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คํานํา 
 

 

รายงานประจาํปการศึกษา 2549 ฉบับน้ี เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบตัิงานของศูนย
สนเทศและหอสมุดทุกดาน ตั้งแตประวตัิความเปนมา การบริหารงาน ผลการดําเนินงาน สถิติที่
นาสนใจ และกิจกรรมตางๆ รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปการศึกษา 2549 (มิถุนายน 2549 – 
พฤษภาคม 2550) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจําปฉบบัน้ี เปนผลจากความรวมแรงรวมใจ ความอุตสาหะ
วิริยะของบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคนที่ใหความรวมมือในการปฏิบตัิงาน จนงานทุก
ดานประสบผลสําเรจ็ลลุวงไปไดอยางดียิ่ง 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลยั คณาจารย หนวยงาน
ทุกหนวยงาน ตลอดจนนักศึกษาทีใ่หการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดเปน
อยางดียิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคน ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานจนบรรลุจุดมุงหมายทุกประการตลอดปการศึกษา 2549 และขอขอบคณุผูที่เกี่ยวของใน
การจัดทํารายงานประจําปฉบับน้ีจนลลุวง 
 
 

 
 
 

  (อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน) 
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
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1.1  ปรัชญา ปณิธาน และคติธรรม  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 

 

ปรัชญา :  
นักธุรกิจเปนผูสรางชาต ิ

 
 

ปณิธานในการผลิตบัณฑิต :  
บัณฑิตตองถึงพรอมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ 

 
 

คติธรรม :  
กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ   หมายถึง  คนบริสุทธิ์ไดดวยการงาน 
ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจาริ   หมายถึง  ธรรมยอมรกัษาผูประพฤติธรรม 
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1.2   นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดําเนินภารกิจในทุกดานอันไดแก  การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคณุภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งในและตางประเทศ  
ทั้งนี้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ถึงพรอมดวยคุณวุฒิและคุณธรรม สามารถออกไปประกอบอาชีพเปนประโยชนแกตนเอง  แก
ครอบครัว  และแกประเทศชาติ  และเพ่ือผลิตผลงานวิชาการ  ใหบริการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะ
เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม 
 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายขางตน  มหาวิทยาลัยจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและหลักสูตร  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความรูความสามารถ และทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคม  สามารถใหบริการวิชาการแกสังคมไดเปนอยางดี  พัฒนา
บุคลากรสายบริหารใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนและใหผูเกี่ยวของซึ่งไดแก นักศึกษา  ผูปกครอง  และสังคม  ไดรับความพึง
พอใจมากที่สุด   
  นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีการทบทวนอยางนอยปละ  1  ครั้ง 
 

 
1.3 วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
1.  ใหมีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรูสูงขึ้น  มีตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
2.  ใหบุคลากรสายวิชาการมีทักษะและความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอการ      

เรียนการสอนและตอสังคม 
3.   ใหใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางและเนนใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใช

ในการประกอบอาชีพได 
4.   ใหมีอุปกรณและบริการเพื่อสนับสนุนงานวิชาการที่ทันสมัย ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
5.   ใหการดําเนนิการของงานบริหารและงานธุรการมีความถูกตองตามขั้นตอนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ 
6.  ใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาเปนผูที่มีจริยธรรมและคุณธรรมตลอดจนมีวิธีดําเนิน

ชีวิตดวยคุณลักษณะของความเปนไทย 
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1.4  ปณิธาน ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

บริการล้ําหนา เสริมคณุคาวิชาการ สรรคสรางงานคณุธรรม 
Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct. 
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1.5 คํามั่นสัญญาในการใหบริการประจําหนวยงาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
  

1. เราทุกคนยินดี เต็มใจชวยเหลือ พรอมมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแกผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด
ทุกทาน 

2. เราจะบริการดวยรอยยิ้ม เต็มอิ่มดวยความจริงใจ สุภาพออนนอม พรอมใหบริการ 
3. เราจะใหบริการดวยไมตรีจิต ดุจญาติมิตรของเรา 
4. เราพรอมใหบริการดวยใจรัก เสมอภาค ตลอดกาล 
5. เราพรอมบริการดวยสารสนเทศหลากหลาย ถูกตอง ฉับไว 
6. เราจะมุงมั่นใหบริการดวยความรวดเร็วและประทับใจ 
7. เราจะสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย ตามความตองการของทาน 
8. เราขอขอบคุณและยินดีรับฟงขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นจากผูใชบริการทุกทานที่มีตอบริการของเรา 

 
 



 

 
 

2.  การบรหิารงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
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2.  การบริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

2.1  นโยบายการดําเนนิงานของศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.1.1  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1) ดําเนินการจดัหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความตองการของผูใช 

2) ดําเนินการวิเคราะห จัดเตรียม และอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพ่ือพรอมให 
บริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3)  พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใชระบบหอจดหมายเหตุสากล 
ดําเนินการ 

 4)  พัฒนาความเขมแข็งของทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดาน 
  2.1.2  นโยบายดานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

1) ใหบริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด อยางรวดเร็วตาม 
เกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ 

2) ใหบริการสืบคนขอมูล ตอบคําถาม ชวยการคนควา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การ 
ศึกษา คนควา และการวิจัยของอาจารย  นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและสมาชิกภายนอก 

3) พัฒนาหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ใหเปนแหลงการศึกษาคนควาที่มีประโยชน 
แหลงหนึ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2.1.3  นโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 
1) พัฒนาฐานขอมูลเต็มรูป [Full Text]  งานวิจัยและวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2) พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติไปสูหองสมุดดิจิตอล 
3) กําหนดแผนงานและการพัฒนาสารสนเทศบนเครือขายคอมพิวเตอร โดยใช Metadata  

Dublin Core 
4) พัฒนาและบํารุงรักษาฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของศูนยสนเทศ 

และหอสมุด 
2.1.4  นโยบายดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 1) จัดทําระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานทุกระบบ รวมท้ังกิจกรรม 5 ส เพ่ือใหสอดคลองกับ 
การดําเนินงานตามแผนงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 2) จัดใหมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพของศูนยสนเทศและหอสมุด เพ่ือดูแล  ใหคําปรึกษา  
ประสานงาน เพ่ือใหการดําเนนิงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) พัฒนาระบบและวิธีการดําเนินงานภายในหนวยงาน ใหสอดคลองกับองคประกอบและตัวดัชนี 
ชี้วัดที่กําหนดไวในระบบประกันคุณภาพและสามารถตรวจสอบได 

 4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน และมีความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน 

2.1.5  นโยบายดานความรวมมือระหวางสถาบัน 
1) สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในสถาบันบริการสารสนเทศทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน 
2) สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการเขาถึงสารสนเทศระหวางหองสมุดสถาบันอุดม 
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ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) สงเสริมสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ขอความรวมมือ  

เชน การใหคําปรึกษา การจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดตั้งหองสมุด เปนตน 
  4) เขารวมในเครือขายความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1.6  นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
1) สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร สารสน- 

เทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเหตุและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2) ดําเนินการจดัฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีความเขาใจและสามารถ   

ปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3) สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๆ หรือเขารับการศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท/เอกในสาขาบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  จดหมายเหตุและสาขาอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือไดกลับมาพัฒนางานศูนยสนเทศและหอสมุดตอไป 
 

2.2 วัตถุประสงคของศูนยสนเทศและหอสมุด 
1. เพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใช 
2. เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 
 

2.3 ประวัติศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุดถือกําเนิดเมื่อ พ.ศ. 2511 พรอมกับการกอต้ังสถาบันธุรกิจบัณฑิตย มีชื่อเรียก

เปนภาษาทางการวา “แผนกหองสมุด” สังกัดสํานักวิชาการ สถานที่ต้ังอาคารหองสมุดในระยะแรกตั้งอยูชั้น 5 ของ
อาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งเปนตึกหลังแรกของสถาบัน ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ปการศึกษา 2513 สถาบันธุรกิจบัณฑิตยไดรับการยกฐานะเปน “วิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย” ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 หองสมุดไดพัฒนาทั้งลักษณะทางกายภาพและจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศตามความกาวหนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน พ้ืนที่เดิมไมเพียงพอตอ
การดําเนินงาน หองสมุดจึงไดยายมาอีกดานหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 230 ตารางเมตร 

ปการศึกษา 2525 วิทยาลัยไดยายสถานที่เรียนไปยังสถานที่ใหม ณ เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาชื่น 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงไดมีหองสมุดเพ่ิมขึ้นอีก
แหงหนึ่ง เปนหองสมุดวิทยาคาร 2 โดยใชพ้ืนที่ชั้น 3 ของอาคาร 1 ตอมาในปการศึกษา 2527 หองสมุดไดขยายพื้น
ไปยังชั้น 4 อาคารเดียวกัน เพ่ือใหไดตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาที่เพ่ิมจํานวนมาก
ขึ้น 

ปการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับการยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัย” หองสมุดจึงเปล่ียน
สถานภาพและใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” ตอมาในป 2530 ไดยายที่ทําการมายังชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารสนม สุทธิ
พิทักษ อนุสรณ และใชชื่อวา “หอสมุดและศูนยสนเทศ” ในปการศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุด
ขยายพื้นที่ไปยังชั้น 1 และชั้น 4 ของอาคารเดิม หองสมุดจึงเปนอาคารเอกเทศ 

ปการศึกษา 2540 หอสมุดและศูนยสนเทศ ไดเปล่ียนชื่อเปน “ศูนยสนเทศและหอสมุด”  
ปการศึกษา 2543 ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดยายสถานที่ทําการมายังอาคาร   ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  

อนุสรณ ซึ่งเปนอาคาร 16 ชั้น  ใชพ้ืนที่ในชั้นที่ 2 – 5 มีพ้ืนที่ใชสอยประมาณ  6,030  ตารางเมตร จํานวนที่นั่ง 874  
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ที่นั่ง 
      ปการศึกษา 2544 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดขยายพื้นที่ครอบคลุมพ้ืนที่ชั้น 6 บางสวน ใหบริการ 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ    รวมพ้ืนที่ใชสอยประมาณ  
6,200 ตารางเมตร จํานวนที่นั่งอาน 1,073 ที่นั่ง และปการศึกษา 2547 จํานวนที่นั่งเพ่ิมเปน 1,210 ที่นั่ง       

ปการศึกษา 2548  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดจัดบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิมจํานวนที่นั่งอานเปน 
1,262 ที่นั่ง และปการศึกษา 2549 ไดเพ่ิมหองอานหนังสือสําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (จํานวน 96 ที่นั่ง) 
รวมจํานวนที่นั่งอานหนังสือทั้งหมด 1,358 ที่นั่ง 
 

2.4 ผูบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 
 
พ.ศ. 2520 – 2522 นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร หัวหนาบรรณารักษ 
พ.ศ. 2522 – 2524 อาจารยกรรณิการ  หาญนุสสรณ หัวหนาบรรณารักษ 
พ.ศ. 2524 – 2525 อาจารยจงดี  ปยศิรินันท หัวหนาบรรณารักษ 
พ.ศ. 2525 – 2527 อาจารยกรรณิการ  ศิริเขต หัวหนาบรรณารักษ 
พ.ศ. 2527 นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร     หัวหนาบรรณารักษ 
พ.ศ. 2527 – 2528 รองศาสตราจารย ดร.นวนิตย  อินทรามะ ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2529  รองศาสตราจารย นายแพทยเมืองทอง  แขมมณี รักษาการผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2529 – 2541 รองศาสตราจารย ดร.นวนิตย  อินทรามะ             ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2541 – 2544 รองศาสตราจารย กมลา  รุงอุทัย             ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ 

    

2.5 คณะกรรมการประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.5.1  คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 

 คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน แกไขปญหา และ
พัฒนางานบริการของศูนยสนเทศและหอสมุดใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัย และของศูนยสนเทศและหอสมุด 

คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
1. ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด     ประธาน 
2. หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
3. หัวหนาแผนกบริการสื่อส่ิงพิมพ    กรรมการ 
4. หัวหนาแผนกสื่อโสตทัศน     กรรมการ 
5. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
6. หัวหนาแผนกเทคโนโลยีหองสมุด    กรรมการ 
7. หัวหนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
8. หัวหนางานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ  กรรมการ 

          9. หัวหนางานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง   กรรมการ   
10. หัวหนางานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ  กรรมการ 
11. หัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  กรรมการ 
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12. หัวหนางานบริการยืม – คืน    กรรมการ 
13. หัวหนางานบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ  กรรมการ 
14. หัวหนางานบริการวารสารและหนังสือพิมพ   กรรมการ 
15. หัวหนางานบริกาชวยคนควาวิจัย    กรรมการ 
16. หัวหนางานบริการหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ กรรมการ 
17. หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป    กรรมการและเลขานุการ  
 

2.5.2 คณะกรรมการจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมดุ 
คณะกรรมการจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดทํา

โฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม ขอมูลตางๆ ในหนาเว็บของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน ในเรื่องขอมูลที่จะนํามาเพิ่มเติมในเว็บ ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทําโฮมเพจของมหาวิทยาลัย สรุปผลการดําเนินงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
   

1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ที่ปรึกษา 
2. นายพรเทพ ยอแสงรัตน ที่ปรึกษา 
3. นายอุทิตย พิมพา ประธาน 
4. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการ 

                                 
2.5.3  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 มีหนาที่รวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลวนํามาพิจารณาในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และดําเนินกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม ประธาน 
3. นางไพจิตร   เกิดอยู รองประธาน 
4. นางสาวิตรี   แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
5. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
6. นายพรเทพ   ยอแสงรัตน  กรรมการ 
7. นางรุงนภา   พ้ืนงาม  กรรมการ 
8. นายศราวุฒิ   วัชระปนตี  กรรมการ 
9. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางพัชรินทร    จาริยะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2.5.4   คณะกรรมการระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
คณะทํางานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS มีหนาที่รับผิดชอบการทํางานของโปรแกรมยอยงาน 

ตางๆ ที่มีอยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลปรับปรุงการใชงานของระบบหองสมุดอัตโนมัติใหทันสมัยตลอดเวลา
และตอเนื่อง และประสานงานกับบริษัทที่พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนา 
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โปรแกรมยอยงานตางๆ  
คณะทํางานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

  
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม รองประธาน 
3. อาจารยจีระพล   คุมเคี่ยม  กรรมการ 
4. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
5. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
6. นางทิพยถนอม   นนทนาคร กรรมการ 
7. นางพัชรินทร   จาริยะ  กรรมการ 
8. นายระวิ    มีเดช  กรรมการ 
9. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญญา   ประทุม  กรรมการ 
11. นางลักษมี   พูลทรัพย กรรมการ 
12. นายกิตติภูมิ   ศิริวัฒน  กรรมการ 
13. นางสาวโศภิดา   เดชเสง  กรรมการ 
14. นางบุญชู   ธนูญศักดิ์ กรรมการ 
15. นายอุทิตย   พิมพา  กรรมการ 
16. นายอุเทน    สรอยอุดม กรรมการ 
17. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.5   คณะกรรมการ 5 ส ประจําปการศึกษา 2549 

คณะกรรมการ 5 ส มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด ใหดําเนิน
ลุลวงตามเปาหมาย สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 5 ส  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ที่ปรึกษา  
2. นางสาวสุพดี   บรรจงแตม ที่ปรกึษา  
3. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  ประธาน  
4. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  รองประธาน 
5. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
6. นายปรัชญา   แกวมาก  กรรมการ 
7. นางบุญชู ธนูญศักดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวศิริพร     บัญชาวิมลเชษฐ  กรรมการและเลขานุการ 

 
นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงการจัดแบงโครงสรางรับผิดชอบกิจกรรม 5 ส หัวหนาพ้ืนที่ และสมาชิก

พ้ินที่ พรอมทั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
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1. หัวหนาพื้นท่ี และสมาชิกพื้นท่ี 
 หัวหนาพื้นท่ีชั้น 2 นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
 สมาชิกพ้ืนที่ชั้น 2   1. นายณัฐสิทธิ์   พุฒิวิสารทภาคย 
    2. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
    3. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 
    4. นายอุทิตย  พิมพา 
    5. นางบุญชู  ธนูญศักดิ์ 
    6. นายอุเทน  สรอยอุดม 
    7. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
    8. นางกนกวรรณ  กงฉิน 
    9. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ 
    10. นายระวิ  มีเดช 
    11. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ 
    12. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร 

หัวหนาพื้นท่ีชั้น 3 นางรุงนภา  พื้นงาม 
 สมาชิกพ้ืนที่ชั้น 3   1. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
    2. นายประนมกรต  บุญพอ 
    3. นายอัมรินทร  อยูพวง 
    4. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา 
    5. นางสาวสุกัญญา ประทุม 
    6. นายสัญญา  ประกอบผล 
    7. นายเกษม  บุญญชล 
    8. นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง 
    9. นายวสันต  สีลาเรือง 
 หัวหนาพื้นท่ีชั้น 4 นางไพจิตร  เกิดอยู 
 สมาชิกพ้ืนที่ชั้น 4   1. นายปรัชญา  แกวมาก 
    2. นางสาวทรงพร  พิรุณ 
    3. นางสาวชูชีพ  มามาก 
    4. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน 
    5. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ 
    6. นางพัชรินทร  จาริยะ  
    7. นางลกัษมี  พูลทรัพย 
    8. นายรังสรรค  กังสดาลย 
    9. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ 
    10. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ 
    11. นายคําหลา  สารเสนา 
    12. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
    13. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ 
    14. นางสาวจุฑามาศ เชาวลิต 
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    15. นางสาคร  ผุดผาด 
    16. นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล 

หัวหนาพื้นท่ีชั้น 5 นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 
 สมาชิกพ้ืนที่ชั้น 5   1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
    2. นายอภิพล  เมืองเกษม 
    3. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน 
    4. นายติณณ  จันทรสุข 
    5. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
    6. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
    7. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
    8. นายชัชชัย  เลาสูงเนิน 
    9. นายรมย  ธนูเทพ   (บัณฑิตชวยงาน) 
 หัวหนาพื้นท่ีชั้น 6 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
 สมาชิกพ้ืนที่ชั้น 6   1. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 
    2. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย 
    3. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
    4. นางปทมพร  โพนไสว 
    5. นางสาววโรทัย  ฉัตรวิรุฬห 
2.  คณะอนุกรรมการงานศิลปกรรม 5 ส 
    1. นายปรัชญา  แกวมาก  ประธาน 
    2. นายประกอบ  ดาราตระกูล อนุกรรมการ 
    3. นายอุเทน  สรอยอุดม อนุกรรมการ 
    4. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ  อนุกรรมการ 
3.  คณะอนุกรรมการจัดทํา Power Point 
    1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  ประธาน 
    2. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน อนุกรรมการ 
    3. นางบุญชู  ธนูญศักดิ์ อนุกรรมการ 
    4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ อนุกรรมการ 
    5. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข  อนุกรรมการ 
 

2.5.6   คณะกรรมการตรวจพื้นท่ีกิจกรรม 5 ส  
คณะกรรมการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส มีหนาที่ตรวจสอบพ้ืนที่โซนตางๆ ของศูนยสนเทศและ

หอสมุด ที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกิจกรรม 5 ส ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม รองประธาน 
3. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
4. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
5. นางรุงนภา พ้ืนงาม  กรรมการ 
6. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการและเลขานุการ  
7. นางจันทรฉาย วีระชาติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.7   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  จัดนิทรรศการรวมรําลึกถึง ดร. 
ไสว สุทธิพิทักษ อธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 กันยายน ของทุกป  โดยมีหนาที่ดําเนินงานรวบรวมหา
เอกสาร วัสดุอุปกรณ ในการจัดนิทรรศการ จัดทํานิทรรศการ ทําเอกสารประชาสัมพันธ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ประธาน 
4. นางไพจิตร เกิดอยู  กรรมการ 
5. นายสมคิด จํานงคศร กรรมการ (จากศูนยวัฒนธรรม) 
6. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
7. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ  
8. นายอุเทน สรอยอุดม กรรมการ 
9. นางสุภาพร วิมุกตานนท  กรรมการ  
10. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ กรรมการ 
11. นางปทมพร  โพนไสว กรรมการและเลขานุการ 
12. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     
2.5.8 คณะทํางานโครงการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลดานกฎหมาย ดวย Metadata Dublin  

Core 
คณะทํางานโครงการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลดานกฎหมาย ดวย Metadata Dublin Core  มี 

หนาที่รับผิดชอบ Catalogue URL ดานกฎหมาย กรอกรายการลงในแบบฟอรม ตรวจสอบกับฐาน Metadata เพ่ือ
ปองกันการซ้ํา พิมพขอมูลที่กรอกแลวเขาเครื่อง ตรวจสอบการพิมพ รวบรวมใหได 1,500 Record ตอ 1 ปการ 
ศึกษา (3 ภาคเรียน) 

คณะทํางานโครงการออกแบบฯ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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1. นายอุทิตย  พิมพา  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ที่ปรึกษา 
3. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย  ประธาน 
4. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการ 
5. นางรุงนภา พ้ืนงาม กรรมการ 
6. นายอภิพล  เมืองเกษม  กรรมการ  
7. นางปทมพร  โพนไสว  กรรมการและเลขานุการ  
8. นายสัญญา    ประกอบผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2.5.9 คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของ
ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต 

คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของศาสตราจารย ดร.  
สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต  มีหนาที่รับผิดชอบ รวบรวมสารสนเทศทุกประเภทที่ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท 
เกตุทัต ราชบัณฑิต เปนผูเขียน  รวมถึงผลงานดานอื่นๆ และงานเขียนที่มีผูอ่ืนเขียนถึง  นําตัวเลมสแกนหนาปก 
พรอมทั้งถายเอกสาร เขียนบรรณานุกรมของสารสนเทศใหถูกตองสมบรูณ จัดทําเว็บไซตและทําฐานขอมูล 

คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของศาสตราจารย ดร.  
สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.10 คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสน่ัน  เกตุทัต 

คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต  จัดนิทรรศการรวมรําลึกถึง อาจารยสนั่น   
เกตุทัต  ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม ของทุกป  โดยมีหนาที่ดําเนินงานรวบรวมทรัพยากรสาร 
สนเทศที่เกี่ยวของกับอาจารยสนั่น  เกตุทัต  วิเคราะหและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับอาจารยสนั่น  
เกตุทัต  รวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการ ทําเอกสารประชาสัมพันธ และเรื่อง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ที่ปรึกษา 
3. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย ประธาน 
4. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  กรรมการ 
5. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย กรรมการ 
6. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการ 
7. นายอภิพล  เมืองเกษม  กรรมการ 
8. นายสัญญา    ประกอบผล  กรรมการ 
9. นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล กรรมการ 
10. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
11. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ 
12. นายอุทิตย  พิมพา  กรรมการ 
13. นางสุภาพร วิมกุตานนท กรรมการและเลขานุการ 
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1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  กรรมการ 
3. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
4. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
5. นายสมคิด จํานงคศร  กรรมการ (จากศูนยวัฒนธรรม) 
6. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
7. นางปทมพร โพนไสว  กรรมการ 
8. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด กรรมการ  (หนวยงานหอประวัติและ

พิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ) 
9. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ 
10. นายอุเทน    สรอยอุดม  กรรมการ 
11. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย กรรมการ 
12. นางสาวพงษเนต สถิตพงษ กรรมการ 
13. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ 
14. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.11 คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 39 ป 

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 39 ป  จัดนิทรรศการใน 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 39 ป  ในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โดยมี
หนาที่ดําเนินงานรวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการ ทําเอกสารประชาสัมพันธ 
จัดเตรียมสถานที่ และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 39 ป  ประกอบดวยบุคคล 
ดังตอไปนี้ 

 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
3. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
4. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
5. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ  กรรมการ 
6. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย กรรมการ 
7. นายอุทิตย พิมพา กรรมการ 
8. นายอุเทน    สรอยอุดม  กรรมการ 
9. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ  
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2.5.12 คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน  มีหนาที่รวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลว 
นํามาพิจารณาในการจัดหาสื่อโสตทัศนตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อโสตทัศนทุกประเภท และดําเนิน 
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   ประธาน 
2. นางสาวชูชีพ มามาก  กรรมการ 
3. นายชชัชัย เลาสูงเนิน  กรรมการ 
4. นายภาณุมาตร    สุทธิสังข  กรรมการ 
5. นางสาวโศภิดา    เดชเสง  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.13 คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  (ตอเน่ือง) 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง)  มีหนาที่ดําเนินงานประชุม  
วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํา
บันทกึขออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวของ จัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทํา
เอกสารประกอบ 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. นางไพจิตร เกิดอยู ที่ปรึกษา 
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน ที่ปรึกษา 
5. นางจันทรฉาย วีระชาติ ที่ปรึกษา 
6. นางสาวิตรี    แสงวิริยภาพ  ประธาน 
7. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
8. นางรุงนภา พ้ืนงาม กรรมการ 
9. นางทิพยถนอม นนทนาคร กรรมการ 
10. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
11. นางปทมพร  โพนไสว  กรรมการ 
12. นายศราวุฒิ วัชระปนตี  กรรมการ 
13. นางดวงแกว เงินพูลทรัพย กรรมการ 
14. นางสาวสุภาพ ซอนกล่ิน กรรมการ 
15. นายประนมกรต บุญพอ กรรมการ 
16. นางบุญชู ธนูญศักดิ์ กรรมการ 
17. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง  กรรมการ 
18. นางกนกวรรณ กงฉิน กรรมการ 
19. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการ 
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20. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการและเลขานุการ  
21. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          
2.5.14 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  มีหนาที่ดําเนินงานประชุม กําหนด 
กิจกรรม แผนการดําเนินงาน และขออนุมัติโครงการ ติดตอประสานงาน วิทยากร ในการดําเนินการอภิปราย จัด
เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  กรรมการ 
3. นางไพจิตร เกิดอยู  กรรมการ  
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน  กรรมการ  
5. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  กรรมการ  
6. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ กรรมการ  
7. นางพัชรินทร จาริยะ  กรรมการ  
8. นางสาวเกษศิรินทร คุโณประการตระกูล กรรมการ  
9. นางดวงแกว เงินพูลทรัพย กรรมการ  
10. นางสาวโศภิดา เดชเสง กรรมการ  
11. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  กรรมการ  
12. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการ  
13. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ  
14. นางปทมพร  โพนไสว กรรมการ 
15. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการ 
16. นางสาวอุมาพร ไชยสูง กรรมการ 
17. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ  กรรมการ 
18. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการและเหรัญญิก 
19. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
20. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการและเลขานุการ  
21. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    

 2.5.15 คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 
คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน มีหนาที่ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งหองสมุด ดูแลรับผิดชอบการเงินของกองทุนเด็กดอยโอกาส และดําเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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1. อาจารยสุวคนธ   ศิริวงศวรวัฒน ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ ที่ปรึกษา 
4. นางไพจิตร   เกิดอยู  ประธาน  
5. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
6. นายปรัชญา   แกวมาก  กรรมการ 
7. นางลักษมี พูลทรัพย กรรมการ 
8. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการ 
9. นางสาวขนิษฐา   ภมรพิพิธ กรรมการ 
10. นางสาวโศภิดา เดชเสง กรรมการ 
11. นายอุเทน   สรอยอุดม  กรรมการ 
12. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ กรรมการ 
13. นายสัมพันธ   สมบุญเพ็ญ กรรมการ 
14. นายชัชชัย เลาสูงเนิน กรรมการ 
15. นายอัมรินทร อยูพวง กรรมการ 
16. นายวสันต สีลาเรือง กรรมการ 
17. นางทิพยถนอม    นนทนาคร กรรมการและเลขานุการ 
18. นายศักดิ์สิทธิ์    คณะชาติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.16 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมสื่อความรู  มธบ.  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ. มีหนาที่คัดเลือกและประสานงานโรงเรียน 
ที่สมควรจดัใหมีมุมส่ือความรู มธบ.  จัดหาสื่อความรูตางๆ โดยการจัดซื้อและขอรับบริจาค จัดเตรียมหนังสือ 
วารสาร เอกสารตางๆ ใหพรอมสําหรับการใหบริการ จัดเตรียมชั้นหนังสือและงานอื่นๆ และไปดําเนินการติดตั้ง 
มุมส่ือความรู มธบ. ใหกับหองสมุดในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนองตอไป 
   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ. ประกอบดวยรายชื่อตอไปนี้ 
 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรกึษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. นางไพจิตร เกิดอยู  กรรมการ 
4. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ประธาน 
5. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
6. นางรุงนภา พ้ืนงาม กรรมการ 
7. นางทิพยถนอม    นนทนาคร กรรมการ  
8. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
9. นายอภิพล  เมืองเกษม  กรรมการ  
10. นายเกษม บุญญชล กรรมการ 
11. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา กรรมการ 
12. นายอัมรินทร อยูพวง กรรมการ 
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13. นางกนกวรรณ กงฉิน กรรมการและเลขานุการ 
14. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.17  คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาที่ควบคุมดูแลการใชพลังงาน

ไฟฟาของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนไปตามเปาหมายการประหยัดพลังงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายใน
ศูนยสนเทศและหอสมุด และทีมงานอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย ในการวางมาตรการและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษพลังงาน  

คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.18  คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2549 

 คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอน มีหนาที่จัดทําแผนการสังสรรคและพักผอนประจําป
การศึกษา 2549 จัดหาสถานที่ที่จะไปพักผอน จัดรูปแบบกิจกรรม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. หัวหนาแผนกทุกแผนก  ที่ปรึกษา 
4. นางทิพยถนอม    นนทนาคร  ประธาน 
5. นายระวิ มีเดช กรรมการฝายสถานที่ 
6. นายปรัชญา แกวมาก กรรมการฝายสถานที่ 
7. นายอุทิตย พิมพา กรรมการฝายกิจกรรม 
8. นายอุเทน สรอยอุดม กรรมการฝายกิจกรรม 
9. นายอัมรินทร    อยูพวง  กรรมการฝายกิจกรรม 
10. นายวสันต      สีลาเรือง  กรรมการฝายกิจกรรม 
11. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการฝายสวัสดิการ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ที่ปรึกษา 
3. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย ประธาน  
4. นายระวิ มีเดช รองประธาน 
5. นายประนมกรต บุญพอ กรรมการ 
6. นายปรัชญา แกวมาก กรรมการ 
7. นายรังสรรค กังสดาลย กรรมการ 
8. นายชัชชัย เลาสูงเนิน กรรมการ 
9. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการ 
10. นายอุเทน สรอยอุดม กรรมการ 
11. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 
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12. นางสาวสุกัญญา ประทุม กรรมการฝายสวัสดิการ 
13. นางสาวโศภิดา เดชเสง  กรรมการฝายสวัสดิการ 
14. นายชัชชัย เลาสูงเนิน กรรมการฝายสวัสดิการ 
15. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ  กรรมการฝายของขวัญและรางวัล 
16. นางบุญชู ธนูญศักดิ์ กรรมการฝายของขวัญและรางวัล 
17. นางกนกวรรณ กงฉิน กรรมการฝายของขวัญและรางวัล 
18. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ กรรมการฝายของขวัญและรางวัล 
19. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการและเหรัญญิก 1 
20. นายศักดิ์สิทธิ์    คณะชาติ   กรรมการและเหรัญญิก 2 
21. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.17 อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส 

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส มีหนาที่รับผิดชอบพิจารณา
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสตามความเหมาะสม จดักิจกรรมหาทุนเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ดูแลรับผิดชอบการเงิน
ของกองทุนเด็กดอยโอกาส  

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส ประกอบดวยบุคคลดัง 
ตอไปนี้ 

 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ที่ปรึกษา 
2. รศ.ดร.สอางศรี  พรสุวรรณ  ที่ปรึกษา 
3. อาจารยกอเกียรติ  ขวัญสกุล   ที่ปรึกษา  
4. นางไพจิตร  เกิดอยู  ประธาน 
5. นางสาวเกษศิรินทร    คุโณปการตระกูล  กรรมการ 
6. นายชัชชัย    เลาสูงเนิน  กรรมการ 
7. นางบุญชู    ธนูญศักดิ์  กรรมการ 
8. นางสาวชูชีพ     มามาก  เหรัญญิก 
9. นางทิพยถนอม นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ   
10. นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2.6 โครงสรางและขอบเขตงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  ( 1 มิถุนายน 2549 – 31 ตุลาคม 2549) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนกสื่อโสตทัศน 

ผูอํานวยการ 

แผนกเทคโนโลยี 
หองสมุด 

แผนกบริการ 

งานจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานวิเคราะห 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

งานบริการหนังสือ 
และเอกสาร 

งานบริการวารสาร 
และหนังสือพิมพ 

งานบริการ 
สารสนเทศ 

งานบริการหองสมุด 
ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ 

แผนกบริหาร 
งานทั่วไป 

รองผูอํานวยการ 

งานซอมและอนุรักษ
หนังสือและสิ่งพิมพ 

ที่ปรึกษา 
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โครงสรางและขอบเขตงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  ( 1 พฤศจิกายน 2549 – ปจจุบัน) 
(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ 0102/1009 เรื่อง เปลี่ยนแปลงโครงสรางและแตงตั้งบุลากรเขาดํารงตําแหนงในศูนยสนเทศและหอสมุด) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนกสื่อโสตทัศน 

ผูอํานวยการ 

แผนกเทคโนโลยี 
หองสมุด 

แผนกบริการ 
สื่อสิ่งพิมพ 

งานจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานวิเคราะหหนังสือ 
เอกสาร และสิ่งพิมพ 

งานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

งานบริการยืม-คืน 
 

งานบริการหนังสือ 
เอกสารและสิ่งพิมพ 

งานบริการวารสาร 
และหนังสือพิมพ 

งานบริการหองสมุด 
ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ 

แผนกบริหาร 
งานทั่วไป 

ที่ปรึกษา 

งานซอมและอนุรักษ
หนังสือและสิ่งพิมพ 

แผนกบริการ
สารสนเทศ 

งานบริการชวย 
คนควาวิจัย 

งานดรรชนีบทความ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 
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ขอบเขตงาน 

1. นายจีระพล  คุมเคี่ยม   ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร 
2. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ 

 
2.6.1. แผนกบริหารงานทั่วไป  

บุคลากรประจําแผนก 
1. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  หัวหนาแผนก 
2. นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง  บรรณารักษ 
3. นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ   เจาหนาที่ 
4. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ  เจาหนาที่ 

 
  ขอบเขตงาน  

1) งานสารบรรณ 
2) งานธุรการและบุคลากร 
3) งานพัสดุและสถานที่ 
4) งานการเงินและบัญชี 
5) งานวางแผนและงบประมาณ 
6) งานฝกอบรมและดูงาน 
7) จัดทํารายงานประจําป 
8) จัดทําขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด 
9) ประมวลผลแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด (FM 31-3) 
10) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
11) ตอบขอบคุณผูบริจาคหนังสือ/ส่ิงพิมพ 
12) งานวิจัย 
13) จัดทําสถติิประจําเดือนของแผนก 
14) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร 
15) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
 2.6.2. แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางไพจิตร  เกิดอยู   หัวหนาแผนก 
 
2.6.2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

1. นางทิพยถนอม  นนทนาคร หัวหนางาน 
2. นางสาวสุกัญญา ประทุม  บรรณารักษ 
3. นางสาวชูชีพ  มามาก  บรรณารักษ 
4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ เจาหนาที่ 
5. นางสาวทรงพร  พิรุณ  เจาหนาที่ 
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 ขอบเขตงาน 

1) คัดเลือก / จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  [ หนังสือ วิทยานิพนธ วารสาร เอกสาร 
หนังสือพิมพ จุลสาร โสตทัศนวัสดุ ฐานขอมูลออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
และวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-Journal) ] 

2) บันทึกรายการในฐานขอมูล 
3) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
4) ประสานงานกับอาจารยเพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
5) จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
6) งานบริจาค / แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ 
7) จัดเตรียมราชกิจจานุเบกษาสงเย็บเลมภายนอก 
8) ดูแลโมดูล (Module) Acquisitions และ Serial Control 
9) จัดเตรียมขอมูลสนับสนุนการเปดหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
10) จัดทําสถิติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
11) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร (งานจัดหา) 
12) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.6.2.2 งานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ 

1. นางพัชรินทร  จาริยะ  หัวหนางาน 
2. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ บรรณารักษ 
3. นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล บรรณารักษ 
4. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  เจาหนาที่ 
5. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ เจาหนาที่ 
6. นางสาวจุฑามาศ   เชาวลิต  พนักงาน 
 

   ขอบเขตงาน 
1) วิเคราะหหมวดหมู  กําหนดรหัส  กําหนดหัวเรื่อง  รหัส  ใหแกทรัพยากรสารสนเทศ 

จัดทําสาระสังเขปหนังสืออางอิง 
2) บันทึก  ปรับปรุงรายการในฐานขอมูล 
3) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ 
4) งานเผยแพรวิทยานิพนธฉบับเต็มบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
5) คัดเลือกหนังสือและส่ิงพิมพเพ่ือจําหนายออก 
6) จัดเตรียมขอมูลสนับสนุนการเปดหลักสูตร และรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
7) ดูแลรับผิดชอบ Cataloging Module 
8) จัดทําสถิติงานวิเคราะหหนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพ 
9) ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
10) งานพิเศษอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.6.2.3 งานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเน่ือง 
1. นางลักษมี  พูลทรัพย หัวหนางาน 
2. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน  บรรณารักษ 
3. นายรังสรรค  กังสดาลย บรรณารักษ 
4. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย บรรณารักษ 
5. นางสาววโรทัย   ฉัตรวิรุฬห เจาหนาที่ 
 

   ขอบเขตงาน 
1) พิจารณาคัดเลือกรายชื่อส่ิงพิมพตอเนื่องเพ่ือจัดทําดรรชนีบทความ 
2) จัดทําดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง 
3) บันทึกรายการทางบรรณานุกรมฐานขอมูลดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง 
4) ตรวจสอบปรับปรุงรายการทางบรรณานุกรมฐานขอมูลดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง 
5) บันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมบทความวารสารวิชาการภาษาตางประเทศเผยแพรบน

เว็บไซต สาขานิติศาสตร บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบัญชี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) จัดทําสถิติงานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง 
7) จัดทําหนาสารบัญวารสารใหมบนเว็บไซต 
8) เผยแพรดรรชนีบทความวารสารวิชาการภาษาตางประเทศบนเว็บไซต 
9) ดูแลฐานขอมูลดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง (Journal Indexing Module) 
10)  ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  ในงานดรรชนี

บทความสิ่งพิมพตอเนื่อง และหนาสารบัญวารสารใหมบนเว็บไซต 
11) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.6.2.4  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 

1. นายปรัชญา  แกวมาก  หัวหนางาน 
2. นายประกอบ  ดาราตระกูล พนักงาน 
3. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ พนักงาน 
4. นายคําหลา  สารเสนา  พนักงาน 
5. นางสาคร  ผุดผาด  พนักงาน 

 
ขอบเขตงาน  

1) ซอมแซมและอนุรักษหนังสือชํารุดและหนังสือเกา 
2) รักษาสภาพหนังสือใหม 
3) เขาเลมวิทยานิพนธและวารสาร 
4) จัดทํากราฟก / งานศิลปกรรมของหองสมุด / จัดนิทรรศการในวาระสําคัญๆ 
5) จัดทําสถิติงานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ 
6) ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร   
7) งานพิเศษอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.6.2.5 งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
1. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี นักจดหมายเหตุ 

 
ขอบเขตงาน  

1) รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย 
2) จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุตามระบบสากล 
3) งานบริการเอกสารจดหมายเหตุ 
4) งานอนุรักษเอกสารจดหมายเหตุ 
5) จัดทําสถิติงานจดหมายเหตุ 

   
2.6.3.  แผนกบริการสื่อสิ่งพิมพ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม  หัวหนาแผนก 

    2.6.3.1 งานบริการยืม – คืน    
1. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร หัวหนางาน 
2. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง บรรณารักษ 
3. นางสาวอุมาพร      ไชยสูง  เจาหนาที่ 
4. นางกนกวรรณ   กงฉิน  เจาหนาที่ 
5. นางบุญชู                 ธนูญศักดิ์ เจาหนาที่ 

 
ขอบเขตงาน  

1) งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ หนังสือ
สํารอง นวนิยาย 

2) งานบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศผานอินเทอรเน็ต 
3) งานบริการหนังสือสํารอง 
4) งานบริการจองทรัพยากรสารสนเทศ  
5) งานสมาชิกหองสมุด 
6) งานบริการรับคืนหนังสือนอกเวลา 
7) งานติดตามทวงถามหนังสือคางสง (นักศึกษา สมาชิกบุคคลภายนอก) 
8) งานแจงเตือนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (อาจารย บุคลากร) 
9) งานควบคุมการใชเสียงของผูใชหองสมุด 
10) งานตรวจสอบประสิทธิภาพการใหบริการยืม-คืนประจําเดือน 
11) จัดทําสถิติงานบริการยืม-คืน 
12) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
13) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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2.6.3.2 งานบริการหนังสือ เอกสาร  และสิ่งพิมพ 
1. นายระวิ                  มีเดช  หัวหนางาน 
2. นายติณณ  จันทรสุข  พนักงาน 
3. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา  พนักงาน 
4. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ  พนักงาน 
5. นายอัมรินทร  อยูพวง  พนักงาน 
6. นายวสันต  สีลาเรือง  พนักงาน 
 

ขอบเขตงาน  
1) งานสํารวจและคัดเลือกหนังสือ / เอกสารที่มีการใชนอยหรือหนังสือปพิมพเกาไป

จัดเก็บที่วิทยาคาร 1  
2) งานควบคุมการใชเสียงของผูใชหองสมุด 
3) งานดูแลความเรียบรอยของชั้นหนังสือและบริเวณที่นั่งอานหนังสือ 
4) งานจัดแสดงหนังสือใหมประจําชั้น 
5) ชวยเหลือผูใชหองสมุดในการคนควาขอมูล และคนหาหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ

ตางๆ 
6) งานควบคมุการเขาออกหองสมุด 
7) งานบริการรับฝากของ 
8) จัดชั้นหนังสือและเอกสาร 
9) รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศชํารุดสงซอม 
10) บริการพิมพขอมูลจากแผนดิสก 
11) จัดทําสถิติงานบริการยืม-คืน 
12) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
13) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.6.3.3 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ    

1. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  หัวหนางาน 
2. นายสญัญา  ประกอบผล บรรณารักษ  
3. นายประนมกรต  บุญพอ  บรรณารักษ 
4. นายเกษม  บุญญชล  เจาหนาที่ 

 
ขอบเขตงาน  

1) บริการวารสารและหนังสือพิมพฉบับปจจุบัน 
2) บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 
3) บริการหองคนควา 
4) บริการถายสําเนาบทความระหวางหองสมุด (Journal link) 
5) จัดชั้นวารสารและหนังสือพิมพ 
6) รวบรวมวารสารที่ชํารุดสงซอม 
7) รวบรวมและจัดเตรียมวารสารเพ่ือสงเย็บเลม 
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8) รวบรวมและจัดเตรียมวารสารและหนังสือพิมพยอนหลังเพ่ือสงจําหนาย 
9) ประชาสัมพันธศูนยสนเทศและหอสมุด 
10) จัดนิทรรศการ 
11) จัดทําสถิติบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
12) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
13) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.6.4  แผนกสื่อโสตทัศน 

บุคลากรประจําแผนก 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   หัวหนาแผนก  
2. นางสาวโศภิดา เดชเสง   บรรณารักษ 
3. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน   บรรณารักษ 
4. นายภาณุมาตร สุทธิสังข   เจาหนาที่ 
5. นายชัชชัย  เลาสูงเนิน  พนักงาน 
6. นายรมย  ธนูเทพ     บัณฑิตชวยงาน 

 
 ขอบเขตงาน  

1.  งานเทคนิคสื่อโสตทัศน 
1. จัดหาสื่อโสตทัศนทุกประเภททั้งวิชาการและนันทนาการ 
2. ลงทะเบียนส่ือโสตทัศนเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
3. วิเคราะหส่ือโสตทัศนและลงรายการทางบรรณานุกรมเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
4. จัดเตรียม และพิมพบารโคดเพ่ือออกบริการ 
5. จัดเตรียมขอมูลเขาระบบฐานขอมูลโปรแกรมสําเร็จรูป ในรูปแบบ CD & VDO on 

Demand 
6. จัดทําคูมือชวยคนควาส่ือโสตทัศน และ CD & VDO on Demand ไวบริการ 
7. ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข รายการทางบรรณานุกรมส่ือโสตทัศนเขาระบบหองสมุด

อัตโนมัติ VTLS 
8. ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไขงานจัดเตรียมส่ือโสตทัศนเพ่ือความถูกตองนําออกบริการ 
9. ประสานงานกับคณะและหนวยงานผลิตส่ือการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาไวบริการ 
10. จัดทําสถิติงานวิเคราะหส่ือโสตทัศน 

2.  งานซอมแซมและอนุรักษสื่อโสตทัศน 
1. ทําสําเนาสื่อโสตทัศนเพ่ือออกบริการ 
2. แปลงสัญญาณวีดิทัศนเปนแผนวีดิทัศน 
3. ตรวจสอบสภาพความพรอมในการใหบริการสื่อโสตทัศนและโสตทัศนูปกรณ 
4. ซอมแซมและบํารุงรักษาสื่อโสตทัศน และโสตทัศนูปกรณ 
5. จัดทําสถิติงานซอมแซมและอนุรักษส่ือโสตทัศน 
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3.  งานบริการสื่อโสตทัศน 

