรัตน บางสาลี บรรณารักษแผนกบริการ และอดตี
ประธานคณะอนกุรรมการกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2550  ณ หอง 7-100 อาคารหอสมุด หลังการบรรยายเปนการเยี่ยม
ชมโซนพื้นที ่5ส สํานักหอสมุดของบุคลากรหนวยงานตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมฯ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556    

เผยแพรความรู  5ส 


