
     มาถึง พ.ศ. นี้ ใครไมรูจัก Bonbonmonja 
ไมไดแลวจา เพราะวานองเขาดังเปร้ียงปราง
จริง จริง ตองขอบคุณนองตรัยอีกครั้งที่ให
เกียรติมารวมพูดคุยในกิจกรรม Book Talk 
ตอน  “สงตอวามสุขแบบบน บน”  กับ
สํานักหอสมุดเมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม ที่
ผานมา   

      Bonbonmonja เปนชื่อ
ใน เฟสบุ คของสาวนอย
หนาตานารัก  “นองตรัย-  
ว า สิ ก า  อุ ด ม ธ น ส กุ ล ” 
นักศึกษาชั้นปที่  4 คณะ
ศิลปะและการออกแบบ 
สาขาออกแบบนิเทศศิลป  มหาวิทยาลัย
รังสิต  นองตรัยไดสนทนากับพี่วิ - วิภาณี      
ชี ล่ัน เจาหนาที่ สํานักงานประชาสัมพันธ    
ซึ่งใหเกียรติมาทําหนาที่เปนพิธีกรในวันนั้น  

    นองตรัยเลาใหเราฟงวาตนเองเปนคนชอบ
อานหนังสือและอานไดทุกแนว แตที่ชอบอาน
มากที่ สุดก็คือหนั ง สือการตูนญี่ปุ นและ
หนังสือประเภทจิตวิทยา หนังสือเลมที่กําลัง
อานอยูตอนนี้คือ  “โปรดอานใตแสงเทียน 

เพราะผมเขียนใตแสงดาว” ของทรงกลด  
บางยี่ขัน ซึ่งเปนทั้งบรรณาธิการนิตยสาร   
อะเดยและเจาของงานเขียนที่เปนที่นิยมอีก
หลายเลม สําหรับนักเขียนที่เปนไอดอลของ
นองตรัยคือ สราวุธ เฮงสวัสดิ์หรือนิ้วกลม   
ซึ่งเปนนักเขียนที่มีมุมมองตอเรื่องตางๆ ที่
เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในแงดีเสมอ  

     เมื่อถามถึงที่มาของ
เฟสบุค  bonbonmonja 
ซึ่ งมี ผูมากดไลค เกือบ
แปดแสนไลค แล วนั้ น  
นองตรัยเลาวาเปนคน
ชอบอัพเดทสถานะของ

ตนเองในเฟสบุค เพื่อนๆ เลยแนะนําวาใหไป
ทําอะไรที่มีสาระมากกวานี้ จึงไดไอเดียที่จาก
เดิมเคยโพสแตขอความก็วาดรูปประกอบ 
ดวยเพราะชอบวาดการตูนอยูแลว โดยสราง 
bonbonmonja ขึ้นมาเปนตัวเดินเรื่อง  สวน
เรื่องที่นํามาบนก็เปนเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่
เกี่ยวกับสังคม นองตรัยบอกวาไมไดบนอยาง
เดียว แตยังชวยหาทางออกหรือใหกําลังใจ 
ทั้งแกตนเองและคนอื่นๆ ดวย และนอกจาก

เฟสบุ ค  bonbonmonja แล ว  แฟนๆ  ยั ง
สามารถติดตามผลงานของนองตรัยไดจาก 
instagram.com/bonbonmonja LINE 
OA@ bonbonmonja  แล ะท วิ ต เ ต อ ร@  
bonbonmonja  

    นอกจากวันนั้นจะมีกิจกรรม Book Talk 
แลว  สํานักหอสมุดยังไดพันธมิตรอยาง
สํานักพิมพแจมใสนําถุงใสหนังสือสีแสด
มากและหนังสือของสํานักพิมพมารวมจัด
กิจกรรม “ทูนหัวแจมใส” ซึ่งไดรับความ
สนใจจากนักศึกษาและบุคลากรจํานวนมาก 

เพราะนอกจากจะไดของที่ระลึกแลวยังไดรับ
ความสนุกสนานมากมาย 

     กิจกรรมในโครงการ  RSU Loves to 
Read ครั้งตอไปจะเปนกิจกรรมทํามือ (DIY) 

รับรองวาจะไดทั้งสาระและความ
บันเทิงอยางแนนอน สมาชิก RSU 
Loves to Read แ ล ะ ผู ส น ใ จ ใ ห
ติดตามกําหนดการที่แนนอนทาง
เฟสบุคสํานักหอสมุดนะคะ 

กิจกรรม Book Talk กับ Bonbonmonja 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรงัสิต 

ตุลาคม 2557 

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 10 

 

สํ านักหอสมุด เปนแหล ง เ รี ยน รู เพื่ อการสร า งสรรคน วัตกรรม  



    นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
และนางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิค

และบริการ ใหการตอนรับอาจารยและเจาหนาที่ศูนยพัฒนาและประสาน
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร จํานวน 5 คน ศึกษาดูงาน
กิจกรรม  5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557  

                                                                  
 สํานักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาและระดมสมองเรื่อง “การจัดทํา
แผนกลยุทธเพื่อการพัฒนาสํานักหอสมุด สูการเปนแหลงเรียนรูเพื่อ
การสรางสรรคนวัตกรรม” ระหวางวันศุกรที่ 17 ตุลาคม – วันเสารที่ 
18 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  

     บุคลากรกลุมงานหองสมุด สังกัดฝาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

ไดมอบของที่ระลึกใหกับสํานักหอสมุด โดยมี ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด รับมอบในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  

ผูสนับสนุนการผลิต  
ศูนยหนังสือ ม.รังสิต 
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   สํานักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การใชฐานขอมูล Scopus"  โดยคุณณัฐพล 
ศรีสุรักษ จากสํานักพิมพ Elsevier  เปนวิทยากรใหความรูแกคณาจารย
มหาวิ ทยาลั ย รั ง สิ ต  โ ดย ได รั บ เกี ย รติ จ ากนางนฤมล  พฤกษศิ ลป                 
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการกลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2557 เวลา 13.30-16.30 น. หองฝกอบรมชั้น 2 อาคารหอสมุด  

      สํานักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสืบคนขอมูล
เพื่อตีพิมพวารสารหรือผลงานวิจัย" โดยคุณจิรวัฒน พรหมพร บริษัท 
บุคสโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนวิทยากรใหความรูแกคณาจารย 
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยไดรับเกียรติจากนางนฤมล พฤกษศิลป          
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการกลาวตอนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2557 เวลา 09.00-12.00 น. หองฝกอบรมช้ัน 2 อาคารหอสมุด  

โครงการสัมมนาและระดมสมอง 

ศึกษาดูงาน 5ส  

ศึกษาดูงานหอสมุด  

อบรมเชิงปฏิบัติการ  

อบรมฐานขอมูล Scopus  