1. บริการยืม-คืน ส่ือโสตทัศน 
2. บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3 
3. บริการโทรทัศนตามสาย UBC และเครื่องเลน DVD, VCD, VDO และวิทยุเทป 
4. บริการ CD & VDO on Demand 
5. บริการโสตทัศนูปกรณ 
6. เผยแพรสารสนเทศใหมบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
7. สํารวจความตองการใชส่ือโสตทัศนของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
8. คัดเลือกส่ือโสตทัศนที่ชํารุดและไมสามารถซอมแซมไดจําหนายออก 
9. สํารวจสื่อโสตทัศน และโสตทัศนูปกรณ 
10. จัดชั้นและอานชั้นส่ือโสตทัศน 
11. แจงเตือนผูใชบริการกอนครบกําหนดสง และติดตามทวงถามสื่อโสตทัศนคางสง 
12. ประสานงานคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริการสื่อโสตทัศน 
13. จัดทําสถิติงานบริการสื่อโสตทัศน 

 
2.6.5  แผนกบริการสารสนเทศ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  หัวหนาแผนก 
 
2.6.5.1 งานบริการชวยคนควาวิจัย  

1. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย  หัวหนางาน 
2. นางสุภาพร วิมุกตานนท  บรรณารักษ 
3. นายอภิพล เมืองเกษม  เจาหนาที่ 
 

ขอบเขตงาน  
1) บริการชวยคนควา  
2) บริการสืบคนขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
3) บริการสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
4) บริการสืบคนสารสนเทศจากซีดีรอม 
5) บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน 
6) บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง และบรรณานุกรมตามคําขอ 
7) บริการสแกนภาพ (Scan)  
8) บริการขาวสารทันสมัย  
9) บริการพิมพขอมูลจากการสืบคนฐานขอมูลออนไลน    
10) บริการพิมพขอมูลเอกสารสี 
11) บริการยืมระหวางหองสมุด 
12) บริการนําชมหองสมุด 
13) งานใหความรูเกี่ยวกับการใชศูนยสนเทศและหอสมุด 
14) ฝกอบรมการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ที่ใหบริการอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด 
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15) จัดทํางาน Metadata สาขาบริหาร 
16) ดูแลมุม SET Coner 
17) งานประชาสัมพันธ 
18) จัดทําคูมืองานบริการสารสนเทศ และงานบริการสื่อส่ิงพิมพ 
19) จัดทําฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธของนักศึกษา มธบ. 
20) จัดทําฐานขอมูลบทคัดยองานวิจัยของบุคลากร มธบ. 
21) จัดทําสถิติบริการสารสนเทศ 
22) งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร  
23) งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
2.6.3.4 งานบริการหองสมุด ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ อนุสรณ 

1. นางปทมพร โพนไสว  หัวหนางาน 
 

  ขอบเขตงาน  
1) รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 
2) จัดทําเครื่องมือชวยคน 
3) งานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
4) จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
5) งานจัดชั้นหนังสือ 
6) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวารสาร 
7) งานยืม-คืน หนังสือและจุลสาร 
8) จัดทําสถิติการบริการของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 

 
2.6.5. แผนกเทคโนโลยีหองสมุด 

บุคลากรประจําแผนก 
1. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน  หัวหนาแผนก 
2. นายอุทิตย    พิมพา   เจาหนาที่ 
3. นายอุเทน    สรอยอุดม  พนักงาน 

 
 ขอบเขตงาน  

  1. งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
   - ดูแลและบริหารระบบฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
   - จัดการระบบฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
   - พัฒนาซอฟตแวรเพ่ิมเติม สําหรับแตละโมดูลของระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
   - พัฒนาระบบฐานขอมูลโดยใช Web base 
   - จัดทําสถิติงานเทคโนโลยีหองสมุด 
  2. งานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
   - ซอมบํารุงฮารดแวรและซอฟตแวรในสํานักงาน 
   - ดูแลอปุกรณเครือขาย 
   - Help Desk (ตอบปญหาการใชงานฮารดแวรและซอฟตแวร) 
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  3. งานพัฒนาและฝกอบรมเทคโนโลยีหองสมุด 
   - ปรับปรุงและพัฒนาโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด 

- จัดฝกอบรมความรูใหมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานหองสมุด 
      รวมถึงจัดฝกอบรมการใชฮารดแวรและซอฟตแวร 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือใชในหองสมุด 
           4. งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
 

2.6 อัตรากําลังปการศึกษา 2549 
 

 
วุฒิการศึกษา จํานวน 

ปริญญาโท 10 
ปริญญาตรี 36 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 13 

รวม 59 

 
 
 

ตําแหนง จํานวน 

ผูอํานวยการ 1 
ที่ปรึกษา 1 
หัวหนาแผนก 6 
หัวหนางาน 9 
บรรณารักษ 14 
นักจดหมายเหตุ 1 
เจาหนาที่ 15 
พนักงาน 10 
คนงาน 1 
ลูกจางรายวัน 1 

รวม 59 

 
 

 



 

 
3. ผลการดําเนินงานของ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

ปการศึกษา 2549 
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3.  ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549 
 

3.1 การพัฒนาบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ  ปการศึกษา 

2549 (มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2550) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1 1 มิ.ย. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งที่ 10/6/3/2549  ณ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

2 6 มิ.ย. 2549 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่อง
กับการจัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 
ครั้งที่ 2/2549 ณ  สํานักงานฯ สถาบันปรีดี 
พนมยงค 

3 7 มิ.ย. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมสามัญประจําป 2549 มูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ ศาลา
ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 

4 16 มิ.ย. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั้งที่ 6/2549  
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5 19 มิ.ย. 2549 นางสาวเกษศิรินทร  คุโณปการตระกูล เสวนาเกี่ยวกับหนังสือ "นาฎยศิลปรัชกาลที่ 
9" ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

6 19-20 มิ.ย. 
2549 

อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมประจําป "STKC Annual 
Conference 2006" โดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาตสิิริกิต์ิ 

7 6 ก.ค. 2549 1. นางสาวมาลี  โชคเจริญเลิศ 
2. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 

สัมมนาเรื่อง "ชวนเด็กไทยใหเปนนักอาน" 
โดยสํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park) 
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

8 15 ก.ค. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ครั้งที่ 7/2549  
ณ สํานักงานสมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทย 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

9 25 ก.ค. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคม
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 5/2549 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตหัวหมาก 

10 28 ก.ค. 2549 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 
 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสาร สนเทศ หองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา ครั้งที่ 3/2549 ณ  สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11 2 ส.ค. 2549 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่อง
กับการจัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 
ครั้งที่ 4/2549 ณ  สํานักงานฯ สถาบันปรีดี 
พนมยงค 

12 8 ส.ค. 2549 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุม Focus Group  ณ  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

13 16-17 ส.ค. 
2549 

นางสาวชูชีพ  มามาก การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการ
ความรูสําหรับบรรณารักษและนักสารสน 
เทศ"  จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

14 17-18 ส.ค. 
2549 

นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย สัมมนาวิชาการเรื่อง "การจัดการความรู" จัด
โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย ณ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

15 23 ส.ค. 2549 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่อง
กับการจัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 
ครั้งที่ 5/2549  ณ สํานักงานฯ สถาบันปรีดี 
พนมยงค 

16 24-25 ส.ค. 

2549 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
 

โครงการสัมมนาแนวทางความรวมมือการ
ดําเนินงานดานพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) และการดําเนินงานดาน
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน 

(Reference Database)"  จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

17 25 ส.ค. 2549 นางสาวสุพดี  บรรจงแตม การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย
ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร 
(ศปศ.) ณ  ธนาคารแหงประเทศไทย 

18 14 ก.ย. 2549 1. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย 
2. นางสาวชูชีพ  มามาก 
 

ประชุมสัมมนาและฝกอบรมระดับชาติ เรื่อง 
"e-Libraries Management : Why, What and 
How" จัดโดย  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต รวมกับบริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด 
เซอรวิส จํากัด  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

19 15 ก.ย. 2549 1. นายอุทิตย  พิมพา 
2. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน 
3. นางสาวจุฑามาศ  เชาวลิต 
4. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
5. นางสาวพงษเนต  สถิตยพงษ 
 

กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ
อนุกรรม การพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน จัดอบรม 
เรื่อง "การใช Microsoft  Office Excel สําหรับ
งานหองสมุด" ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

20 22 ก.ย. 2549 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา ครั้งที่ 4/2549 ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

21 18 ต.ค. 2549 1. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่อง
กับการจัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 
ครั้งที่ 6/2549 ณ สํานักงานฯ สถาบันปรีดี 
พนมยงค 

22 20 ต.ค. 2549 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 

สัมมนาหัวขอ "เปดโลกภาษา เปด
พจนานุกรม" จัดโดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จํากัด รวมกับสํานักพิมพ Pearson Education 
Indochina Ltd. ณ  ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ 

23 25 ต.ค. 2549 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่อง
กับการจัดงานวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม  
ปรึกษาการจัดนิทรรศการถาวรของทานปรีดี 
พนมยงค  ณ สํานักงานฯ สถาบันปรีดี พนม
ยงค 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

24 3 พ.ย. 2549 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2549 ณ สถาบัน
วิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

25 8-10 พ.ย. 

2549 
อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน สัมมนาและประชุมกลุมผูใชระบบหองสมุด

อัตโนมัติ VTLS ประจําป 2549 จัดโดย กลุม

ผูใชระบบหอง สมุดอัตโนมัติ VTS ประเทศ
ไทย รวมกับบริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด 
เซอรวิส จํากัด และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

26 14 พ.ย. 2549 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ ประชุมกลุมงานบริการผูใช ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ครั้งที่ 9/2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

27 22 พ.ย. 2549 1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 

นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจําป 2549  
ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

28 6 ธ.ค. 2549 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย
ประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร 
(ศปศ.) ครั้งที่ 4/2549  ณ ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

29 7 ธ.ค. 2549 นางจันทรฉาย  วีระชาติ เสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2549 ครั้งที่ 2 เรื่อง  
"การใหความรูการตรวจประเมิน 5 ส" ณ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

30 6 ม.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ชุดป 2548-2549 
ณ สํานักงานสมาคมหองสมุดแหงประเทศ
ไทย 

31 19 ม.ค. 2550 1. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
2. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย 

การประชุมคณะกรรมการกลุมงานเทคนิค 
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งที่ 10/11/1/2550 ณ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

32 19 ม.ค. 2550 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมคณะกรรมการกลุมงานบริการผูใช 
ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ครั้งที่ 10/2549 ณ มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 

33 19 ม.ค. 2550 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมคณะกรรมการกลุมงานเทคโนโลยี
หองสมุด ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) ครั้งที่ 11/1/2550 ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 

34  20 ม.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ชุดป 2550-51 
ครั้งที่ 1/2550 ณ สํานักงานสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทย 

35 23 ม.ค. 2550 นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย สัมมนา เรื่อง "แถลงผลสําเร็จของโครงการ
อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมโดยอาคาร" 
จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 
คอนเวนชั่น 

36 25 ม.ค. 2550 นางไพจิตร  เกิดอยู การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) ครั้งที่ 10/9/1/2550 ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

37 25 ม.ค. 2550 1. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 

เสวนา เรื่อง "เอกสารจดหมายเหตุ : คุณคา
และความสําคัญตอการดําเนินงานของ
สถาบัน" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

38 27 ม.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการ
หองสมุดในสังกัดของรัฐและเอกชน"  ณ  
ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

39 31 ม.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2550 
จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.)  ณ  หอสมุดแหงชาติ 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

40 9 ก.พ. 2550 1.  นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
2.  นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
3.  นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
4.  นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย 
5.  นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "หองสมุดใน

ศตวรรษที่ 21 : ส่ิงทาทายที่ตองเผชิญ"  
จัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.)  ณ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
วิทยาเขตบางนา 

41 10-11 ก.พ. 
2550 

อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน สัมมนาเขมชุดวิชาวิทยานิพนธ 3  ครั้งที่ 1  
ณ สํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

42 16 ก.พ. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  ณ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

43 17 ก.พ. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ  ครั้งที่ 2/2550  
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

44 20 มี.ค. 2550 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช ของคณะ
อนุกรรม การพัฒนาระบบและเครือขายหอง 
สมุดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 
11/2550 ณ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

45 22 มี.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)ครั้งที่ 10/10/2/2550  ณ  
มหาวิทยาลัยสยาม 

46 30 มี.ค. 2550 นางพัชรินทร  จาริยะ การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา ครั้งที่ 2/2551 ณ  สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

47 30 มี.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร  ณ  
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

48 20 เม.ย. 2550 นางจันทรฉาย  วีระชาติ บรรยาย เรื่อง "ประสิทธิภาพของการ
บริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส" ณ  สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

49 11 พ.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมสามัญประจําป 2549  ของมูลนิธิพระ
บรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ณ   
ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 

50 11 พ.ค. 2550 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช ของคณะ
อนุกรรม การพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน อพส. 
ครั้งที่ 12/2550 ณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

51 15 พ.ค. 2550 1.  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2.  นายอุทิตย  พิมพา 
3.  นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) ครั้งที่ 10/11/3/2550  ณ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

52 24 พ.ค. 2550 นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย สัมมนาเรื่อง "15 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
: กาวยางอยางมั่นใจกับการศึกษาไทย"  ณ  
โรงแรมเอเชีย 

 
 3.1.2  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมศึกษาดูงานในประเทศ ปการศึกษา 2549 
(มิถุนายน 2549 – พฤษภาคม 2550) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานที่ 

1 18 ก.ค. 2549 1. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง    
2. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
3. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
4. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย 
5. นางลักษมี  พูลทรัพย 

คณะกรรมการกลุมงานเทคนิค ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)   
จัดศึกษาดูงานหองสมุดศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ สํานักหอสมุดบรรณสารสนเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2 1 ก.ย. 2549 1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
2. นายอภิพล  เมืองเกษม 

คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศ
สาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) จัดศึกษาดูงานและ
เย่ียมชมศูนยการเรียนรู  มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

3. 18 ต.ค. 49 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 

3. นางไพจิตร  เกิดอยู 
4. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตยจัดศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส นอก
สถานที่ ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)   
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานที่ 

  5. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
6. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
7. นางสาวกรรณิการ  วัชราภรณ 
8. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
9. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  
10. นางลักษมี  พูลทรัพย 
11. นายปรัชญา  แกวมาก  
12. นายศราวุฒิ  วัชระปนต ี

13. นายประนมกรต  บุญพอ 
14. นางปทมพร  โพนไสว 
15. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน 
16. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
17. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
18. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 

 

4. 5-10 ธ.ค. 

2549 

นายภาณุมาตร  สุทธิสังข ศึกษาดูงานของโครงการปริญญาโท ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ สถาบันตางๆ 
ในจังหวัดเชียงใหม 

 
 3.1.3  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางประเทศ  ปการ 
ศึกษา 2549 (มถิุนายน 2549 – พฤษภาคม 2550) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 8-11 ก.ค. 
2549 

นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย ศึกษาดูงานหองสมุดประเทศสิงคโปร   
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

2. 16-22 มี.ค. 
2550 

นายภาณุมาตร  สุทธิสังข ศึกษาดูงาน Monash University, University of 
Melbourne and University of Victoria ประเทศ
ออสเตรเลีย  จัดโดย  โครงการปริญญาโท 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  

ในปการศึกษา 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยไดแจก
แบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (FM 31-3) จํานวน  
2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2549  (สิงหาคม – กันยายน 2549) และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2549  
(มกราคม – กุมภาพันธ 2550)  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป
การศึกษา 2549  ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 3.94  จากคะแนนสูงสุด 5 และคะแนนต่ําสุด 1  

 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2549 คาเฉล่ียโดยรวม  3.91  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 ภาคการศึกษาที่ 2/2549 คาเฉล่ียโดยรวม  3.96  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 

 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ในปการศึกษา 2549 
 

คาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจดาน 

ภาค 1/49 ภาค 2/49 

1. ความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ  4.00 3.99 
2. บริการยืม-คืนหนังสือ 4.07 4.12 
3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 3.89 3.91 
4. บริการยืม-คืนจุลสาร รายงานประจําป ส่ิงพิมพ มธบ. 3.76 3.80 
5. บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 3.78 3.79 
6. บริการสารสนเทศในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน ฐานขอมูลออนไลน  
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 
3.80 

 
3.94 

7. บริการชวยคนควา 3.86 4.01 
8. บริการหองคนควา 3.85 3.97 
9. การใหบริการของพนักงาน 4.00 4.00 
10. ส่ิงแวดลอมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) 4.11 4.08 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.91   3.96 

 
 
3.3  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ในปการศึกษา 2549 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตของงาน 5 ลักษณะ คือ งานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหหนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพ งานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเนื่อง งานซอมและ
อนุรักษหนังสือ  และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ต้ังแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา  เมื่อส่ือโสตทัศนผานขั้นตอนการลงทะเบียนแลวจะนําสงแผนกสื่อโสต
ทัศนทันที  ในกรณีมีหนังสือประกอบกับส่ือโสตทศัน จะแยกตัวเลมวิเคราะหที่แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 



46 
 

 

 สําหรับปการศึกษา 2549 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการตามลักษณะงานอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ 
 

3.3.1  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  3.3.1.1 งานประจํา  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดําเนินการ ดังนี้ รับใบเสนอแนะ (Request 
form) จากผูใชบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และหลักสูตร โดยการสํารวจ
แหลงทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน สถาบัน ศูนย สํานักพิมพ หรือขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยน การสํารวจ
แหลง  ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาไดตามความตองการจะแจงผูเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีจัดหาไดตาม
แหลงจากการสํารวจ จะทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ หรือถายสําเนา และเมื่อไดรับทรัพยากรสารสนเทศจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองและสภาพของทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับบันทึกการขออนุมัติ แลวดําเนินการแยก
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อดําเนินการลงทะเบียน  
 การดําเนินงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจาก 3 วิธี คือ การจดัซื้อ การรับบริจาค และการแลกเปลี่ยน 
 

1) การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน 
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการดําเนินงานไดแสดงไวตามตารางขางลางนี้ 
 

ปการศึกษา 2549 ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ เปาหมาย  (เลม/ชิ้น/ฉบับ) ปริมาณการลงทะเบียน  (เลม/ชิ้น/ฉบับ) 

หนังสือ 
จุลสาร 
โสตทัศนวัสดุ 
วารสาร 

6,870 
200 

1,060 
3,640 

8,594 
277 

2,697 
5,522 

 
2) การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ  การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจาก  

สถาบันและหนวยงานอ่ืน ๆ เปนการจัดหาเพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการซึ่งเปนทรัพยากรสารสนเทศที่
จัดหาไดเฉพาะที่เฉพาะแหลง ไมมีการจําหนายตามแหลงทั่วไป ในปการศึกษา 2549 ดําเนินการจัดหาโดยการรับ
บริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   ไดตามตารางแสดงผล ดังนี้ 
 

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

รับบริจาคภายใน 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

รับบริจาคภายนอก 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

หนังสือ 512 / 614 864 / 1,119 
วารสาร 108 / 319 1,007 / 1,077 
จุลสาร 44 / 45 231 / 231 
โสตทัศนวัสดุ 59 / 90 116 / 141 
วิทยานิพนธ 164 / 492 48 / 48 

รวม 887 / 1,560 2,266 / 2,616 
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3) การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  
ปการศึกษา 2549  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการ 

แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับสถาบันตางๆ  ดังนี้ 
 

ก. การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีสถาบันที่ไดรับ 
วิทยานิพนธจากศูนยสนเทศและหอสมุด  ดังนี้ 

1.  หอสมุดแหงชาติ   จํานวน  161      ชื่อเรื่อง 
2.  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน  164      ชื่อเรื่อง 
3.  มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ  จํานวน    78      ชื่อเรื่อง 
4.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน    82      ชื่อเรือ่ง 
5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน    19      ชื่อเรือ่ง 
6.  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  จํานวน    32      ชื่อเรือ่ง 
7.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   จํานวน    49      ชื่อเรื่อง 
8.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   จํานวน    33      ชื่อเรื่อง 
9.  วิทยาลัยสุวรรณาภูมิ   จํานวน    17      ชื่อเรื่อง 

                                 10.  วิทยาลัยตาป    จํานวน    20      ชื่อเรื่อง 
 
และศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับวิทยานิพนธจากสถาบันอ่ืน  ดังน้ี 
1.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน    48      ชื่อเรือ่ง 
 

ข.    การแลกเปลี่ยนวารสารสุทธิปริทัศน  ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกับ 
วารสารสถาบันอื่นๆ ดังนี้ 

1. วารสารปาริชาติ  ของกองการจัดการวารสารปาริชาติ  กลุมงานสงเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. วารสารตํารวจ  ของกองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3. วารสารโดมทัศน  ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
4. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
5. สรรพากรสาสน ของกรมสรรพากร 
6. ส่ิงพิมพของ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3.3.1.2  การพัฒนางานประจํา 
   กลยุทธในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการจัดเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศใหคณาจารยคณะตางๆ ไดคัดเลือกแลว  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดหาดังนี้ คือ โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ  โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจากการออกรานจําหนาย โครงการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปภาคี และการบอกรับฐานขอมูล
ออนไลน ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
 



48 
 

 

   1)  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ 
         ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหองสมุดจะมีความเพียงพอและทันสมัย
บรรณารักษตองติดตามตลาดของสํานักพิมพ แหลงผลิต เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงค  ในปการศึกษา 2549 มีการ
ออกสํารวจตลาดทรัพยากรสารสนเทศใหม จํานวน 2 ครั้ง ดังแสดงในตารางขางลางนี้  
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
คร้ังท่ี เดือน สํานักพิมพ / หนวยงาน 

หนังสือ วารสาร โสตฯ 

1 19 ก.ค. 49 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 195 4 - 
2 20 ต.ค. 49 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 225 7 130 

รวม 420 11 130 

 
   2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย 
       ในปการศึกษา 2549   การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากการออกรานจําหนาย
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2549 และครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 27 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนโครงการจัดรวมใน
งานสัปดาหหองสมุดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารย นักศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญของการอานหนังสือเพ่ือ
เสริมสรางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันไดมีโอกาสตรวจดูหนังสือสาขาวิชาตางๆ ที่ราน
จําหนายหนังสือนํามาแสดงในวาระงานสัปดาหหองสมุดประจําป และเสนอแนะใหศูนยสนเทศและหอสมุดจัดหาเขา
หองสมุด 
 
 สรุปผลจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย ดังตารางที่แสดงขางลาง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ภาษาไทย  
(ชื่อเร่ือง) 

ภาษาอังกฤษ  
(ชื่อเร่ือง) 

รวม  
(ชื่อเร่ือง) 

คร้ังท่ี 1   
วันที่  1 – 5 สิงหาคม 2549 

 
214 

 
939 

 
1,153 

คร้ังท่ี 2  
วันที่  23 – 27 มกราคม 2550 

 
388 

 
829 

 
1,217 

รวม 602 1,768 2,370 

 
             3) การจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนท่ีบอกรับเปนสมาชิก ปการศึกษา  2549 
    ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนในป  2549  ดังแสดงใน
ตารางขางลาง 
 

ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก หมดวาระสมาชิก 

1.  ABI/INFORM Complete  1 มิ.ย. 2549 31 พ.ค. 2550 
2.  Westlaw Academic Database  1 ก.ค. 2549 30 มิ.ย. 2550 
3.  Thai University e-book Net      2547 ตอเนื่อง 
4.  Dissertation Abstracts Online [DAO]   1 พ.ย. 2549 31 ต.ค. 2550 
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ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก หมดวาระสมาชิก 

5.  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน 
          -  IFD 
          -  Matichon e-Library 

 
 1 ส.ค. 2549 
    1 พ.ค. 2549 

 
   31 ก.ค. 2550 
   30 เม.ย. 2550 

6.  ฐานขอมูล วิทยานิพนธไทย  2540 ตอเนื่อง 
7.  Hospitality & Tourism Complete  1 ก.ย. 2549 31 ส.ค. 2550 
8.  Business Source Premier (BSP)  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2550 
9.  Econlit  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2550 
10.  Newscenter  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2550 
11.  WARC.COM  1 มี.ค. 2550 28 ก.พ. 51 
12.  ScienceDirect สาขาวิชา “Business Management and 
Accounting” 

 1 ก.พ. 2550 31 ธ.ค. 50 

13. และฐานขอมูลดานวิศวคอมพิวเตอร 5 ฐาน ( เฉพาะบุคคล )     1 ม.ค. 2550     31 ธ.ค. 2550 
 

3.3.2  งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  3.3.2.1  การกําหนดรหัส ใหคําคน หัวเร่ืองและรายการทางบรรณานุกรม เพ่ือการเขาถึง
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ เปนหนาที่ของงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 
2549 ไดดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางแผนไวดังตารางแสดงผลขางลางนี้ 
 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 

ภาคการศึกษา เปาหมาย วิเคราะหได 
รวม 

หนังสือ ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

2,550  ชื่อเรื่อง 
3,060  ชื่อเรื่อง 

2,793  ชื่อเรื่อง 
3,858  ชื่อเรื่อง 

6,651  ชื่อเรื่อง 

วารสาร ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

     765  ฉบับ 
     918  ฉบับ 

  1,073  ฉบับ 
  1,443  ฉบับ 

 2,516  ฉบับ 

จุลสาร ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

       96  ชื่อเรื่อง 
       96  ชื่อเรื่อง 

  112  ชื่อเรื่อง 
  164  ชื่อเรื่อง 

  276 ชื่อเรื่อง 

 
 เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดซื้อฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน จาก
มูลนิธิสถาบันการพัฒนาเพ่ือการศึกษา และตออายุการใชฐานขอมูลทุกป จนถึงปจจุบัน  เชนเดียวกันไดบอกรับ
ฐานขอมูลขาวออนไลน Matichon e-Library ต้ังแตเดือนเมษายน 2548 จนถึงปจจุบัน 
 
  3.3.2.2  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของงานวิเคราะห 
   นอกจากการดําเนินงาน กิจกรรมในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังมี
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของกับงานวิเคราะห ดังนี้ 
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1)  การจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ  
        แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับอนุมัติใหจําหนายส่ิงพิมพที่มีการใชนอย
และปริมาณมาก ดังนี้ วารสารฉบับยอนหลังที่ไมสามารถใชอางอิงได จํานวน 139 เลม หนังสือ จํานวน 1,608 เลม  

 
2) ความรวมมือเพื่อจัดทําฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  (Union Catalog) 
     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการจัดทําฐานขอมูลสหบรรณา- 

นุกรม เพ่ือเชื่อมโยงรายการทางบรรณานุกรมของหองสมุดตางๆ เขาดวยกัน เอ้ือประโยชนตอผูใชและเจาหนาที่ใน
การสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหงรวมกัน อันเปนการเพิ่มคุณคาทรัพยากรสารสนเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยมีบริษัทบุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูใหบริการดานพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด และมีการจัดตั้งเคร่ืองแมขายไวที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในปการศึกษา 2549 มีสถาบันรวมโครงการทั้งส้ิน 13 สถาบัน  

ทุกสถาบันสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศรวมกันจากสถาบันภาคีที่ URL  http://www.tlc.or.th/cgibin/gw 

_43_0/chameleon และสามารถดูรายละเอียดของโครงการไดจาก  URL  http://www.tlc.or.th/uc/  
  

3)  การเผยแพรสารสนเทศเต็มรูป  [Full – Text] บนขายงานคอมพิวเตอร 
        ในปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ที่จบในปการศึกษา 2548 จํานวน 42 ชื่อเรื่อง และบทความภาษาตางประเทศสาขานิติศาสตร  สาขา
วิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เผยแพรสารสนเทศบน
ขายงานคอมพิวเตอร รวมจํานวน 289 ฉบับ โดยไมไดใชงบประมาณที่ต้ังไวเนื่องจากโครงการนี้บุคลากรมีความ
พรอมในการดําเนินการ 

4)  การบันทึกขอมูลและจัดเตรียมออกบริการ 
         เนื่องดวยภาระในการดําเนินงานดานเทคนิคที่ตองดําเนินการใหสารสนเทศทุกรูป-
แบบออกบริการไดตามการประกันคุณภาพของงานแตเวลาปฏิบัติงานในบางชวงเวลามีวันทําการจํากัด คือ ชวงปด
เทอมเดือนมีนาคมและตุลาคมของทุกป ดังนั้นศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจางนักศึกษาชวยงานเฉพาะในชวง
พิเศษน้ี  ดําเนินการชวยจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบรกิาร สําหรับป 2549 นักศึกษาชวยงานไดดําเนินการ
จัดเตรียมเอกสารได จํานวน 4,364 เลม โดยใชงบประมาณเปนเงิน  8,850.00 บาท 

 
3.3.3  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 

         ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการปองกันรักษาสภาพหนังสือ ใหมีระยะเวลาการใชงานมากขึ้น 
เมื่อใหบริการแลวเจาหนาที่จัดชั้นไดสํารวจสภาพสิ่งพิมพ ถาพบหนังสือชํารุดไมพรอมใชงานก็นําส่ิงพิมพเหลานั้น
มาซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สมบูรณทั้งรูปเลมและเนื้อหาเพ่ือยืดอายุการใชงาน และเย็บรวมเลมวารสารของแตละป
ของบางรายชื่อ ในการดําเนินงานมีเปาหมาย ดงันี้ ภาคเรียนที่ 1  จํานวน 1,900 เลม ภาคเรียนที่ 2 และ 3  จาํนวน 
2,700  เลม ผลการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ จํานวน 
4,999  เลม ตามตาราง ดังนี้.- 
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ปการศึกษา  2549 เปาหมาย  (เลม) ผลการดําเนินงาน (เลม) 

ภาคเรียนที่ 1 1,900 2,248 
ภาคเรียนที่ 2 และ 3 2,700 2,751 
รวม 4,600 4,999 

ผลการดําเนินงานรวมตลอดปการศึกษา  2549 =  4,999  เลม 
 
 นอกเหนือจากการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพแลว บุคลากรที่ทําหนาที่ในงานนี้ไดปฏิบัติงาน
พิเศษตางๆ ดังนี้ 
 1. ฝกประสบการณทางดานการซอมและอนุรักษหนังสือใหกับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
และบุคลากรจากหนวยงาน และสถาบันอื่นที่แจงความประสงค ป 2549 มีจํานวน 28 คน 
 2.  รับเขาเลม หุมปกแข็งเดินอักษรทอง หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ใหกับผูใชบริการทั่วไป 
 3.  จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูที่ผานการฝกประสบการณทางดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

4. งานความรวมมือ การออกแบบกราฟก จัดทําปาย งานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  
ในโครงการที่ดําเนินการโดยศูนยสนเทศและหอสมุด หรือหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ ปการศึกษา 2546 – 2549 
 

2546 2547 2548 2549 การซอมและ
อนุรักษ 5,567 6,367 6,258 4,999 

 
 

3.3.4  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
          เปนหนวยงานหนึ่งในแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ที่รวบรวมจัดเก็บอนุรักษเอกสารจดหมาย
เหตุ และใหบริการตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล ในปการศึกษา 2549 ไดพัฒนางานประจําโดยจัดใหมีโครงการ
เผยแพรหอจดหมายเหตุ 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการวันรําลึกอาจารยสน่ัน  เกตุทัต 
ในปการศึกษา 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนิน 

โครงการวันรําลึกอาจารยสนั่น เกตุทัต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 โดยการจัดนทิรรศการบน Web site และนําเสนอ
ภายใตหัวขอ “ยอนอดีตขาราชการไทย : อาจารยสนั่น เกตุทัต” เริ่มตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2550 เปนตนไป     
เนื้อหาในนิทรรศการกลาวถึง  ชีวิตและงานราชการ 
     หลักของความสําเร็จ 
    รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 
    ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
    วันสุดทายของชีวิต 
    ในความทรงจํา 
      มีภาพประกอบเนื้อหา 22 ภาพ (ตามเอกสารแนบ) สามารถเขาชมชีวิตและผลงานของ
อาจารยสนั่น เกตุทัต จาก Web site   http://laic.dpu.ac.th/sanan 
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2) โครงการจัดเก็บเอกสารสวนบุคคลของบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทําการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุ 

ประเภทเอกสารสวนบุคคล ดร. ไสว สุทธิพิทักษ เพ่ือออกใหบริการในปการศึกษา 2549 เปนจํานวน 73 ปก โดย
เปนเอกสารขาวภาษาตางประเทศจํานวน 73 ปก และจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุประเภทเอกสารสวนบุคคล
ของอาจารยประเสริฐ ประภาสะโนบล  จํานวน 101 ปก 
 
 

3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 
 

3.4.1  การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
หลังจากศูนยสนเทศและหอสมุดไดมีการอับเกรดระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS Classic ไปเปน  

VTLS Virtua version 14.1.1 ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติมดังนี้ 
3.4.1.1  การปรับปรุงและเพิ่มฟงกชันแตละโมดูล 

- Circulation Module 

• ยกเลิกการเขียนบัตรคูซองผูใชบริการเพียงแตย่ืนบัตรประจําตัวและหนังสือ 

• เปดฟงกชันตอการยืมผานเว็บโดยผูใชไมตองนําหนังสือมาตอการยืมที่
หองสมดุ 

• แกไขพารามิเตอรการแจงเตือนจาก 15 วันเหลือ 9 วัน 

• มีการแกไขเพดานคาปรับของผูใชบริการ 

• เขียนโปรแกรมเพื่อดึง Item barcode ออกมาเพื่อรัน Script แกไข location 
หนังสือหมวด 400 

- Cataloging Module 

• มีการตั้งเวลาเพื่อใหระบบ Extract ขอมูลสําหรับการสรางตารางที่ 11 โดย
อัตโนมัติ 

3.4.1.2  พัฒนา Software เพิ่มเติมสําหรับงานแตละโมดูล 
- Circulation Module 

• มีการแกไขรูปแบบการแสดงผลขอมูลสถิติในโปรแกรม Infostation หัวขอ 
Overdue, Review notice 

 
3.4.2  การพัฒนา Hardware 

3.4.2.1  มีการเปล่ียนคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลVTLS Web gateway ใหเปนจอ LCD  
 และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและในแตละชั้นของศูนยสนเทศและหอสมุดจํานวน 24 เครื่อง 
3.4.2.2  มีการจัดหา Harddisk ชนิด IDE ขนาด 300GB เพ่ือรองรับฐานขอมูล Photo bank  
3.4.2.3  มีการติดตั้ง UPS ขนาดใหญ ขนาด 6KVA ใหกับระบบไฟฟาที่เคานเตอรบริการยืม-คืน 
 สามารถรองรับคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงจํานวน 6 เครื่องเพ่ือใหสามารถเปด 
 บริการไดอยางตอเนื่องในกรณีที่เกิดไฟฟาดับ 
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3.4.3  ระบบที่จัดหาเพิ่มเติม 
ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดหาระบบควบคุมการใชงานคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต Smart  

Control จํานวน 400 Users License เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการ 
 
3.4.4  ระบบที่พัฒนาข้ึนเอง 

แผนกเทคโนโลยีหองสมุดไดพัฒนาระบบแนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหมผานเว็บเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหกับผูใชบริการโดยไมตองมาที่หองสมุดเพ่ือกรอกรายการ 

 
3.4.5  การพัฒนาโฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด 

แผนกเทคโนโลยีหองสมุดไดพัฒนาโฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุดโดยใช โปรแกรม PHP  
เขามาชวยเนื่องจากการจัดทํา โฮมเพจภายในมหาวิทยาลัยจะตองมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดโดยใช Template ที่ได
รับมาจากศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเปน HTML ธรรมดา ไมสะดวกในการแกไขเมนูทางดานซายมือเพราะ
จะตองเขาไปแกไขทุกเพจ ดังนั้นจึงไดนําโปรแกรม ดังกลาว เขามาชวยในการพัฒนาและทําใหเกิดความสะดวกใน
การแกไขเมนูเพียงครั้งเดียว 

 
3.4.6  การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2550 อบรมเรื่อง ”สารพัดการคํานวณ ดวยโปรแกรม  Microsoft  
Excel”  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Lab7 ชั้น 3 อาคาร 8 โดยมีนายพรเทพ ยอแสงรัตน  เปนวิทยากร 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2550 อบรมเรื่อง ”เทคนิคใชงาน Microsoft Access กบังานวัสดุ 
ครุภัณฑ” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Lab7 ชั้น 3 อาคาร 8 โดยมี นายอุทิตย พิมพา เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เปนวิทยากร 

 
3.4.7  คอมพิวเตอรภายในศูนยสนเทศและหอสมุด 

1. Sun Server         2 เครื่อง 
2. Linux Server        1 เครื่อง 
3. คอมพิวเตอรที่ใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหมด    80 เครื่อง 
4. คอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูล VTLS Webgateway  24 เครื่อง 
5. คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน    66 เครื่อง 
6. คอมพิวเตอรใหบริการ video Ondemand   19 เครื่อง 
7. คอมพิวเตอรใหบริการเรียนรูดวยตนเอง     6 เครื่อง 
 

3.4.8  สถิติการทํางาน 
 

รายการ รวมท้ังป 

ซอมบํารุงคอมพิวเตอร(ครั้ง) 229 

ซอมบํารุง Printer(ครั้ง) 26 

ซอมบํารุงเครือขาย(ครั้ง) 32 
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รายการ รวมท้ังป 

ติดตั้ง Software(ครั้ง) 219 

ปรับปรุง Homepage(ครั้ง) 56 

ปรับปรุงฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 44 

พัฒนาฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 32 

อบรมบุคลากร(คน) 42 

Back Up ฐานขอมูล ทุกวัน 

เตรียมขอมูลสงทบวงฯ(ครั้ง) 7 

ปรับปรุงฐานขอมูล Metadata(ครั้ง) 3 

ฝกงานนักศึกษา(คน) 19 

เตรียมเอกสาร อพส.(ชุด) 19 

เตรียมเอกสารภายในแผนก(ชุด) - 

 
 
3.5 การบริการสารสนเทศ 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จัดใหมีบริการสารสนเทศ โดยการสืบคนจาก
คอมพิวเตอรในศูนยสนเทศและหอสมุดหรือสืบคนขอมูลผานเว็บไซต http: //laic.dpu.ac.th ในขณะนี้มีฐานขอมูล 3 
ประเภทดังนี้ 

3.5.1 ฐานขอมูลออนไลน ( Online Databases) 
ผูใชบริการสามารถทําการสืบคนไดจากเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยคลิกเลือกฐาน- 

ขอมูล Online  จาก Quick Links  ในหนาแรกของโฮมเพจ ในกรณีที่มีผูใชบริการตองการสืบคนขอมูลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โปรดติดตอขอ User name และ Password  ไดที่งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 
 

3.5.1.1   ABI/INFORM   
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมขอมูลจากวารสารทางดานบริหารธุรกิจ การโฆษณา  การ 

ตลาด เศรษฐศาสตร  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การเงิน  ภาษีอากร  คอมพิวเตอร  มากกวา  1,100 รายชื่อ  
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตาง ๆ  อีกมากกวา 60,000 บริษัท  สามารถสืบคนบทความฉบับเต็มรูปแบบ  ( Full 
Text)  ไดจากวารสารทั่วโลกกวา 800 รายชื่อ  โดยขอมูลในป ค.ศ. 1971 – 1990  ใหรายการบรรณานุกรมและ
สาระสังเขป  และในป ค.ศ. 1991 – ปจจุบัน ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูป ( Full Text ) 

3.5.1.2 Proquest  Dissertations & Theses 
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมงานวิจัย   วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลก  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   ซึ่งรวบรวมบทคัดยอ
วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีขอมูลมากกวา 2 ลานรายการ  และมีการเพิ่มเติมขอมูลปละไมตํ่ากวา 
50,000  รายการ   โดยขอมูลในป  ค.ศ. 1980 – 1979  ใหรายการบรรณานุกรม  ในป ค.ศ. 1980 – ปจจุบัน  ให
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รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป และในป ค.ศ. 1997 – ปจจุบัน  ใหตัวอยางวิทยานิพนธ 24 หนาแรกในรูป
ของ PDF 

3.5.1.3 Westlaw  International 
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมบทความวารสารทางดานกฎหมายนานาชาติ  โดยมี 

วารสารทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางครบถวน   อีกทั้งครอบคลุมกลุมประเทศในเครือจักรภพบาง
ประเทศ  กลุมประเทศยุโรป  และประเทศอื่น ๆ  ปที่ใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1970 – ปจจุบัน  ใหขอมูลเอกสารฉบับ
เต็มรูปแบบ ( Full  Text ) ในรูปของ HTML  

3.5.1.4 IEEE Computer Society Digital Library 
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมบทความวารสารทางดานวิศวกรรม  รวบรวมบทความ 

มากกวา 80,000 บทความ  จากวารสารเกา 12,000 ชื่อเรื่อง  ปที่ใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1998 – ปจจุบัน  ใหขอมูล
บรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text ) 

3.5.1.5 Business Source Premier ( BSP) 
   ฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจของบริษัท  EBSCO  ครอบคลุมเนื้อหา
ทางดานธุรกิจ  การตลาด  การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การบญัชี  การเงิน  และ
เศรษฐศาสตร ปที่ใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1965 – ปจจุบัน โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text )  จํานวน 
2,300 รายชื่อ 

3.5.1.6 EconLit  
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ  การพยากรณเศรษฐกิจ  ตลาด 

ทุน เศรษฐมิติ  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  เศรษฐศาสตรแรงงาน  ทฤษฏีการเงิน  เศรษฐศาสตรการเมือง  และอื่น ๆ  
ปที่ใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1969 – ปจจุบัน  โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text) มากกวา 400 รายชื่อ 

3.5.1.7 Hospitality & Tourism Complete 
ฐานขอมูลออนไลนที่รวบรวมวารสารตางประเทศทางดานอุตสาหกรรมบริการ  การ 

ทองเที่ยวและการโรงแรม  มีขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1965 – ปจจุบัน  มีเอกสารฉบับเต็ม( Full Text)  มากกวา 
200 ชื่อเรื่อง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับวารสารฉบับพิมพ (ที่มีอยูในฐานขอมูล) ในสาขานี้ 14 ชื่อเรื่อง 

3.5.1.8 IFD Newsclip Online 
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน  เปนระบบบริการสืบคนขาว  บทสัมภาษณ  บท 

วิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตางๆ  จากหนังสือพิมพภาษาไทยสําคัญๆ กวา 20 ฉบับ โดยจัดแบงขาว
ออกเปน 25 หมวด ไดแก การเมืองในประเทศ  เศรษฐกิจ  การตลาด  ธุรกิจการคา  เกษตรกรรม  สาธารณูปโภค  
คมนาคม  การขนสง  เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  ปที่ใหบริการตั้งแตป  พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน  ใหขอมูล
บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text) ในรูปของภาพ (Image) 
 

3.5.1.9 Matichon e-Library ( หองสมุดขาวออนไลน) 
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน  เปนระบบบริการสืบคนขาว   บทสัมภาษณ  บท 

วิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตาง ๆ หรือขอเขียนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับองคกรภาครัฐและเอกชน  
รวมท้ังบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท  ปที่ใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน  ใหขอมูล
บรรณานุกรมและเอกสารเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของภาพขาว ( Image ) 
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3.5.1.10 NewsCenter ( หองสมุดขาวออนไลน ) 
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลนที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหลงขอมูลทั้งในและ 

ตางประเทศกวา 100 แหลง  สามารถสืบคนขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอนหลังไดกวา 10 ป  สามารถนํา
ขอมูลไปใชตอไดงายดาย  ไดแก ส่ังพิมพ บันทึกลงไฟล คัดลอก  ตลอดจนนําขอมูลออกไปสู Microsoft Word และ 
Microsoft Excel  รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีขอมูลลาสุดที่อยูในความสนใจเขาสูฐานขอมูล 

3.5.1.11 Thai  University eBook Net 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เปนการอานหนังสือผานทางอินเทอรเน็ตโดยศูนย 

สนเทศและหอสมุดไดบอกรับ eBooks  ผานทางภาคีหองสมุดจึงสามารถอานหนังสือจากการรวมกลุมภาคีหองสมุด
ไดประมาณ 3,674 eBooks  และสามารถเขาอานหนังสือเพ่ิมเติมไดจาก OCLC ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากําไรของ
หองสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,450 ebooks เชน หนังสืออางอิง  หนังสือวิชาการทุก
สาขาวิชา วรรณคดี และนวนิยาย 

3.5.1.12 Science Direct  ในสาขา Business, Management and Accounting  
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ( E-Journal) ในสาขา Business, Management and  

Accounting มีวารสารทั้งหมด 74 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text) 
3.5.1.13 WARC ( World Advertising  Research Center) 

ฐานขอมูลออนไลนที่ใหความรูดานการตลาดมากกวา 25,000 ขอเขียน  และมีการ 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลใหมทุก 1 เดือน  ที่มีอยูในส่ือตาง ๆ เชนเอกสารการวิจัย ( Research) เรื่องยอ ( 
Summaries) บทความ (Articles) และกรณีศึกษาตาง ๆ  ( Case Studies) ซึ่งมีมากวา 30 แหลงดวยกัน  สามารถ
สืบคนยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1999-ปจจุบัน ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( 
Full Text) ในรูป HTML และ PDF  
 

3.5.2 ฐานขอมูลออนไลนท่ีพัฒนาโดยศูนยสนเทศและหอสมุด 
3.5.2.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ VTLS virtua ประกอบดวย 

1) ฐานขอมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ 
เปนรายการบรรณานุกรมของ หนังสือ วารสาร และส่ือโสตทัศน ที่มีอยูในศูนย 

