
               เ น่ื อ ง ใ น ว โ ร ก า สมห าม ง ค ล เ ฉ ลิ ม           

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สํานักหอสมุดไดรวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

และสดุ ดีพระเ กียรติคุณสมเด็จพระนางเจ าฯ 

พระบรมราชินีนาถ   ๒  กิจกรรม  คือ  การจัด

นิทรรศการ "สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ แมแหง

สยามกับการศึกษา" เพ่ือนําเสนอพระราชกรณียกิจ

และพระมหากรุณาธิคุณดานการศึกษา พระราช 

จริยวัตรดานการอานอันเปนแบบอยางที่ดีใหแก

พระราชโอรสและพระราชธิดา รวมถึงกลวิธีสราง

นิสัยรักการอาน ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ และ

หนังสือดีเดน ๖ เรื่อง ที่พระองคทรงแนะนําวาเด็ก

และเยาวชนไทยควรอาน ไดแก  

๑.  นิทานชาดก เปนเรื่องในอดีตชาติของสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาที่พระองคทรงแสดงแก

พระภิกษุในโอกาสตาง ๆ  

๒.  กาพยเหเรือเจาฟาธรรมธิเบศร (เจาฟากุง) กาพย

เหเรือที่เกาแกที่สุด แตงขึ้นในรัชกาลพระเจาอยูหัว

บรมโกศ สมัยอยุธยาตอนปลาย มีบทเหชมเรือ    

ชมปลา ชมไม และชมนก ที่มีความไพเราะอยางยิ่ง  

๓.  อิเหนา มีคุณคาในดานเน้ือเรื่องเก่ียวกับความ

รักที่สนุกชวนติดตาม ความเดนดานวรรณศิลปคือ

การใชถอยคําเรียบงายแตใหความหมายไพเราะกิน

ใจ  

๔. รามเกียรต์ิ วรรณคดีที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย

ดวยเน้ือเรื่องและสํานวนกลอนที่ไพเราะและแฝงดวยคติ

สอนใจมากมาย  

๕. พระอภัยมณี จินตนาการของสุนทรภูที่มีความยอด

เยี่ยมดวยเน้ือเรื่องที่สนุกสนานลีลากลอนและสัมผัสที่

ไพเราะเราอารมณผูอานใหเกิดความรูสึกรัก เศรา  โกรธ 

และขบขันไปตามทองเรื่อง 

๖. พระราชพิธี ๑๒ เดือน เปนพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วาดวยพระ

ราชพิธีตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งสมัยโบราณและสมัยที่ทรงแตง 

และทรงลาดวยสํานวนภาษาที่เขาใจงายใหรายละเอียด

สมบูรณ 

      นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม "ความทรงจําสุดซึ้งเมื่อนึก

ถึงคนที่ไดช่ือวาแม" ใหนักศึกษาไดถายทอดความทรง

จําที่ ดีเ ก่ียวกับคุณแมลงบนกระดาษโนตที่หองสมุด

เ ตรี ยมไว ใหหรื อ จะโพสต ไ ว บน เฟสบุ ก ก็ ได ที่       

https://www.facebook.com/rsulibrary  ทั้ ง น้ี  ผู ร ว ม

กิจกรรม ๒๐ คนแรก จะไดรับของที่ระลึกจากสํานัก 

หอสมุด และมีรางวัลสําหรับความทรงจําที่ "เขียนไดดี 

เขียนไดโดน" ถูกใจพ่ีๆ หองสมุด อีก ๓ รางวัล ผูสนใจ 

สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดทั้งเดือนสิงหาคม  

๒๕๕๙   ณ  บริ เวณลานหนาหองบริการทรัพยากร

สารสนเทศ ช้ัน ๓  อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปที่ 13 ฉบับที่ 8  สิงหาคม 2559 

จดหมายขาว 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

สํานักหอสมุด เปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 



          สํานักหอสมุดขอเชิญทดลองใชฐานขอมูล Frost & Sullivan ซึ่งเปน

ฐานขอมูลที่รวบรวมผลงานการวิจัยที่ผานการวิเคราะหและสังเคราะหอยาง

เปนระบบ ผูใชสามารถนําขอมูลพ้ืนฐานไปใชในการวิเคราะหแผนเชิงกลยุทธ 

และแผนการตลาด การนําเสนอขอมูลไดอิงหลักการของสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจที่ดีมีการวิเคราะหเจาะลึกในระดับภาคสวนของอุตสาหกรรมระดับ 

ประเทศ และระดับผูบริโภค สามารถทดลองใชฐานขอมูล Frost & Sullivan 

ผานเว็บไซตสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th เลือกฐานขอมูล Frost &  Sullivan  ซึ่งในการทดลองใชจําเปนตองใช  username  และ          

password   ผูใชบริการสามารถติดตอขอ  username  และ  password ในการทดลองใชฐานขอมูล Frost & Sullivan ไดที่งานบริการตอบคําถามและ

ชวยการคนควา โทร. 3455 ต้ังแตบัดน้ี ถึงวันที่ 2  พฤศจิกายน 2559  

                    

             สํานักหอสมุด จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและบริการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2559  ครั้งที่ 1  เรื่อง “การ

ใชเครื่อง Multifunction ยี่หอ Brother โดย นายธนพัฒน  

อนุตรกุล Technical Support Manager บริษัท จี แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด  

เมื่อวันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2559  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม ดร.อุทัย      

ทุติยะโพธิ ช้ัน 2 หองบริการสื่อโสตทัศน อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  

ฐานขอมูล  Frost & Sullivan  

         คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุดฯ ตรวจประเมินตนเองภายใน

สํานักหอสมุด เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมินฯ จากผูประเมิน

คุณภาพฯ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

2559 ณ หองฝกอบรม  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 
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จดหมายขาว สํานักหอสมุด  

    เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก ถ. พหลโยธิน  อ. เมือง  จ.ปทุมธานี 12000   

    โทร. 0-2997-2222  ตอ 3463                                                     

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

การตรวจประเมินตนเองภายในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2558 

เสวนาวิชาการฯ  คร้ังท่ี 1/2559 