สนเทศและหอสมุด 
2) ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 

เปนรายการบรรณานุกรมของบทความวารสารภาษาไทย  ที่ศูนยสนเทศและ 
หอสมุดบอกรับเปนสมาชิกและทําดรรชนีเพ่ือใชสืบคนบทความจากวารสารเหลานั้น 

3) ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
เปนรายการบรรณานุกรม  และเนื้อหาเต็มรูปแบบ (Full Text ) ของวิทยานิพนธ 

มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ต้ังแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน 
4) ฐานขอมูล กฤตภาค ( Infoma)  

เปนรายการบรรณานุกรม และเนื้อหาฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text) ของบทความ 
หนังสือพิมพ จํานวน 20 ชื่อเรื่อง เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควา ของขอมูลตั้งแต พ.ศ. 2541 – 2544 

5) ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสารใหม 
วารสารใหมที่ศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับ  โดยดําเนินการสแกนหนาสารบัญวารสาร 

ฉบับใหมใหบริการบนเว็บเปนการประหยัดเวลาใหกับผูใชบริการไดสํารวจเนื้อหาบทความใหม ๆ  
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3.5.2.2 ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธุรกิจ- 

บัณฑิตย  ( DPU e-Theses and Research )  
ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

(DPU e-Theses and Research) เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถ
เขาใชได 2 ทาง คือ เขาใชผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua และเขาใชผานเว็บไซตของศูนยสนเทศและ
หอสมุด โดยมีรายชื่อตามสาขาวิชาที่ใหบริการ ใหขอมูลเต็มรูปแบบ (Full Text ) 

3.5.2.3 ฐานขอมูล METADATA   ทางดานกฎหมาย 
                                 เพ่ือใหผูใชบริการสามารถสืบคนสารสนเทศทางดานกฎหมายจากแหลงตาง ๆ บนเครือ 
ขายอินเทอรเน็ต 
 

3.5.3 ฐานขอมูลซีดีรอม ( CD-ROM Databases ) 
3.5.3.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

ฐานขอมูลซีดี-รอมวิทยานิพนธไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันอุดม  
ศึกษาไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกวา กวา 63 สถาบัน รวบรวมโดยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ปที่ใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2509–2549 ใหขอมูลบรรณานุกรม
พรอมสาระสังเขป (Abstract) 

3.5.3.2    ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย 
เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย  จํานวน 101 ชื่อเรื่อง ประกอบดวย 

แผนซีดี-รอม 2 แผน แผนที่1 มีหนังสือกฎหมายจํานวน 83 ชื่อเรื่อง และแผนที่ 2 มีหนังสือกฎหมายจํานวน 18 ชื่อ
เรื่อง (หลวงอรรถวิภาคไพศาลยเปนผูบริจาคหนังสือกฎหมายเกาเหลานี้ใหศูนยสนเทศและหอสมุด และศูนยสนเทศ
และหอสมุดไดนํามาพัฒนาเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส) 

3.5.3.3    LISTED COMPANY INFO (ISIM ซีดีรอมพื้นฐานบริษัทจํากัด มหาชน ) 
  ฐานขอมูลรวบรวมรายชื่อบริษัทตาง ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

ไทยพรอมบริษัทลูกที่อยูในเครือ ต้ังแตป ค.ศ. 1999 – June 2003 ใหขอมูลทางการเงิน การคา ขาวการคา และ
สถิติยอนหลัง 3 ป 

3.5.3.4   Cyber Laws ( ฐานขอมูลพระราชบัญญัติ 2001 )  
ฐานขอมูลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ   พระราชกําหนด และ 

ประมวลกฎหมายในป ค.ศ. 2001 
3.5.3.5 คําพิพากษาศาลฎีกา 

ฐานขอมูลที่รวบรวมคําพิพากษาศาลฎีกา ต้ังแตป พ.ศ. 2485 – 2544 คําส่ัง คาํรองของ 
ศาลฎีกา  กฎหมาย และคําพิพากษาไทย 

3.5.3.6 Thai Software Dictionary 4.0 
ฐานขอมูลพจนานุกรมคําศัพททางดานคอมพิวเตอร  รายชื่อผูผลิตและจําหนายซอฟต 

แวรและฮารดแวร และรายชื่อ Homepage ที่นาสนใจ 
3.5.3.7 สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ท่ัวราชอาณาจักร 

ฐานขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ใหขอมูลดานสํามะโนประชากร สํามะโนครัว  
สถิติประชากร และสถิติที่อยูอาศัยทั่วราชอาณาจักรไทยในป พ.ศ. 2543 
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3.5.3.8 สยามจดหมายเหตุ 
ฐานขอมูลที่บันทึกขาวสาร  และเหตุการณสําคัญของประเทศไทยและตางประเทศ เปน 

เหตุการณดานเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอยางกวางขวางครอบคลุมรอบดาน    โดยมีขอมูลตั้งแต 1 
มกราคม 2519 – 30 เมษายน 2543 และตลอดทั้งป พ.ศ. 2546 – 2547  

3.5.3.9 World Development Indicators 2002 
ฐานขอมูลรายงานสถิติดานการพัฒนาของประเทศตาง ๆ กวา 200 ประเทศ ในชวงป  

ค.ศ. 1960 – 2000 ไดแก ความยากจน  การศึกษา  สุขอนามัย  ส่ิงแวดลอม  และเศรษฐกิจ รวมท้ังขอมูลจาการ
วิจัยของ World Bank 

3.5.3.10 ฐานขอมูลโปรมแกรมพจนานุกรมการบริหาร การจัดการ พาณิชยกรรม และ 
การตลาด 
   อธิบายความสําคัญของคําศัพทเฉพาะทางดานการบริหาร  การจัดการ  พาณิชยกรรม 
และการตลาดอยางละเอียด 

3.5.3.11 ฐานขอมูล Super Dictionary 
ฐานขอมูลพรอมใช  สามารถคนหาขอมูลไดฉับไว ตามหมวดหมูหรือดรรชนีที่ตองการ 

พิมพที่อยูติดจดหมายไดทันที 
3.5.3.12 ฐานขอมูล Smart Map 

โปรมแกรมขอมลูแผนที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก สมุทรปราการ  นนทบุรี  
ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา โดย ซีดี-รอมนี้จะมีแผนที่ใหพรอมกับโปรมแกรมเพื่อใชในการทํางานเกี่ยวกับ
แผนที่ตางๆ 
 
 ในปการศึกษา 2549  แผนกบริการสารสนเทศ ไดปฏิบัติงานตามแผนงานมีโครงการและกิจกรรมตาง  ๆ 
ทั้งกิจกรรมสงเสริมการบริการผูใช กิจกรรมพัฒนางานประจํา และกิจกรรมสงเสริมงานบริการสังคมดังนี้ 
 
 1.  โครงการแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 
      เนื่องจากในชวงเปดภาคเรียนของทุกภาคการศึกษา  จะมีนักศึกษา อาจารย และนักวิจัยเขามาใช
บริการศึกษาคนควาเอกสารภายในศูนยสนเทศและหอสมุดเปนจํานวนมาก  แผนกบริการสารสนเทศไดจัดใหมีการ
แนะนําการสืบคนการใชฐานขอมูลของศูนยสนเทศและหอสมุด  และแนะนําวิธีการคนหาหนังสือบนชั้น  ทั้งยังทํา
แผนพับประชาสัมพันธแนะนําขั้นตอนและวิธีการใชฐานขอมูลออนไลน  แนะนําในวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2549  มี
ผูสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด  538 คน 
 
 2. โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน  ของศูนยสนเทศและหอสมุด 
      ตามแผนการปฏิบัติงานป 2549 แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัด
โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน ที่ทางศูนยสนเทศบอกรับ สําหรับนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย  ให
สามารถคนหาขอมูลอินเทอรเน็ต  ฐานขอมูลซีดีรอม  ฐานขอมูลออนไลน  ในปการศึกษา 2549 ไดดําเนนิการดังนี้ 
  คร้ังท่ี 1  จัดแนะนําและสาธิตการใชฐานขอมูลออนไลน WESTLAW  ในวันเสารที่ 11 
พฤศจิกายน  2549   มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 31 คน  
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  คร้ังท่ี 2  จัดแนะนําและสาธิตการใชฐานขอมูลออนไลน ABI/INFO , Proquest Dissertations & 
Theses  ,  IFD Newsclip Online และฐานขอมูลหองสมุด อัตโนมัติ VTLS   ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2550 มี
ผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 43  คน  
 

3.  โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรงานบริการ   
 เพ่ือใหผูใชบริการไดทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ทางศูนยสนเทศและหอสมุด  ได 

จัดเตรียมไวใหบริการ แผนกบริการสารสนเทศไดจัดทําแผนพับ เพ่ือเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธงานในป
การศึกษา 2549 ไดจัดทําแผนพับ  6 เรื่องดวยกัน ไดแก 

1. แผนพับบริการยืมตอดวยตนเองผาน WEB 
2. แผนพับการขอใชบริการเครือขายไรสายและการใชสาย LAN ในภายในศูนยสนเทศและ

หอสมุด 
3. แผนพับบริการตรวจสอบการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอดวยตนเองผานWEB 
4. แผนพับบริการแนะนําการจัดหนังสือบนชั้น 
5. แผนพับบริการหนังสือมุมกําลังใจ 
6. แผนพับบริการตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ 
 

4.  โครงการการเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
(ตอเน่ือง) 
  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัดโครงการการเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ (ตอเนื่อง)      ซึ่งในปการศึกษา 2549 ไดกําหนดเปาหมายไววา
ตองรวบรวมและเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ จํานวน 300 รายการ  
ขณะนี้ไดรวบรวมและเผยแพรไดจํานวนทั้งหมด  1,005  รายการ  
 

5. รายงานสรุปผลโครงการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย  บน WEB  ในรูป Full Text 
  ตามแผนการปฏิบัติงานป 2549 แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัด
โครงการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบน   WEB ในรูป Full Text   ซึ่ง
ในปการศึกษา 2549 ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดจํานวน 300 รายการ    ขณะน้ีไดรวบรวมและเผยแพรไดจํานวนทั้งหมด     832        
รายการ  
 

 6.  โครงการรณรงคสงเสริมการอาน  
  การจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมการอาน เปนการรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป  รักการอานหนังสือ  โดยกําหนดคําขวัญของงานวา “การอานพัฒนา
ชีวิต นําความคิดพัฒนาชาติ”  ตามแผนการดําเนินงาน  ป  2549  แผนกบริการสารสนเทศ  ไดกําหนดเปาหมาย
ในการจัดโครงการรณรงคสงเสริมการอาน 2 ครัง้  ครั้งที่ 1 /49   ไดกําหนดจัดในวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2549    
  สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้ 
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  วันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 49    “กิจกรรม Shot เด็ดนักอาน”  เปนกิจกรรมประกวดภาพถายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยที่เนนภาพสงเสริมการอาน  มีผูสงภาพถายเขาประกวดทั้งหมด 7 คน จํานวน 
21 ภาพ  คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย  อาจารยประดิษฐ รัตนวิจารณ  ผ.ศ. สุทิน  โรจนประเสริฐ และ ดร.
ฤทธิไกร  ตุลวรรธนะ    
ผลการตัดสิน       

รางวัลชนะเลิศ    ภาพที่ 7 ชื่อภาพ “ทุกวนิาทีมีคา”  นายยุทธนา  ตีระกนก  คณะนิเทศศาสตร                                     
(รับของที่ระลึกพรอมเงินรางวัล 800.00 บาท )   

             รางวัลชมเชย   ภาพที่ 10 ชื่อภาพ  “ขะมักเขมน” นายณรงคชัย มหิทธิเศรษฐ คณะนิเทศาสตร  
                                   (รบัของที่ระลึกพรอมเงินรางวัล 500.00บาท)  
          รางวัลชมเชย  ภาพที่ 5  ชื่อภาพ “จดจอ”  นางสาววิไลลักษณ  กล่ินน้ําหอม  คณะนิเทศศาสตร  
                                   (รบัของที่ระลึกพรอมเงินรางวัล 500.00บาท) 
 
  วันท่ี 2 สิงหาคม 49    “กิจกรรม Reading Passport”  เปนกิจกรรมเนนการคนหาขอมูลใน
หองสมุด ผูเขารวมกิจกรรมจะตองรับ Passport  ในการคนขอมูลทุกคนที่เขารวมกิจกรรมจะตองรวมกิจกรรมใหครบ
ทุกสถานีคือสถานีบริการคนควา สถานีบริการอินเทอรเน็ต สถานีบริการยืม – คืน  สถานีบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ และสถานีบริการส่ือโสตทัศน กติกาการตัดสินผูเขารวมแขงขันจะตองทําเวลาไดนอยที่สุดและครบทุก
สถานี   มนีักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 32 คน   
ผลการตัดสิน          
รางวัลชนะเลิศ      นายอรรคพล  แหลงหลา เลขทะเบียน 461160167 คณะการบัญชี   

ทําเวลาได 22 นาที                                         
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นายวัชรพงษ  สีดาเลิศ  เลขทะเบียน 483160121 คณะการบญัชี   

ทําเวลาได 29 นาที 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นางสาว  วรนุช  ชนะพาห  เลขทะเบียน 461400005   ทําเวลาได 30  นาที    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาว ธิดารัตน เครือจักร  เลขทะเบียน 491370123   ทําเวลาได 30  นาที 
                                                        
  วันท่ี 3 สิงหาคม 49   “กิจกรรม LAIC สัญจร”  เปนกิจกรรมที่เนนการบริการเชิงรุก ลักษณะ
ของกิจกรรมเนนการตอบคําถามของนักศึกษา คําถามที่ใชตอบจะเบงเปน 4 ประเภทดวยกันไดแกคําถามที่สุดของ
โลก คําถามที่สุดของประเทศไทย ตอคําสุภาษิต และ คําถามอะไรเอย  มีผูสนใจรวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่เนนการใชเวลาวางของนักศึกษาใหเปนประโยชน  และเปนการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ 
ของหองสมุด อีกดวย เปนกิจกรรมที่ผูตอบคําถามถูกจะไดรับของรางวัลไปทันที 
 
  วันท่ี 4 สิงหาคม 49  “กิจกรรม บุญหลนทับนักอาน”  เปนกิจกรรมที่คนหานักอานจากจํานวน
การยืมหนังสือมากที่สุดในชวงวันที่ 2 สิงหาคม 2548 – 25 กรกฎาคม 2549 จากฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS   และนัดนักอานสัมภาษณ โดยมีอาจารยเวเนยยพจนวาทิน ศุกระกาญจน  เปนผูดําเนินรายการ  ผลการ
สํารวจผูไดรับรางวัลจะแบงเปน 2 ระดับ   
ระดับปริญญาตรี 
รางวัลชนะเลิศ     นายอรรคพล  แหลงหลา เลขทะเบียน 461160167 คณะการบัญชี  
                                               สถิติการยืมจํานวน 237 เลม 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายวิษณุกรณ วิชามุข เลขทะเบียน 461270129 คณะนิติศาสตร  
                                               สถิติการยืมจํานวน 172 เลม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวสัจจา  ไพบูลย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
                                               สถิติการยืมจํานวน 164 เลม 
ระดับปริญญาโท  
รางวัลชนะเลิศ    นายพงศภวัน  ตะรุสะ  บัณฑิตวิทยาลัย เลขทะเบียน 475023002   
                                               สถิติการยืม จํานวน 379 เลม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายอมรเทพ เทพพานิช  เลขทะเบียน 475030045  
                                               สถิติการยืม จํานวน 308 เลม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายวีรพงศ วาสุกะรัตน  เลขทะเบียน 465520026   
                                               สถิติการยืม จํานวน 209 เลม 
 

วันท่ี 5 สิงหาคม 49     พิธีเปดงานสัปดาหหองสมุด พรอมมอบรางวัลผูที่ชนะการเขารวม 
กิจกรรมตั้งแตวันที่ 1 – 4 สิงหาคม และเปดกิจกรรม  “กิจกรรมหนังสือพูดได”  โดยทานอธิการบดี  (รศ. ดร.  
วรากรณ  สามโกเศศ) 
  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหนังสือพูดไดประกอบดวย รศ.ดร. สอางศรี พรสุวรรณ  
อาจารยศิวาวุธ ไพรีพินาศ และอาจารยปทมา สุวรรณนอย  มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 10 คน 
ผลการตัดสิน   
รางวัลชนะเลิศ    นายอุดม สุขทอง นักศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร  
                                       นําเสนอหนังสือเรื่องมรดกที่ขอฝากไว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวหทัยชนก สมมิตร  คณะนิเทศศาสตร สาขาวิทยุกระจายเสียง 

                                   และโทรทัศน นําเสนอหนังสือชื่อเรื่องใครเอาเนยแข็งของฉันไป                                       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาววันวิสาข  หาญวงศ คณะบริหารธุรกิจ  
                                        นําเสนอหนังสือชื่อเรื่อง หวานรักใหเต็มโลก  
รางวัลชมเชย     นางสาว สัจจา  ไพบูลย  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร  

          นําเสนอหนังสือเรื่อง รูซึ้งสํานวนฝรั่ง รูศัพทเพลงดัง   
 

7.  สรุปผลโครงการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอมูลหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 
อนุสรณ  

งานหองสมุด ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ อนุสรณ  แผนกบริการสารสนเทศไดจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเขา
ฐานขอมูลหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  อนุสรณ  ได 4,130 รายการ โดยมิไดใชงบประมาณใด ๆ ทั้งส้ิน  

 
8.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 

 ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ  หนึ่งในผูกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนปูชนียบุคคลที่ควรคาแกการ
กลาวถึง  แมวาทานจะลวงลับไปนานกวา 10 ป  แตคุณประโยชนและบทบาททางดานการศึกษา และทางดาน
การเมืองยังเปนที่ประจักษในสายตา มีการกลาวขาน อางถึงกันเสมอ  อาจารย ดร. ไสว สุทธิพิทักษ เปนครูและ
นักศึกษาที่ไมเคยหยุดนิ่ง เห็นไดจาก หนังสือ วารสาร และส่ือโสตทัศน ที่ทานเก็บสะสมมาเปนเวลานานป มีเปน
จํานวนมาก ซึง่ทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้ ลวนแลวแตมีคุณคาและหายากเปนแหลงขอมูลทางประวัติศาสตรที่ดี
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ดังนั้นเพ่ือเปนการรําลึกถึงทาน  ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดงานวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ   เพ่ือเปนการ
รําลึกถึงทานอาจารย ดร.ไสว สุทธิพิทักษ หนึ่งในผูกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และเพ่ือใหอนุชนรุนหลังได
ทราบประวัติความเปนมาและบทบาททางดานตางๆ ของทานอาจารย ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ผูที่ชาว มธบ. เคารพรัก
และนับถือ โดยศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดนิทรรศการ เรื่อง “ เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม สมบัติของชาติ”  เมื่อวัน
ศุกรที่ 15 กันยายน 2549 ณ หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  การจัดนิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ   ขั้นตอนและวิธีการทําเครื่องถม  เครื่องเงิน จํานวน 10  บอรด  จัดตูโชวเครื่องเงิน 
เครื่องถม จํานวน 10 ตู  และจัดแสดงหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับเคร่ืองถมเงิน เครื่องถมทอง พรอมบรรณนิทัศน 
หนังสือจํานวน 10 เลม วารสารจํานวน 8 บทความ  
 
 

3.6  การพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 

3.6.1   โครงการศูนยรวมภาพ  (Photo Bank) 
 แผนกสื่อโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลรูปภาพกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในรูปแบบดิจิทัล ในรอบปการศึกษา 2549 โดยจัดเก็บภาพใหเปนระบบในฐานขอมูล
รูปภาพของมหาวิทยาลัย  ใหผูใชบริการสามารถคนหาภาพ จํานวน 484 กิจกรรม 38,236 ภาพ ไดอยางรวดเร็ว
ทาง Internet  โดยเขาถึงฐานขอมูลผาน Web Site ของศูนยสนเทศและหอสมุด ที่ http://laic.dpu.ac.th  

 
3.6.2 โครงการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับบริการ CD & VDO on Demand 

แผนกสื่อโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดจัดสรรพื้นที่ขยายการใหบริการ CD & VDO on  
Demand  เพ่ือรองรับการใหบริการอยางเพียงพอตามความตองการของผูใชบริการ โดยเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ จากเดิม 16 ชุด เปน 19 ชุด ในรูปแบบมัลติมีเดียบนขายงานคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชบริการสามารถ
เลือกรายการไดดวยตนเอง เพ่ือศึกษาและชมรายการไดทันที 
 

3.6.3 โครงการจัดทํา DVD แนะนําศูนยสนเทศและหอสมุด Version ภาษาอังกฤษ 
แผนกสื่อโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการจัดทํา DVD แนะนําศูนยสนเทศและ 

หอสมุด Version ภาษาอังกฤษ เพ่ือประชาสัมพันธและตอนรับชาวตางชาติ และนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ซึ่ง
ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันภาษาทางดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานเทคนิค  
และอาจารย ภัทธีรา  สารากรบริรักษ ผูบรรยาย 
 

3.6.4 งานวิเคราะหสื่อโสตทัศน 
 

จํานวนสื่อโสตทัศน 
เดือน 

รับ   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

มาสเตอร / ชิ้น 
(ไมทําการวิเคราะห) 

วิเคราะห   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

ออกบริการ   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

มิถุนายน 2549 110 / 175 -  110 / 175 110 / 175 
กรกฎาคม 2549 133 / 235  - 133 / 235 133 / 235 
สิงหาคม 2549 128 / 258 - 128 / 258 128 / 258 
กันยายน 2549 118 / 231 7 118 / 224  118 / 224 
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จํานวนสื่อโสตทัศน 
เดือน 

รับ   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

มาสเตอร / ชิ้น 
(ไมทําการวิเคราะห) 

วิเคราะห   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

ออกบริการ   
ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

ตุลาคม 2549 143 / 259 16 143 / 243 143 / 243 
พฤศจิกายน 2549 150 / 349 2 150 / 347 150 / 347 
ธันวาคม 2549 125 / 258 5 125 / 253 125 / 253 
มกราคม 2550 243 / 326 - 243 / 326 243 / 326 
กุมภาพันธ 2550 216 / 288 - 216 / 288  216 / 288 
มีนาคม 2550 69 / 86 - 69 / 86 69 / 86 
เมษายน 2550 99 / 142 1 99 / 141 99 / 141 
พฤษภาคม 2550 69 / 90 - 69 / 90 69 / 90 

รวม 1,603 / 2,697 31 1,603 / 2,666 1,603 / 2,666 

 
3.6.5   จํานวนสื่อโสตทัศน 

 

จํานวน (ชื่อเร่ือง / ชิ้น) 
ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 431 / 445 310 / 382 741 / 827 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,265 / 2,497 2,017 / 3,676 4,282 / 6,173 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 735 / 1,320 552 / 1,259 1,287 / 2,579 
แผนที่ (MAP) 4 / 4 7 / 7 11 / 11 
แผนบันทึก (DISK) 195 / 295 382 / 499 577 / 794 
แผนโปรงใส (TP) 7 / 8 3 / 4 10 / 12 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 16 / 27 117 / 124 133 / 151 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 33 / 36 96 / 109 129 / 145 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 940 / 1,300 101 / 112 1,041 / 1,412 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,339 / 3,271 786 / 1,566 2,125 / 4,837 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 / 1,389 141 / 139 1,576 / 1,528 
ส่ือประสม (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 

รวม 8,637 / 11,814 4,632 / 8,000 13,269 / 19,814 

 
 

3.7  งานบริหารงานทั่วไป 
แผนกบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดูแลงานเลขานุการและธุรการของศูนยสนเทศและหอสมุด งานสาร

บรรณ งานวัสดุครุภัณฑ งานการเงินและการบัญชี งานวางแผนและงบประมาณ งานฝกอบรมและดูงาน จัดทํา
รายงานประจําป จัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนยสนเทศและหอสมุด (SAR – Self Assessment Report) 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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สถิติการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ปการศึกษา 2549 
 

2549 2550 รวม 
รายละเอียด 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  

 1. งานสารบรรณและธุรการ                          
    1.1 ลงทะเบียนรับเอกสาร (เรื่อง) 67 73 74 65 45 45 41 61 48 56 38 60 673 
    1.2 ลงทะเบียนสงเอกสารพรอมทั้งนําสง (เรื่อง) 165 219 190 152 117 220 135 109 178 62 76 39 1,662 
    1.3 ลงทะเบียนสงใบเบิกคารักษาพยาบาลและใบลา (ราย) 80 89 95 100 93 81 77 78 96 82 73 97 2,335 
    1.4 พิมพเอกสาร (เรื่อง/แผน) 4/12 5/22 7/34 9/43 5/18 4/12 6/14 8/35 4/23 2/5 5/18 6/24 65/260 
    1.5 ถายเอกสาร (แผน / บาท)  2,557/ 

971.66 
2,507/ 
827.31 

5,711/ 
1,884.63 

3,607/ 
1,190.31 

2,547/ 
840.51 

4,280/ 
1,412.40 

2,174/ 
717.42 

1,041/ 
343.53 

147/ 
48.51 

201/ 
66.33 

318/ 
104.94 

352/ 
116.16 

25,442/ 
8,523.71 

    1.6 จัดเก็บเอกสาร (เรื่อง) 264 288 215 289 158 214 189 199 149 98 245 354 2,662 
    1.7 รายการรบัไปรษณีย (EMS, ลงทะเบียน, พัสดุ) (ฉบับ) 41 35 51 58 53 63 39 54 71 59 38 50 612 
    1.8 ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก (ครั้ง/ฉบับ) 10/87 14/72 17/78 16/130 20/83 17/57 23/65 34/61 25/72 18/53 23/85 14/30 231/873 
    1.9 ติดตองานทางโทรศัพท  (เรื่อง) 185 225 225 270 180 250 225 25 280 198 20 35 2,118 
    1.10 สง FAX  (เรื่อง/แผน) 26/26 21/21 18/18 11/11 5/5 7/7 11/11 22/22 12/12 7/7 5/5 35/35 180/180 

 2. งานบุคลากร              
    2.1 ประสานงานสงบุคลากรอบรม สัมมนา ประชุม (เรื่อง/คน) 5/5 3/4 5/5 5/11 3/6 5/6 6/9 9/11 5/10 4/4 2/2 10/14 62/87 
    2.2 ประสานงานรับนักศึกษาฝกงาน (เรื่อง/คน) 1/3 1/3 2/15 1/1 1/14 2/16 1/1 2/4 - - - 1/3 12/60 
    2.3 ประสานงานรับนักศึกษาชวยงาน (เรื่อง/คน) 1/2 1/2 - 1/4 2/4 2/6 1/2 - 1/4 1/4 - 1/3 11/31 
    2.4 สรุปการปฏิบัติงานลวงเวลาของบุคลากร (คน/ช.ม.) 38/ 

1,227 
35/ 

1,236.5 
39/ 

1,308.5 
39/ 

1,286 
38/ 
604 

38/ 
1,355.5 

37/ 
1,099.5 

36/ 
1,240.5 

36/ 
1,234.5 

39/ 
463.5 

39/ 
1,060 

38/ 
965.5 

452/ 
13,081 

    2.5 สรุปการปฏิบัติงานลวงเวลาของนักศึกษาชวยงาน 
         (คน/ช.ม./บาท) 

4/  
371/ 

11,130 

4/  
392/ 

11,760 

4/  
410/ 

12,300 

4/  
413/ 

12,390 

4/  
266/ 
7,980 

6/  
571.5/ 
17,145 

6/  
357/ 

10,710 

6/  
462/ 

13,860 

4/  
332.5/ 
9,975 

6/  
399/ 

11,970 

6/  
364/ 

10,920 

4/  
387/ 

11,610 

58/  
4725/ 

141,750 

 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ              
    3.1 เบิกวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ) 27 29 39 20 20 40 30 30 31 45 35 12 358 
    3.2 จายวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง  (รายการ) 55 50 59 46 54 56 58 58 59 30 39 45 609 
    3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ  (รายการ) 10 11 11 34 6 8 10 - 3 5 6 - 104 
    3.4 แจงซอมทรัพยสินชํารุด (รายการ) 15 19 13 13 16 16 26 27 14 12 6 13 190 
    3.5 สงคืนวัสดุ และครุภัณฑ (รายการ) - - 13 - 1 3 2 - 2 1 - 3 25 



65 

 

2549 2550 รวม 
รายละเอียด 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  

 4. งานการเงิน งบประมาณ และแผน              
    4.1 ตรวจสอบ จัดทําบัญชี และสงคืนเงินรายไดของ 
         ศูนยสนเทศและหอสมุด  (วัน/บาท) 

27/ 
110,077 

27/ 
120,322 

29/ 
170,066.50 

29/ 
207,054.50 

19/ 
115,280 

30/ 
119,376 

25/ 
105,715 

27/ 
163,661 

28/ 
172,063 

20/ 
58,279 

25/ 
60,668 

29/ 
98,648 

315/ 
1,392,920 

    4.2 เบิกเงินทดรองจายคาใชจายของศูนยสนเทศและหอสมุด  
         (เรื่อง/บาท) 

1/ 
1,831 

3/ 
14,100 

- 
1/ 

16,600 
- 

1/ 
14,549.50 

1/ 
14,549.50 

1/ 
70,500 

3/ 
4,810 

2/ 
9,310 

3/ 
12,220 

- 
16/ 

156,822 
    4.3 เคลียรเงินทดรองจาย  (เรื่อง/บาท) 1/ 

1,260 
2/ 

5,600 
- 

1/ 
5,178.25 

- - 
1/ 

2,600.25 
1/ 

996 
1/ 

943.50 
3/ 
10 

3/ 
900 

- 
13/ 

17,488 
    4.4 เบิกคารักษาพยาบาล  (เรื่อง/บาท) 35/ 

33,124 
27/ 

30,551 
30/ 

16,061 
47/ 

26,643 
29/ 

24,104 
19/ 

15,022 
7/ 

6,113 
32/ 

31,387.25 
21/ 

15,405 
28/ 

23,451 
6/ 

4,352 
39/ 

32,751 
320/ 

258,964.25 
   4.5 เบิกคาบรกิารรถภายนอกและคาทางดวนพิเศษ    
        (ราย/บาท) 

4/ 
1,582 

2/ 
600 

4/ 
1,300 

1/ 
190 

2/ 
589 

2/ 
815 

9/ 
880 

3/ 
1,010 

1/ 
350 

2/ 
620 

1/ 
250 

2/ 
700 

33/ 
8,886 

   4.6 จัดทํางบประมาณของศูนยสนเทศและหอสมุด  
        (ฉบับ/หนา/แผน) - - - - - - - - - - 

4/ 
50/ 
200 

4/ 
50/ 
200 

8/ 
100/ 
400 

   4.7 จัดทําแผนการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  
        (โครงการ/กิจกรรม) 

57 57 - - - - - - - - 9/27 58/3 181/30 
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นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่นๆ  อีกดังตอไปนี้ 
1. การประชุมกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด 

ศูนยสนเทศและหอสมุดจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนยสนเทศและหอ 
สมุดเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดทั้ง 2 กลุมทราบขอมูลขาวสาร ความ
เคล่ือนไหว และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการติดตามการปฏิบัติงาน รับฟงความเห็นขอเสนอจาก
บุคลากร และรวมปรึกษาหารือถึงปญหาในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือหาทางปรบัปรุง แกไข และพัฒนางานของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
 

2. การจัดพิมพขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด 
ขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด เปนขอมูลขาวสารของศูนยสนเทศและหอสมุด      แจงให 

สมาชิก อาจารย พนักงาน เจาหนาที่ นักศึกษา และสถาบันการศึกษาตางๆ  เพ่ือใหทราบกิจกรรมตางๆ ของศูนย
สนเทศและหอสมุด เชน วันเวลาเปดปด โครงการ/กิจกรรมที่ศูนยสนเทศและหอสมุดจัดใหแกผูใชหองสมุดและ
สังคมภายนอก เปนการประชาสัมพันธใหหนวยงานภายใน   และหนวยงานภายนอกทราบ  รวมทั้งเรื่องราวอันเปน
ประโยชนตอสวนรวม 

ออกราย  2  เดือน/  ปละ 6  ฉบับ (มิ.ย. - ก.ค., ส.ค. - ก.ย., ต.ค. – พ.ย., ธ.ค.- ม.ค., ก.พ. –  
มี.ค., เม.ย. – พ.ค.) ปการศึกษา 2549 ไดจัดทําจํานวน  3,600 ฉบับ   
 

3. การจัดพิมพรายงานประจําป 2548 
รายงานประจําปการศึกษา 2548 เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและ 

หอสมุดในทุกๆ ดานตลอดปการศึกษา 2548 ต้ังแตประวัติความเปนมา  ปณิธานศูนยสนเทศและหอสมุด การ
บริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2548  สถิติที่
นาสนใจ  และกิจกรรมปการศึกษา 2548 พิมพจํานวน 300 เลม 
 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      มีบุคลากรหลายระดับตั้งแตอาจารย  

บรรณารักษ เจาหนาที่ และพนักงาน ที่ใหบริการสารสนเทศ จึงตระหนักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
มีความพรอมทางดานวิชาการตางๆ  และสุขภาพ พลานามัย   ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหมีการบรรยาย
ทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผูใหบริการสารสนเทศ”  เพ่ือใหบุคลากรมี
บุคลิกภาพที่ดี สุขภาพดี และมีพลานามัยที่แข็งแรง พรอมที่จะใหบริการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหศูนยสนเทศและหอสมุดพัฒนากาวหนายิ่งขึ้นตอไป 

ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพใน 
การใหบริการสารสนเทศ” โดย ผูชวยศาสตราจารยกริช  อัมโภชน  รองอธิการบดีฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  การบรรยายและสาธิต เรื่อง “สุขภาพกับการใหบริการสารสนเทศ” โดย นายศุภกิจ  นิมมานนรเทพ  
อดีตรองอธิบดีกรมทะเบียนการคา และ อดีตรองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย  ในวันพฤหัสบดีที่ 
1 มีนาคม 2550   เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ หองประชุม 5-2 อาคารสาํนักอธิการบดี 2 ชั้น 5  มีบุคลากรของศูนย
สนเทศและหอสมุดรวมรับฟงการบรรยาย จํานวน 49 คน 
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5. การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
บัณฑิตย (FM 31-3) 

สรุปผลการวิเคราะห  FM 31-3  ปการศึกษา  2549 
 

ภาคการศึกษาที่ คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

1/2549 3.91 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 
2/2549 3.96 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.94 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

   
              สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (FM 31-3)  ปการศึกษา  2549  คาเฉลี่ยโดยรวม   3.94       หมายถึง ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจมาก   
 

6. งานวิจัย 
1. เรื่อง “รายงานสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด ในชวงเดือน 

มิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2549” 
2. เรื่อง “รายงานสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด ในชวงเดือน 

สิงหาคม – เดือนกันยายน 2549” 
  3.    เรื่อง “การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดจากสถิติการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549” 

 
7. ฝกงานหองสมุดใหแกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ   

ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณ 
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2549 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 
2549 – พฤษภาคม 2550  จํานวน 20 คน จากสถาบันการศึกษา 4  แหง  ดงันี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2549 3  คน 
2 สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 5 ก.ย. – 22 ธ.ค. 2549 1  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 24 ต.ค. – 14 ธ.ค. 2549 13  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 พ.ย. 2549 – 9 ก.พ. 2550 3  คน 
  รวม  20  คน 

 
 นักศึกษา 4 สถาบัน จํานวน 20 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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8. ดําเนินการประสานงานผูเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด จากสถาบันการ  

ศึกษา/บริษัท/หนวยงานภายนอก  
 

       สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 
2549 – พฤษภาคม 2550  จํานวน  1,223 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ  24  แหง  มีดังนี้ 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 1 มิ.ย. 2549 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 58 
2 29 มิ.ย. 2549 คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 
3 30 มิ.ย. 2549 คณะผูบริหารและอาจารยแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 3 
4 5 ก.ค. 2549 คณะผูบริหารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 15 
5 6 ก.ค. 2549 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 90 
6 12 ก.ค. 2549 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 200 
7 20 ก.ค. 2549 บริษัทศึกษาภิวัฒน จํากัด บริษัทในกลุมบริษัทซีพี-เซเวนอีเลฟเวน 

จํากัด (มหาชน) 
8 
 

8 4 ส.ค. 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 100 
9 24 ส.ค. 2549 คณะขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 40 
10 4 ก.ย. 2549 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 60 
11 11 ก.ย. 2549 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 100 
12 11 ก.ย. 2549 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 203 
13 24 ต.ค. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 1 
14 7 ธ.ค. 2549 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 11 
15 19 ม.ค. 2550 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
16 8 ก.พ. 2550 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 80 
17 16 ก.พ. 2550 คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 
18 20 ก.พ. 2550 คณะนักเรียนโรงเรียนเซียะเหมิน ส้ีเหมย มิลเติลสคูล จากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
30 

19 23 ก.พ. 2550 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 29 
20 23 มี.ค. 2550 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 60 
21 23 มี.ค. 2550 คณะบุคลากรโรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ 10 
22 29 มี.ค. 2550 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม 10 
23 10 เม.ย. 2550 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 
24 11 พ.ค. 2550 เจาหนาที่บริษัท คิโนะ คูนิยะ บุคสโตร (สิงคโปร) 80 
  รวม 1,223 
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3.8  งานวิจัย 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มีหนาที่รับผิดชอบในการทํางานวิจัย งานวิเคราะหขอมูลหองสมุด งาน

สํารวจทรัพยากรสารสนเทศและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในปการศึกษา 2549 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด 

จากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549”  สรุปไดดังนี้ ผูใชบริการยืมหนังสือ 
63,465 รายการ 63,465 ครั้ง พบวามีผูใชบริการยืมหนังสือ 7,742 คน หนังสือถูกยืม 29,395 เลม ความถี่เฉล่ียของ
การยืม 8 ครั้งตอคน หรือ 3.80 เลมตอคน สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกมีความถี่ของการยืมสูงที่สุด 19 ครั้งตอ
คน ผูใชบริการยืมหนังสือเปนนักศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด 5,932 คน รอยละ 76.62  หนังสือถูกยืมคิดเปนรอยละ 
16.07 ของจํานวนหนังสือที่ใหบริการทั้งหมด  เฉล่ียหนังสือถูกยืม 2.16 ครั้งตอเลม การยืมส่ือโสตทัศน 2,688 
รายการ 2,688 ครั้ง มีผูใชบริการยืมส่ือโสตทัศน  516 คน  มีส่ือโสตทัศนถูกยืม 1,387 แผน/ชิ้น คิดเปนรอยละ 
7.76  ของจํานวนสื่อโสตทัศนที่ใหบริการ ผูใชบริการยืมส่ือโสตทัศนเฉล่ีย 5 ครั้งตอคน หรือ 2.69 แผน/ชิ้นตอคน  
สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกมีความถี่เฉล่ียของการยืมและความถี่สูงสุดของการยืมมากที่สุด คือ 15 ครั้งตอคน 
และ 56 ครั้ง  ส่ือโสตทัศนประเภทซีดีวิชาการถูกยืมมากที่สุด 973 แผน/ชิ้น คดิเปนรอยละ 70.15 ของสื่อโสตทัศน
ที่ถูกยืม 

 
 

3.9  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน งานดานเทคนิค 
และการบริการ พรอมทั้งแบบฟอรมตางๆ  

นอกจากนั้นอาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด และนางสาวสุกานดา  
ดีโพธิ์กลาง ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 
 
3.10  การสอน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
บัณฑิตใหมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติดานสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ในภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2546 
บุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษชวยสอนในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 และในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรไดเชิญบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดเปนอาจารยพิเศษชวยสอน 2 คน ดังนี้ 
 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชาการบริหารศูนยสารสนเทศ (Information Center Administration) ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 12 คน 

2. นางไพจิตร  เกิดอยู  หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอน
วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 22  คน 
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3.11 งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
3.11.1  โครงการมุมสื่อความรู มธบ. 

  แผนกบริการสื่อส่ิงพิมพไดดําเนินการจัดตั้งและติดตามมุมส่ือความรู มธบ. ซึ่งเปนมุมส่ือความรู
ที่ศูนยสนเทศและหอสมุดไดไปดําเนินการจัดตั้งในหองสมุดโรงเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เพ่ือ
เปนแหลงเผยแพรความรู เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย แกอาจารยและนักเรียนโรงเรียน 
รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดดําเนิน  
งานโครงการมุมส่ือความรู มธบ. จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 
  คร้ังท่ี 1 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 
  จัดตั้งมุมส่ือความรู มธบ. ใหหองสมุดโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 2 โรงเรียน ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้   
ลําดับ โรงเรียน/ท่ีต้ัง ครุภัณฑ/สิ่งพิมพท่ีสงมอบใหโรงเรียน 

1 โรงเรียนศรีบุณยานนท   
41/1 หมู1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบล
สวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 

2 โรงเรียนปากเกร็ด 
128/37 หมู3 อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

1. ชั้นไมวางหนงัสือ ขนาด 5 ระดับ        จํานวน          1 หลัง 
2. เหล็กฉากคั่นหนังสือ       จํานวน          5 อัน 
3. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     จํานวน        58 เลม 
4. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                   จาํนวน       31 เลม 
5. วารสารวิชาการ                    จาํนวน       60 เลม 
6. นิตยสาร         จาํนวน       44 เลม 
                   รวมสื่อความรู        จํานวน      193 เลม 

 
  คร้ังท่ี 2 วันท่ี 24 มกราคม  2550  
  ดําเนินการมุมส่ือความรู มธบ. ในหองสมุดโรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 6 โรงเรียน ดัง
รายละเอียดตอไปนี้    

1. จัดตั้งมุมส่ือความรู มธบ. จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก 
 

โรงเรียน/ท่ีต้ัง ครุภัณฑ/สิ่งพิมพท่ีสงมอบใหโรงเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี  
ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

1. ชั้นไมวางหนงัสือ ขนาด 5 ระดับ        จํานวน         1 หลัง 
2. เหล็กฉากคั่นหนังสือ       จํานวน         5 อัน 
3. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    จํานวน        62 เลม 
4. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                  จาํนวน        31 เลม 
5. วารสารวิชาการ                   จาํนวน      148 เลม 
6. นิตยสาร        จํานวน        44 เลม 
                   รวมสื่อความรู   จํานวน       285 เลม 

    
2. ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ในโรงเรียนที่ไดไปจัดตั้งไวใหแลว 

เมื่อปการศึกษา 2547 จํานวน 5 โรงเรียน พรอมทั้งมอบส่ิงพิมพใหโรงเรียนเพ่ิมเติม ไดแก 
 



71 

 

ลําดับ โรงเรียน/ท่ีต้ัง สิ่งพิมพท่ีสงมอบใหโรงเรียน 

1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี น 
119/1 หมู 3 ถนนศรีสมาน  
ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     จํานวน      26 เลม 
2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                  จาํนวน      38 เลม 
3. วารสาร                   จาํนวน      32 เลม 
                   รวมสื่อความรู   จํานวน       96 เลม 

           การประเมินผล : มุมส่ือความรู มธบ. มีชั้นวางหนังสือที่จัดบริการอยางตอเนื่อง สวนชั้นวารสารไดเปล่ียน       
                                   เปนชั้นวางหนังสือใหม บรรณารักษ บอกวานักเรียนชอบใชหนังสือในมุมนี้ เพราะหนังสือ 
                                   บางเลมในหองสมุดยังไมมี 

2 โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      จํานวน      26 เลม 
2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                   จาํนวน      38 เลม 
3. วารสารวิชาการ                    จาํนวน      32 เลม 
                   รวมสื่อความรู     จํานวน       96 เลม 

             การประเมินผล : มมุส่ือความรู มธบ. ยังคงมีชั้นวางหนังสือ และชั้นวางวารสารจัดบริการอยางตอเนื่อง 
                                    บรรณารักษ บอกวามีนักเรียนสนใจใชหนังสือในมุมนี้พอสมควร และทางโรงเรียนตอง 
                                    การชั้นหนังสือเพ่ิม  

3 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
1/13 ถ.สมเด็จพระปนเกลา  
แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอก 
นอย  กรุงเทพมหานคร 10700  

1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     จํานวน      26 เลม 
2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                   จาํนวน      37 เลม 
3. วารสารวิชาการ                    จาํนวน      32 เลม 
                   รวมสื่อความรู     จํานวน      95 เลม 

             การประเมินผล : มมุส่ือความรู มธบ. มีเฉพาะชั้นวางหนังสือที่จัดบริการอยางตอเนื่อง สวนชั้นวารสารได 
                                    นาํไปใชจัดส่ิงพิมพอ่ืนของหองสมุด บรรณารักษ บอกวามีนักเรียนสนใจใชหนังสือในมุมนี้ 
                                    มากพอสมควร โดยใหยืมกลับบานได  

4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
45 ถนนอิสรภาพ  แขวงบางชาง
หลอ  เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      จํานวน      26 เลม 
2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                   จาํนวน      37 เลม 
3. วารสารวิชาการ                    จาํนวน      32 เลม 
                   รวมสื่อความรู         จํานวน       95 เลม 

            การประเมินผล : มุมส่ือความรู มธบ. มีเฉพาะชั้นวางวารสารที่จัดบริการอยางตอเนื่อง สวนชั้นวางหนังสือ 
                                    ไมมีแลว โดยนําหนังสือไปจัดรวมกับหนังสืออ่ืนๆ ของหองสมุด     

5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา   
53 หมู 2 ตําบลไรขิง   
อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210    

1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      จํานวน      26 เลม 
2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ                    จํานวน      37 เลม 
3. วารสารวิชาการ                     จํานวน      32 เลม 
                   รวมสื่อความรู      จํานวน       95 เลม 

             การประเมินผล : มุมส่ือความรู มธบ. ยังคงมีชั้นวางหนังสือ และชั้นวางวารสารจัดบริการอยางตอเนื่อง 
                                     บรรณารักษ บอกวามีนักเรียนสนใจใชหนังสือในมุมนี้มากพอสมควร และชั้นหนังสือที่ใช 
                                     คงจัดส่ิงพิมพที่ศูนยสนเทศฯ  จัดใหเพ่ิมเติมไมพอ  
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 3.11.2   โครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 
ในปการศึกษา 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการมอบหนังสือ วารสาร ส่ิงของและครุภัณฑ

ตางๆ และชวยจัดหองสมุดโรงเรียน 1 แหง เมื่อวันจันทรที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ หองสมุดโรงเรียนสุขานารี 2 
(หนองขอน) ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ตารางสรุปการดําเนินการของโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ปการศกึษา 2545 – 2549 
 

ลําดับท่ี/ปการศึกษา วัน/เดือน/ป สถานที่มอบ/ชวยจัดต้ังหองสมุด 

ปการศึกษา 2545 
-  ครั้งที่ 1 /2545 

 
11  พ.ย. 2545 

 
โรงเรียนบานหนองคุมวิทยา  ต.โปงตาลอง อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 

-  ครั้งที่ 2 /2545 28  มี.ค. 2546 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  ต. บางเตย  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา 
ปการศึกษา 2546 
-  ครั้งที่ 3 / 2546 

 
1  มี.ค. 2547 

 
โรงเรียนบานโนนแสนสุข  ต. นาดี  อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี 

ปการศึกษา 2547 
-  ครั้งที่ 4 / 2547 

7  ก.พ. 2548 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเตา ต. หนองเตา อ. เมือง จ. อุทัยธานี 

-  ครั้งที่ 5 / 2547 2  มี.ค. 2548 โรงเรียนบานหวยกะทะทอง ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 
ปการศึกษา 2548 
-  ครั้งที่ 6 / 2548 

7 ก.พ. 2549 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต. ระโสม อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา 

ปการศึกษา 2549 
-  ครั้งที่ 7 / 2549 

31 ก.ค. 2549 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
สรุปจํานวนบุคลากรและครุภัณฑ, อุปกรณในโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน คร้ังท่ี 7/2549 

ในวันจันทรท่ี 31  กรกฎาคม  2549 
ณ โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

 

ประเภท จํานวน 

ศูนยสนเทศและหอสมุด 17 คน 
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 1 คน 
นักศึกษาชมรมหนอนหนังสือและนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร 42 คน 
ฝายพัสดุ และฝายยานพาหนะ 5 คน 

บุคลากรรวม
โครงการ 

 
 

ผูบริหารและคณะกรรมการเขตการศึกษา 25 คน 
ชั้นวางหนังสือ 1 หลัง 
ชั้นวางวารสาร 1 หลัง 
ชั้นวางของ 3 หลัง 
โตะทํางาน 1 ตัว 
โตะคอมพิวเตอรเหล็ก 3 ตัว 
โตะคอมพิวเตอรไม 4 ตัว 

ครุภัณฑ 
จัดต้ังหองสมุด 

โตะอานหนังสือ 2 ตัว 
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ประเภท จํานวน 

โตะอานหนังสือใหญ 1 ตัว 
ลําโพง 3 คู 
โทรทัศน 14” 2 เครื่อง 
โทรทัศน 25” 1 เครื่อง 
โทรทัศน 29” 1 เครื่อง 
เครื่องปร้ินเตอร 1 เครื่อง 
วิทยุ 4 เครื่อง 
พิมพดีด 3 เครื่อง 
เครื่องคอมพิวเตอรจาก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3 เครื่อง 
นาฬิกา 20 เรือน 
ตะกรอ 4 ลูก 
ลูกฟุตบอล 2 ลูก 
ลูกวอลเลยบอล 2 ลูก 
ไมแบดมินตันพรอมลูกขนไก 1 คู 
ไมเทเบิลเทนนิสพรอมลูกปงปอง 1 คู 
หนังสือจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 47 เลม 
หนังสือจาก หนวยงานและบุคคลอื่นๆ 547 เลม 
วารสาร 234 ฉบับ 

ครุภัณฑ 
จัดต้ังหองสมุด 

โสตทัศนวัสดุ 6 รายการ 
 
 3.11.3 การฝกงานหองสมุด 

ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษา จํานวน 20 คน  
จากสถาบันการศึกษา 4 แหงดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   (1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2549)   จํานวน   3  คน 

2)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   (5 ก.ย. – 22 ธ.ค. 2549)   จํานวน   1  คน 
3)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    (24 ต.ค. – 14 พ.ย. 2549)  จํานวน 13  คน 
4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (7 พ.ย. 49 – 9 ก.พ. 50)   จํานวน   3  คน 

 
 3.11.4  กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคมของผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดเขารวมดําเนินงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ฯลฯ ตางๆ ดังนี้ 
  3.11.4.1 เปนกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ  
  3.11.4.2 กรรมการกองบรรณาธิการวารสารวชิราวุธานุสรณสาร ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในตําแหนงรองประธานคณะกรรมการ 
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  3.11.4.3 เปนกรรมการบริหารสภาบรรณารักษเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกรรมการจัดการ
ประชุมสภาบรรณารักษเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 13 (CONSAL XIII Executive Board / Organizing 
Committee) 
  3.11.4.4 กรรมการบริหาร สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในตําแหนง อุปนายก คนที่ 1 และเหรัญญิก คนที่ 1 
  3.11.4.5 กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 
ตําแหนง ประธานกลุมหนังสือสารคดี 
  3.11.4.6 กรรมการสอบไลภายนอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย ในตําแหนง กรรมการ 
  3.11.4.7 คณะกรรมการกลุมผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ ( 3 )  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช  
 
 

3.12  ความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุด 
ปการศึกษา 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดเขารวมกลุมงานทางวิชาการระหวางหองสมุด ดังนี้ 
3.12.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)     เปนคณะอนุกรรมการใน 
คณะกรรมการฝายพัฒนา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.)  ซึ่งเปนความรวมมือของ
บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ง 55 แหง มีการจัดกลุมคณะทํางานเปน 3 กลุมคือ กลุมงานเทคนิค 
กลุมงานบรกิารผูใช และกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละกลุมจะมีผูแทนเขารวมเปนสมาชิกตามความสนใจ 
และมีการประชุมวางแผนเพื่อรวมกันพัฒนางานหองสมุดแตละดาน เชน กลุมงานเทคนิค รวบรวมคําสําคัญสําหรับ
งานคนควาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและการใชฐานขอมูลออนไลนรวมกัน วิเคราะห
ส่ิงพิมพรัฐบาลโดยใชหลักสากล กลุมงานบริการผูใช จัดทําทําเนียบนามหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระเบียบ
การยืมระหวางหองสมุด โครงการอบรม Search Engine  กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบ 
Metadata Dublin Core ประสานงานดานโฮมเพจ และนามานุกรมสารสนเทศ การทดลองฐานขอมูลรวมกัน พัฒนา 
Script และ Source Code ที่ใชในการเขาไปแกไขขอมูลของ Metadata โดยแบงความรับผิดชอบใหแตละแหง
พัฒนาในสาขาที่ตรงตามความตองการของสถาบัน แลวมีการนํามาใชรวมกัน 
 

ในปการศึกษา 2549  มีคณะทาํงานเขารวมประชุมความรวมมอืในกลุมคณะทํางานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ อพส. 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู ที่ปรึกษากลุมงานเทคนิค 
3. นางดวงแกว  เงินพูลทรัพย ผูแทนกลุมงานเทคนิค 
4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ ผูแทนกลุมงานเทคนิค 
5. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ ผูแทนกลุมงานบริการผูใช 
6. นางจันทรฉาย  วีระชาติ ผูแทนกลุมงานบริการผูใช 
7.  นายอุทิตย  พิมพา รองประธานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.12.2  คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) 
     คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) ในคณะกรรมการ

ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ ไดรับการแตงตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 พรอมกันกับคณะอนุกรรมการ
ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาอื่น 

    ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับเชิญใหเขารวมเปนสมาชิกในขายงาน 
เมื่อปการศึกษา 2531 โดยมีผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด เปนอนุกรรมการ และนางสาวสุพดี บรรจงแตม 
เปนเหรัญญิก ในคณะอนุกรรมการดังกลาว กิจกรรมที่จัดทํารวมกันเชน จัดทําส่ิงพิมพเพ่ือใหบริการสมาชิกใน
ขายงานและเผยแพรวิชาการแกบุคคลภายนอกทั่วไป ไดแก หนังสือชื่อเรื่อง “อรรถาภิธานศัพทเศรษฐศาสตร 
(Thesaurus)”  และชื่อเรื่อง “แหลงสารนิเทศ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ ในขายงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร” 
จดหมายขาวภายในขายงานชื่อ “ศปศ. สัมพันธ” พรอมทั้งจัดทําโฮมเพจ เพ่ือเผยแพรขอมูลของเครือขายสารนิเทศ 
สาขาเศรษฐศาสตรในเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th/  

 
3.12.3  โครงการ Journal Link 

โครงการ Journal Link   เปนความรวมมือระหวางหองสมุดเพ่ือการใชทรัพยากรสารสนเทศรวม 
กัน เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2541 โดยการสรางฐานขอมูลชี้แหลงวารสารในประเทศไทย รวบรวมรายการวารสาร
ที่มีอยูในหองสมุดตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 171 สถาบัน และเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หองสมุดสมาชิก
เปนผูนําเขาขอมูลเพ่ิมเติมปรับปรุงขอมูลในสวนที่ตนเปนเจาของใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลาโดยผานทางอินเทอร 
เน็ตและผูใชสามารถเขาถึงขอมูลวารสารที่ตองการไดอยางอิสระโดยไมตองเสียคาบริการที่ http://www.journal 
link. or.th/  

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดเขารวมเปนสมาชิก      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยนางสาว 
สุกัญญา  ประทุม บรรณารักษแผนกงานเทคนิค เปนผูแทนจากศูนยสนเทศและหอสมุด และเปนผูดําเนินการจนถึง
ปจจุบัน 

 
3.12.4  คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ   เปนกลุมความรวมมือทางวิชาการระหวางหอง 
สมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีเปาหมายในการประชุมรวมกัน 2 เดือน / ครั้ง เพ่ือกําหนดหัวเรื่องที่ใชเปนคําคน
ในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และเพ่ือพิจารณาหัวเรื่องที่เปนปญหาในการใชเปนคําคน 

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดเขารวมในกลุมนี้ต้ังแต ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยความชวยเหลือ 
ของอดีตผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด คือ รองศาสตราจารยกมลา รุงอุทัย ประสานไปทางสถาบันอุดม-
ศึกษาของรัฐ  

ปการศึกษา 2549 นางไพจิตร เกิดอยู และนางพัชรินทร  จริยา ไดเปนตัวแทนศูนยสนเทศและ
หอสมุด เขารวมประชุมในคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และไดนําผล
จากการประชุมมาใชประโยชนในการกําหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแกไขคําคนที่เปนปญหา เพ่ือใหผูใชบริการศูนย
สนเทศและหอสมุดสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
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3.13 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนยสนเทศและหอสมุด 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีกิจกรรมหลายอยางตลอดปการศึกษา 2549 โดยไดจัดตั้งเปนรูปของคณะกรรม 
การหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานแตละกิจกรรม เชน  การจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด  การวางแผน
การปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส การดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุด   การจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2549 ระหวางวันที่ 28-29 มกราคม 2550 
ณ มัลดีฟส บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี  โดยไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการเพื่อใชในการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  การทํางานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  โดยมีกรรมการ
รับผิดชอบโปรแกรมยอยงานตาง ๆ ที่มีอยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลปรับปรุงการใชงานของระบบหองสมุด
อัตโนมัติใหทันสมัยตลอดเวลาและตอเนื่อง ประสานงานกับบริษัทที่พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาโปรแกรมยอยงานตาง ๆ   นอกจากนี้มีคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจพื้นที่
กิจกรรม 5 ส   ดูแลงาน 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  การจัดนิทรรศการวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  
อธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 หัวขอ “เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม สมบัติของชาติ” การ
รวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต  การจัด
นิทรรศการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 การจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ 39 ป 

 
 
3.14  กิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด  
 
        คําขวัญ  “รวมมือทํา  จริงจัง  ต้ังใจ  ศูนยสนเทศ  ยุคใหม  ใสใจทํา 5 ส” 
 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการพัฒนาหนวยงานตามหลักกิจกรรม 5 ส 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2541 อันเปนโครงการรองรับการประกัน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ศูนยสนเทศและหอสมุด จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 หัวหนาแผนกสื่อโสตทัศน (นางจันทรฉาย วีระชาติ) ไดรับมอบหมายใหเปนประธานดําเนินโครงการ
กิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ตามแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2549 คณะกรรมการไดดําเนินงานตาม
แผนงานพอสรุปไดดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ท้ังหมด 3 คร้ัง 
 - ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 22  กรกฎาคม  2549 
 - ครั้งที่ 2/2549 วันที่  11  พฤศจิกายน  2549 
 - ครั้งที่ 3/2549 วันที่  28  เมษายน  2550 
  
2.   จัดวันทํา Big Cleaning Day 2 คร้ัง 
 - ครั้งที่ 1  วันที่ 29  ธันวาคม  2549 
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 - ครั้งที่ 2       วันที่    1  พฤษภาคม  2550 
 
3. การศึกษาดูงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2549   

คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส และตัวแทนพื้นที่ ไดไปศึกษาดูงานที่ การไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทย  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

 
4. คณะกรรมการตรวจพื้นท่ี 1 คร้ัง 

คณกรรมการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส ไดทําตรวจพ้ืนที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2550 
 

5. ประกวดพื้นท่ี 5 ส ดีเดนประจําปการศึกษา 2549 
 - พ้ืนที่ชั้น 2  รับรางวัล : เตรียมตอนรับ ผูมาเยือน ดวยความพรอมเรื่อง 5 ส 
 - พ้ืนที่ชั้น 3  รับรางวัล : มีระเบียบ สะอาดตา สะดวกใช สรางนิสัย 
 - พ้ืนที่ชั้น 4 รับรางวัล : สามัคคีคือพลัง พัฒนางาน 5 ส 
 - พ้ืนที่ชั้น 5 รับรางวัล : ใชพ้ืนที่อยางประหยัด สุดประโยชน ไดคุมคา 
 - พ้ืนที่ชั้น 6 รับรางวัล : อนุรกัษ สูคุณภาพ ดวยพลังแหง 5 ส 
 
6. สื่อประชาสัมพันธ 
 - คูมือ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - แผนพับ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - จัดทําการนําเสนอกิจกรรม 5 ส ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 
 - เพลงกิจกรรม 5 ส 
 - ขาวสารกิจกรรม 5 ส 
  
7.  ผลจากการดําเนินงาน (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง เดือนพฤษภาคม 2550) 

     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับการประเมินผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ในชวงปการศึกษา 2544-2549 
ไดรับการประเมิน 6 ครั้ง  ครั้งแรกปการศึกษา 2544 ในเดือนพฤษภาคม 2545  ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2545 ใน
เดือน พฤษภาคม 2546  ครั้งที่ 3 ปการศึกษา 2546 ในเดือน พฤษภาคม 2547  ครั้งที่ 4 ปการศึกษา 2547 ใน
เดือน พฤษภาคม 2548  ครั้งที่ 5 ปการศึกษา 2548 ในเดือน พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 6 ปการศึกษา 2549 ใน
เดือน พฤษภาคม 2550   ผลการประเมินไดรับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุมหนวยงานบริการนักศึกษา
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยไดรับเกียรติบัตร 6 ฉบับ และรับเงินรางวัลครั้งละ 10,000 
บาท จํานวน 3 ครั้ง และเงินรางวัล 12,000 บาท จํานวน 3 ครั้ง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําเงินรางวัล
ดังกลาวฝากธนาคารเปนบัญชีเงินกองทุน 5 ส และนํามาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและ
หอสมุด  
 
 8.  ประธานดําเนินกิจกรรม 5 ส 
   8.1  ปการศกึษา 2544 – 2545 นางไพจิตร เกิดอยู 
  8.2  ปการศึกษา 2546 – 2547 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 

8.3  ปการศึกษา 2548 – 2549 นางจันทรฉาย วีระชาติ 



78 

 

9. แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549 
 

2549 2550 กิจกรรม 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส  
ปการศึกษา 2549 

 
1 

           ผูบริหารศูนยสนเทศฯ 

2. ประชุมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  22    11     28  กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
3. ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส     18        กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
4. ประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสงเสริมกิจกรรม 5 ส  กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
5. ตั้งมาตรฐานกลาง   กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
6. วันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)       29     1 ทุกคน 
7. ประกาศผลพื้นที่ 5 ส ดีเดน และมอบรางวัล             กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
8. ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส และแจงผลการตรวจ              
    - พื้นที่ ชั้น 2           1   กรรมการตรวจพื้นที่ชั้น 2 
    - พื้นที่ ชั้น 3    28       4  กรรมการตรวจพื้นที่ชั้น 3 
    - พื้นที่ ชั้น 4    9, 13  8  10  1   กรรมการตรวจพื้นที่ชั้น 4 
    - พื้นที่ ชั้น 5    15    31   18  กรรมการตรวจพื้นที่ชั้น 5 
    - พื้นที่ ชั้น 6        20   20  กรรมการตรวจพื้นที่ชั้น 6 
9. กรรมการตรวจพื้นที่ ของศูนยสนเทศและหอสมุด            2 กรรมการตรวจพื้นที่ศูนยฯ 
10. ประเมินผลการตรวจ 5 ส และแจงผลการตรวจ            3 กรรมการตรวจพื้นที่ศูนยฯ 
10. ดําเนินการ 5 ส อยางตอเนื่อง (สะสาง สะดวก สะอาด  
สุขลักษณะ และสรางนิสัย) 

 ทุกคน 

11. หัวหนาพื้นที่ทกุชั้นสงแผนงานประจําป             หัวหนาพื้นที ่
12. รับการตรวจกิจกรรม 5 ส จากคณะกรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

            กรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

13. รับการประเมินผลกิจกรรม 5 ส จากคณะกรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

            กรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

 



 
 
 
 

 
4.  สถิติที่นาสนใจ 
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4. สถิติที่นาสนใจ 
 

4.1 จํานวนบุคลากร 
 
 

ปการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

2545 2546 2547 2548 2549 

ปริญญาโท   9   9 10 10 10 
ปริญญาตรี 33 33 35 35 38 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 15 15 14 14 11 

รวม 57 57 59 59 59 

 
 
 
 

ปการศึกษา 
ตําแหนง 

2545 2546 2547 2548 2549 

ผูอํานวยการ   1   1   1   1 1 
รองผูอํานวยการ   1   1   1   1 - 
ที่ปรึกษา   1   1   1   1 1 
หัวหนาแผนก   5   5   5   5 6 
หัวหนางาน   7   7   6   6 8 
บรรณารักษ 13 13 15 15 15 
นักจดหมายเหตุ   1   1   1   1 1 
เจาหนาที่ 11 11 13 13 14 
พนักงาน 15 15 14 14 11 
คนงาน   1   1   1   1 1 
ลูกจางรายวัน   1   1   1   1 1 

รวม 57 57 59 59 59 
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4.2     จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 
 
 

ประเภท จํานวนเลม/บทความ/ชื่อเร่ือง 

หนังสือ 194,453 
จุลสาร 5,677 
วารสาร 1,497 
หนังสือพิมพ 41 
บทความจากวารสาร 276,009 
โสตทัศนวัสดุ 19,814 

 
 
 
 
 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2549

บทความจากวารสาร

55.4802%

โสตทัศนวัสดุ

3.9828%

หนังสือ

39.0867%

จุลสาร

1.1411%
วารสาร

0.3009%หนังสือพิมพ

0.0082%

หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ บทความจากวารสาร โสตทัศนวัสดุ
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4.2.1  จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด 
 

จํานวนหนังสือ (เลม) 
หมวด, ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
รวมจํานวนเลม 

000 (ความรูทั่วไป) 10,974 5,171 16,145 
100 (ปรัชญาและจิตวิทยา) 4,566 745 5,311 
200 (ศาสนา) 2,914 220 3,134 
300 (สังคมศาสตร) 57,134 12,041 69,175 
400 (ภาษาศาสตร) 4,932 9,077 14,009 
500 (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 6,735 2,288 9,023 
600 (เทคโนโลยี) 29,806 18,105 47,911 
700 (ศิลปะและนันทนาการ) 3,591 2093 5,684 
800 (วรรณกรรม) 9,249 3,214 12,463 
900 (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร) 6,562 1,410 7,972 
ส่ิงพิมพตอเนื่อง 2,700 166 2,866 
อนุสรณงานศพ 760 - 760 

รวม 139,923 54,530 194,453 

 
 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

หมวดหมูหนังสือ

หมวด 000 
หมวด 100
หมวด 200
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หมวด 400
หมวด 500
หมวด 600
หมวด 700
หมวด 800
หมวด 900

ส่ิงพิมพตอเน่ือง
อนุสรณงานศพ

จํานวนเลม

จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด
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4.2.2  จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ 
 
 
 

จํานวนชื่อเร่ือง 
ประเภท 

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาตางประเทศ 

วารสาร 1066 431 
หนังสือพิมพ 32 9 
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4.2.3  จํานวนโสตทศันวสัดุ 
 

จํานวนชื่อเร่ือง 
ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

 
รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 431 310 741 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,265 2,017 4,282 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 115 1,351 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 735 552 1,287 
แผนที่ (MAP) 4 7 11 
แผนบันทึก (DISK) 195 382 577 
แผนโปรงใส (TP) 7 3 10 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 16 117 133 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 33 96 129 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 940 101 1,041 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,339 786 2,125 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 141 1,576 
ส่ือประสม (KIT) 1 5 6 

รวม 8,637 4,632 13,269 
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4.3 จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2549 
 

ประเภทสมาชิก จํานวน (คน) 

บุคลากร  
          - อาจารย / พนักงาน          1,799  
          - อาจารยพิเศษ             444  
นักศึกษา  
          - นักศึกษาปริญญาตรี 30,071 
          - นักศึกษาปริญญาโท          3,024  
          - นักศึกษาปริญญาเอก               61          
บุคคลภายนอก             120  

รวม         35,519  

 
 

จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2549

อาจารยพิเศษ

1.25%

นักศึกษาปริญญาเอก

0.17%

นักศึกษาปริญญาโท

8.51%

อาจารย / พนักงาน

5.06%บุคคลภายนอก

0.34%

นักศึกษาปริญญาตรี

84.66%

อาจารย / พนักงาน อาจารยพิเศษ นักศึกษาปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาตรี บุคคลภายนอก
 

 
 



87 

4.4 สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549 
 

จํานวนผูเขาใช (คน) 
เดือน 

นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกทั่วไป 
รวม (คน) 

มิถุนายน  2549 82,057 384 82,441 
กรกฎาคม  2549     80,578 68 80,646 
สิงหาคม  2549 91,206 80 91,286 
กันยายน  2549 93,053 69 93,122 
ตุลาคม  2549 30,216 61 30,277 
พฤศจิกายน  2549 133,538 113 133,651 
ธันวาคม  2549 57,338 102 57,440 
มกราคม  2550 72,107 114 72,221 
กุมภาพันธ  2550 106,520 93 106,613 
มีนาคม  2550 16,921 69 16,990 
เมษายน  2550 23,624 78 23,702 
พฤษภาคม 2550 32,917 66 32,983 

รวม 820,075 1,297 821,372 

 
 

สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549
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4.5  สถิติผูใชบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2549 
 

ประเภท 
เดือน สมาชิกภายใน 

จํานวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จํานวน / คน 

รวม 

มิถุนายน  2549 6,960 44 7,004 
กรกฎาคม  2549     7,913 68 7,981 
สิงหาคม  2549 8,415 52 8,467 
กันยายน  2549 6,915 144 7,059 
ตุลาคม  2549 2,545 14 2,559 
พฤศจิกายน  2549 7,208 44 7,252 
ธันวาคม  2549 5,223 20 5,243 
มกราคม  2550 6,328 22 6,350 
กุมภาพันธ  2550 4,498 27 4,525 
มีนาคม  2550 1,950 25 1,975 
เมษายน  2550 2,090 27 2,117 
พฤษภาคม 2550 3,431 44 3,475 

รวม 63,476 531 64,007 

 
 

สถิติผูใชบริการส่ือโสตทัศน ปการศึกษา 2549
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4.6 สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา  2549 

 
 

2549 2550 
บริการ 

มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  
รวม 

บริการยืม – คืน หนังสือ (เลม) 6,996 12,247 25,102 15,442 5,938 12,241 10,830 17,454 11,022 4,126 5,204 5,224 131,826 

บริการยืม – คืนวารสาร  /หนังสือพิมพ (ฉบับ) 1,400 1,043 1,580 1,201 331 662 544 1,098 937 355 351 325 9,827 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอผาน WEB 
(ครั้ง) 

26 743 2,953 2,079 838 1,721 2,318 3,245 2,088 1,053 1,539 1,781 20,384 

บริการคอมพิวเตอรสืบคนขอสนเทศผาน 
อินเทอรเน็ต (ราย) 

7,546 8,248 10,399 6,642 7,177 8,758 7,580 9,801 8,225 3,460 3,506 3,662 85,004 

บริการพิมพขอมูล (Print)  (หนา) 22,119 22,857 39,817 37,017 22,030 27,204 742 34,088 32,052 8,162 10,620 6,968 263,676 

บริการหองคนควา (ราย) 2,314 3,740 2,884 5,099 1,038 1,676 2,647 2,633 3,350 328 628 1,066 27,403 

บริการรับฝากของ (ราย) 4,514 2,971 3,403 7,241 1,038 2,835 1,729 2,052 1,356 481 717 767 29,104 

บริการแจงเตือนการยืมหนังสือของบุคลากร 
(ราย) 

357 391 418 418 142 489 713 527 478 356 263 593 5,145 

บริการชวยหาหนังสือ (ราย) 109 138 179 104 45 65 89 44 111 35 66 79 1,064 

บริการชวยคนควาพื้นฐาน (ราย) 96 126 174 86 100 56 102 133 119 37 76 51 1,156 

บริการสําเนาบทความระหวางหองสมุด 
(บทความ) 

1 4 1 2 1 - - - 1 - 1 - 11 

จัดชั้นหนังสือ  (เลม) 29,582 27,867 42,077 29,353 12,346 28,057 25,142 32,229 26,763 12,040 13,144 16,842 295,442 

จัดชั้นวารสารและหนังสือพิมพ (เลม, ฉบับ) 5,351 7,201 7,380 6,107 1,973 6,441 5,414 6,251 4,993 2,204 2,821 2,902 59,038 

รายได : คาปรับ คาพิมพเอกสาร 
คาสมัครสมาชิกภายนอก (บาท) 

101,574 113,712 160,041.50 193,743.50 112,238 111,541 4,979 157,517 69,779 56,514 59,183 24,401 1,165,223 
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สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา 2549
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บริการยืม – คืน หนังสือ (เลม)  บริการยืม – คืนวารสาร  /หนังสือพิมพ (ฉบับ)
บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอผาน WEB (ครั้ง) บริการคอมพิวเตอรสืบคนขอสนเทศผานอินเทอรเน็ต (ราย)   
บริการพิมพขอมูล (Print)  (หนา) บริการหองคนควา (ราย) 
บริการรับฝากของ (ราย) บริการแจงเตือนการยืมหนังสือของบุคลากร (ราย)
บริการชวยหาหนังสือ (ราย) บริการชวยคนควาพื้นฐาน (ราย)
บริการสําเนาบทความระหวางหองสมุด (บทความ) จัดชั้นหนังสือ  (เลม)   
จัดชั้นวารสารและหนังสือพิมพ (เลม, ฉบับ) รายได : คาปรับ คาพิมพเอกสาร คาสมัครสมาชิกภายนอก (บาท)
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4.7 สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา  2549 
 

2549 2550 
บริการ 

มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  
รวม 

บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน (รายการ)       6,842    5,829    5,756    5,113    1,713    4,745    3,440      3,573    2,526    1,108    1,848    2,320     44,813  

บริการโสตทัศนูปกรณ (ราย)                 4,600    5,254    7,667    8,985   1,511   3,123    2,267       2,814    2,315       795    1,275    1,408      42,014  

บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3 (ครั้ง)         77        71        91        71        29        87       59          83        52       15        26        23           684  

บริการ CD & VDO on Demand (ราย)    1,522    1,391    1,488   1,324       523    1,548    1,342      1,600      965      329      443     567      13,042  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 สถิติการใหบริการสารสนเทศ  ปการศึกษา  2549 
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4.8 สถิติการใหบริการสารสนเทศ  ปการศึกษา  2549 
 
 
 

2549 2550 
บริการ 

มิ.ย.  ก.ค. ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย. ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.  
รวม 

บริการชวยคนควาและตอบคําถาม  (คําถาม) 598 594 952 721 224 409 347 612 385 221 334 416 5,813 

บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน  (ราย) 2,623 4,015 8,473 3,560 7,177 3,547 6,376 6,171 1,877 2,428 2,476 3,749 52,472 

บริการสืบคนฐานขอมูลจากซีดี-รอม  (ราย) 1 2 2 1 - - - - - - - - 6 

บริการอานบทความจากสิ่งพิมพ  (ราย) 3 2 29 31 2 19 18 20 3 6 9 10 152 

บริการยืมระหวางหองสมุด : ที่อื่นขอมา  (เลม) - - 1 2 - - - - - 1 2 - 6 

บริการพิมพขอมูล (Print) สี  (แผน) 192 379 505 939 134 362 283 326 249 - - 200 3,569 

บริการนําชมศูนยสนเทศและหอสมุด  (ราย) 61 351 440 263 - - - 20 40 120 - 60 1,355 

บริการหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ (ราย) 3 32 32 - - 3 4 5 6 - 3 - 88 

รายได   (บาท) 2,660 4,540 6,360 10,100 2,080 4,420 3,570 4,300 3,110 120 120 2,100 43,480 
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สถิติการใหบริการสารสนเทศ ปการศึกษา 2549
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บรกิารชวยคนควาและตอบคําถาม  (คําถาม) บรกิารสืบคนฐานขอมูลออนไลน  (ราย)

บรกิารสืบคนฐานขอมูลจากซีด-ีรอม  (ราย) บรกิารอานบทความจากสิ่งพิมพ  (ราย)

บรกิารยืมระหวางหองสมุด : ทีอ่ื่นขอมา  (เลม) บรกิารพิมพขอมูล (Print) สี  (แผน)

บรกิารนําชมศูนยสนเทศและหอสมุด  (ราย) บรกิารหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ (ราย)

รายได   (บาท)
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4.9  สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2548 
        

คณะ/สาขาวิชา 
งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท) รวมใชงบประมาณ จํานวนนักศึกษา งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา 

  หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ อื่น ๆ  (บาท) (คน) (บาท : คน) 

วิศวกรรมศาสตร      246,209.50      473,084.00                  -               -                719,293.50                     456                               1,577.40  

บริหารธุรกิจ      390,526.10      317,208.00        10,988.40              -                718,722.50                  5,514                                  130.35  

เทคโนโลยีสารสนเทศ    1,521,483.65        55,875.00        1,920.97  -              1,579,279.62                   3,003                                  525.90  

การบัญชี        80,531.70     226,640.00         1,625.94               -               308,797.64                  2,766                                  111.64  

ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  

  1,827,106.70      588,999.00        5,978.43               -              2,422,084.13                   2,213                               1,094.48  

เศรษฐศาสตร     351,122.20      134,993.00            630.00               -                 486,745.20                      213                               2,285.19  

นิติศาสตร     892,790.89      342,495.00        7,799.70              -             1,243,085.59                  1,032                              1,204.54  

นิเทศศาสตร     620,121.20      164,846.00         4,200.00               -                789,167.20                   2,776                                  284.28  

ศิลปกรรมศาสตร      280,382.70         4,122.00         5,887.38               -               290,392.08                 17,973                                    16.16  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     345,592.95        43,717.00       15,871.00              -                 405,180.95                17,973                                    22.54  

สถาบันภาษา      142,727.30        39,539.00        17,078.33              -                199,344.63                  17,973                                    11.09  

นันทนาการ         8,547.60       11,460.00     144,221.39              -                 164,228.99                  19,985                                    8.22  

บัณฑิตวิทยาลัย    1,101,536.80      587,284.00       65,830.74              -             1,754,651.54                  2,012                                 872.09  

หนังสือพิมพ                   -                    -                    -  112,793.00                112,793.00                  19,985                                    5.64  

เย็บเลมวารสาร                   -                    -                    -   71,100.00                  71,100.00                  19,985                                    3.56  
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คณะ/สาขาวิชา 
งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท) รวมใชงบประมาณ จํานวนนักศึกษา งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา 

  หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ อื่น ๆ  (บาท) (คน) (บาท : คน) 

CD วิทยานิพนธ                   -                    -                  -      27,820.00                   27,820.00                   19,985                                    1.39  

กฤตภาคออนไลน                    -                   -                  -      59,920.00                   59,920.00                   19,985                                    3.00  

ฐานขอมูลวารสารออนไลน 
ABI/INFORM Global 

                  -                    -                 -    400,000.00                400,000.00                  19,985                                 20.02  

ฐานขอมูลออนไลน 
Westlaw Academic 
Database 

  
-  

  
-  

  
-  

  
451,000.00  

  
451,000.00  

  
19,985  

  
22.57  

ฐานขอมูลออนไลน Thai 
University e-Book Net 

                 -                   -                 -    500,000.00                500,000.00                  19,985                                 25.02  

ฐานขอมูลออนไลน 
Dissertation Abstracts 
Online (DAO) 

  
-  

  
-  

  
-  

  
90,000.00  

  
90,000.00  

  
19,985  

  
4.50  

ฐานขอมูลออนไลน IEEE                   -                    -                  -      53,801.00                   53,801.00                  19,985                                    2.69  

UBC                  -                    -                  -      22,207.20                   22,207.20                   19,985                                    1.11  

รวม  7,808,679.29    2,990,262.00     282,032.28  1,788,641.20      12,869,614.77    
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สถาบันภาษา

นันทนาการ

บัณฑิตวิทยาลัย
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4.10 สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2549 
   

วิเคราะหและนําออกบริการ 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนชื่อเร่ือง จํานวนเลม 

หนังสือ 6,651  ชื่อเรื่อง   8,849  เลม 

จุลสาร    276  ชื่อเรื่อง     277  เลม 

ดรรชนีวารสาร 2,516  ฉบับ  2,516  บทความ 

สื่อโสตทัศน 1,603  ชื่อเรื่อง  2,666  ชิ้น 
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สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2549

หนังสือ จุลสาร ดรรชนีวารวารสาร สื่อโสตทัศน
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4.11  สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549 
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2549 – 
พฤษภาคม 2550  จํานวน  1,223 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ  24  แหง  มีดังนี้ 

 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 1 มิ.ย. 2549 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 58 
2 29 มิ.ย. 2549 คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4 
3 30 มิ.ย. 2549 คณะผูบริหารและอาจารยแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 3 
4 5 ก.ค. 2549 คณะผูบริหารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 15 
5 6 ก.ค. 2549 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 90 
6 12 ก.ค. 2549 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 200 
7 20 ก.ค. 2549 บริษัทศึกษาภิวัฒน จํากัด บริษัทในกลุมบริษัทซีพี-เซเวนอีเลฟเวน 

จํากัด (มหาชน) 
8 
 

8 4 ส.ค. 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 100 
9 24 ส.ค. 2549 คณะขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 40 
10 4 ก.ย. 2549 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 60 
11 11 ก.ย. 2549 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 100 
12 11 ก.ย. 2549 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 203 
13 24 ต.ค. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 1 
14 7 ธ.ค. 2549 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล 11 
15 19 ม.ค. 2550 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 20 
16 8 ก.พ. 2550 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 80 
17 16 ก.พ. 2550 คณะสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 
18 20 ก.พ. 2550 คณะนักเรียนโรงเรียนเซียะเหมิน ส้ีเหมย มิลเติลสคูล จากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
30 

19 23 ก.พ. 2550 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 29 
20 23 มี.ค. 2550 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 60 
21 23 มี.ค. 2550 คณะบุคลากรโรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ 10 
22 29 มี.ค. 2550 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม 10 
23 10 เม.ย. 2550 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 4 
24 11 พ.ค. 2550 เจาหนาที่บริษัท คิโนะ คูนิยะ บุคสโตร (สิงคโปร) 80 
  รวม 1,223 
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สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

ศูนยสนเทศและหอสมุด  
ปการศึกษา 2549 
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4.12   การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (ฝกงาน) 
ณ ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ปการศึกษา 2549 

 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2549 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2549 – 
พฤษภาคม 2550  จํานวน 20 คน จากสถาบันการศึกษา 4  แหง  ดังนี้ 
 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2549 3  คน 
2 สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 5 ก.ย. – 22 ธ.ค. 2549 1  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 24 ต.ค. – 14 ธ.ค. 2549 13  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 พ.ย. 2549 – 9 ก.พ. 2550 3  คน 
  รวม  20  คน 

 
 
 นักศึกษา 4 สถาบัน จํานวน 20 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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5. ภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2549 
 

 

 

  

 
 

 

       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจัดงาน “วันรําลึก ดร.
ไสว สุทธิพิทักษ” ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประกอบดวย พิธีสงฆ พิธีรําลึกพระคุณ นิทรรศการ 
“เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม สมบัติของชาติ” โดย รศ. ดร. 
วรากรณ  สามโกเศศ อธิการบดี เปนประธานเปดงาน   
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙   

 

           และจัดเสวนาเรื่อง “มธบ...กวาจะถึงวันน้ี” 
วิทยากรโดย ศาสตราจารยไพฑูรย พงศะบุตร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และอาจารยประเสริฐ ประภาสะโนบล 
ที่ปรึกษาอธิการบดี ดําเนินรายการโดย ศาสตราจารย 
ดร. บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ ณ หองประชุม 
ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  อาคาร ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ  ชั้น 
๗   

  
 

 

 

             
           รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ  สามโกเศศ  
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดร. เลิศ
ลักษณ ส. บุรุษพัฒน และ ดร. พีรพันธุ พาลุสุข 
รวมงานวันครบรอบ  ๖๑ ป วันสันติภาพไทย วันที่ ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ อาคารหองสมุดและพิพิธภัณฑเสรี
ไทย อนุสรณ  เขตบึงกุม  กรงุเทพมหานคร 
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           ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย      ไดรับมอบหมายใหจัดนิทรรศการประกอบ  
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “  เพื่อชาติ เพื่อ Humanity : 
ภารกิจของวีรบุรุษเสรีไทย  จํากัด พลางกูร ” โดย 
ศาสตราจารย ดร. ฉัตรทิพย นาถสุภา ปรีดี พนมยงค 
ศาสตราภิชาน 
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            อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด พาบุคลากรของศูนยสนเทศและ
หอสมุดเขาพบ และแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสที่
รองศาสตราจารย  ดร .  วรากรณ   สามโกเศศ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับโปรด
เกลาฯ แตงต้ังใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันเสารที่  ๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๐ 

   

 

 

  

 

 

          รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ  สามโกเศศ  
อธิการบดี  เปนประธานพิธีเปดงานสัปดาหหองสมุด 
ประจําป ๒๕๔๙  และมอบรางวัลชนะเลิศกิจกรรม 
“หนังสือพูดได”  ในกิจกรรมการรณรงคสงเสริมการ
อาน ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ  
บริเวณพ้ืนที่ชั้น ๒ ศูนยสนเทศและหอสมุด  

   

 

          กิจกรรม “บุญหลนทับนักอาน”  สัมภาษณ
นักศึกษาผูไดรับรางวัล โดย อาจารยเวเนยยพจนวาทิน  
ศุกระกาญจน  วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙  บริเวณชั้น ๒ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  
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        ผูชวยศาสตราจารยกริช อัมโภชน รองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    กลาว
ตอนรับผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ และ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.) 
คร้ังท่ี ๑๐/๗/๔/๒๕๔๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ ณ หองประชุมสัจจา เกตุทัต ๑ อาคารสาํนัก
อธิการบดี ๒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

   

 

            

   

 

           ผูช วยศาสตราจารยก ริช  อัมโภชน  รอง
อธิการบดีฝายวิทยบริการ  เปนประธานในพิธีเปดการ
บรรยาย เรื่อง “แนวทางการปรับตัวของนักสารสน 
เทศในยุคดิจิทัล”  มอบรางวัลกิจกรรมสงเสริมการอาน  
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐  ณ หองโสตทัศน ๑  ชั้น ๕ 
อาคาร ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ    
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          ผูชวยศาสตราจารยกริช อัมโภชน รองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการ  เปนประธานในพิธีเปดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด และบรรยาย
พิเศษเรื่อง “การเสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ใหบริการสารสนเทศ”    

   

 

  
 
 
 
         และมีอาจารยศุภกิจ  นิมมานนรเทพ อดีตรอง
อธิบดีกรมทะเบียนการคาและอดีตรองอธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย เปนวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “สุขภาพกับการใหบริการสารสนเทศ”            

   

 

  
 
 
 
         พรอมสาธิตพลังลมปราณรักษาโรค  ใหแก
บุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๐  ณ หองประชุมสมภพ โหตระกิตย 
(๕-๒) อาคารสํานักอธิการบดี ๒  
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          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มอบของที่ระลึกใหแกผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ติกะ  บุนนาค  ในโอกาสที่เปน
วิทยากรมาบรรยาย เรื่อง “จิตสํานึกพลังงานกับการ
เปลี่ยนชีวิต!!” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประหยัด
พลังงาน    ศูนยสนเทศและหอสมุด  ใหแกบุคลากรศูนย
สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน 
๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองโสตทัศน ๑ 
 

   

 

 

  

 

 

        อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนย
สนเทศและหอสมุด เขารวมประชุมกลุมผูใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ VTLS (VTLS User Group) ณ 
มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  ระหวางวันที่  ๘ 
– ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
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      ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดอบรม “การสนทนา
ภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการของศูนยสนเทศ
และหอสมุด” ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอง ๗๓๐๓ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ชั้น ๓  วิทยากรโดย อาจารย Brendan Eschle  
มีผูเขาอบรมจํานวนทั้งหมด ๔๘ คน 

   

 

  
         ศูนยสนเทศและหอสมุด ฝายอํานวยการกลาง 
ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน ๒๐ คน ไดรวม
เดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส นอกสถานที่ เมื่อ
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙     เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี   

   

 

 

  

 

 

  

       นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย  หัวหนางานบริการ
สารสนเทศ แผนกบริการ ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับ
ทุนเดินทางไปศึกษาดูงานหองสมุดประเทศสิงคโปร 
จากการประกวดแผนงาน “หองสมุดในฝน”  สําหรับ
หองสมุดท่ีใหบริการ “มุมความรูตลาดทุน” (SET 
Corner)  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อ
วันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙  
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            อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดนําบุคลากรศูนยสนเทศและ
หอสมุด ชมรมหนอนหนังสือ คณาจารย นักศึกษา จาก
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ประมาณ ๖๐ คน ไป
มอบหนังสือ คอมพิวเตอร และอุปกรณการเรียนการ
สอน  การกีฬา  ในโครงการบรรณารักษ สัม พันธ
สรางสรรคชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ โรงเรียนสุขานารี ๒ (หนองขอน) 
ต.โคกกรวด  อ. เมือง  จ.นครราชสีมา 

  

 

 

  

       อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศรวัฒน ผูอํานวยการศูนย
สนเทศและหอสมุด ไดมอบมุมสื่อความรู  มธบ. ใหแก
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี  และติดตามประเมินผล
มุมส่ือความรู มธบ. ที่ไดไปจัดตั้งไวเมื่อปการศึกษา 
๒๕๔๗ จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ หอวัง จ.นนทบุรี  โรงเรียนรัตนาธิเบศร จ.
นนทบุรี  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร     โรงเรียน
วัดไรขิงวิทยา จ.นครปฐม  ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๕๐ 

 

          นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย  หัวหนางานบริการ
ชวยคนควาวิจัย   แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศ
และหอสมุด บรรยายการคนหาแหลงความรูของศูนย
สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ใหแก
คณาจารยในโครงการเสริมศักยภาพอาจารย รุนท่ี ๕ 
จัดโดยสํานักวิชาการและฝายทรัพยากรบุคคล  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ หองโสตทัศน ๑  ชั้น 
๕ ศูนยสนเทศและหอสมุด 

   

 

  
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศรวัฒน ผูอํานวยการศูนย
ส น เ ท ศ แ ล ะ ห อ ส มุ ด  ต อ น รั บ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๓๐ คน มาศึกษา
ดูงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และดู
หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  วันศุกร
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ 
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          รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ  สามโกเศศ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แวะเยี่ยมราน
ขายอาหารของศูนยสนเทศและหอสมุด เนื่องในงาน
กิจกรรมวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ในวันอาทิตยท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  ณ 
บริเวณถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย โดยการ
จําหนายกระทงและอาหาร   เพื่อนํารายไดสมทบ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย   

   

 

 

  
 
 
 
 

        ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมสังสรรคและ
พักผอนประจําป ๒๕๔๙ โดยพาบุคลากรของศูนย
สนเทศและหอสมุด จํานวน ๔๘ คน ไปนมัสการพระ ณ 
วัดเขาสุกิม และเยี่ยมชมสัตวน้ํา ณ ศูนยศึกษาพัฒนา
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี วันอาทิตยที่ ๒๘ –วัน
จันทรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ และพักที่มัลดีฟส บีช รี
สอรท  จังหวัดจันทบุรี 
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