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คํานํา 
 

 

รายงานประจําปการศึกษา 2550 ฉบับน้ี เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบตัิงานของศูนย
สนเทศและหอสมุดทุกดาน ตั้งแตประวตัิความเปนมา การบริหารงาน ผลการดําเนินงาน สถิติที่
นาสนใจ และกิจกรรมตางๆ รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – 
พฤษภาคม 2551) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจําปฉบบัน้ี เปนผลจากความรวมแรงรวมใจ ความอุตสาหะ
วิริยะของบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคนที่ใหความรวมมือในการปฏิบตัิงาน จนงานทุก
ดานประสบผลสําเร็จลลุวงไปไดอยางดียิ่ง 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลยั คณาจารย หนวยงาน
ทุกหนวยงาน ตลอดจนนักศึกษาทีใ่หการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดเปน
อยางดียิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคน ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานจนบรรลุจุดมุงหมายทุกประการตลอดปการศึกษา 2550 และขอขอบคณุผูที่เก่ียวของใน
การจัดทํารายงานประจําปฉบับน้ีจนลลุวง 
 
 

 
 
 

อาจารยสุวคนธ  ศิรวิงศวรวัฒน)   (
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
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1.1  ปรัชญา ปณิธาน และคติธรรม  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
 

 

ปรัชญา :  
นักธุรกิจเปนผูสรางชาต ิ

 
 

ปณิธานในการผลิตบัณฑิต :  
บัณฑิตตองถึงพรอมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ 

 
 

คติธรรม :  

○ 

กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ   หมายถึง  คนบริสุทธ์ิไดดวยการงาน 
ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจาริ   หมายถึง  ธรรมยอมรกัษาผูประพฤติธรรม 
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1.2   นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

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

 
1.3 วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
1.  ใหมีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรูสูงขึ้น  มีตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
2.  ใหบุคลากรสายวิชาการมีทักษะและความสามารถในการทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนตอการ      

เรียนการสอนและตอสังคม 
3.   ใหใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางและเนนใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใช

ในการประกอบอาชีพได 
4.   ใหมีอุปกรณและบริการเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการที่ทันสมัย ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
5.   ใหการดําเนินการของงานบริหารและงานธุรการมีความถูกตองตามขั้นตอนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

และไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
6.  ใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรมตลอดจนมีวิธีดําเนิน

ชีวิตดวยคุณลักษณะของความเปนไทย 
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1.4  ปณิธาน ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

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

 
  

1. เราทุกคนยินดี เต็มใจชวยเหลือ พรอมมอบบริการที่มีประสิทธิภาพแกผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด
ทุกทาน 

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

 
 



 

 
 

2.  การบรหิารงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
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2.  การบริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

2.1  นโยบายการดําเนนิงานของศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.1.1  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1) ดําเนินการจดัหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศน และ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรและตรงตามความตองการของผูใช 

2) ดําเนินการวิเคราะห จัดเตรียม และอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพ่ือพรอมให 
บริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3)  พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยใชระบบหอจดหมายเหตุสากล 
ดําเนินการ 

 4)  พัฒนาความเขมแข็งของทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดาน 
  2.1.2  นโยบายดานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

1) ใหบริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด อยางรวดเร็วตาม 
เกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ 

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

3) พัฒนาหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ใหเปนแหลงการศึกษาคนควาท่ีมีประโยชน 
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 
ชี้วัดท่ีกําหนดไวในระบบประกันคุณภาพและสามารถตรวจสอบได 

 4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน และมีความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงาน 

2.1.5  นโยบายดานความรวมมือระหวางสถาบัน 
1) สนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันในสถาบันบริการสารสนเทศท้ัง 

ภาครัฐและเอกชน 
2) สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือการเขาถึงสารสนเทศระหวางหองสมุดสถาบันอุดม 
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ศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
3) สงเสริมสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกหนวยงาน ท้ังภาครัฐ และเอกชนที่ขอความรวมมือ  

เชน การใหคําปรึกษา การจัดประชุม ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดต้ังหองสมุด เปนตน 
  4) เขารวมในเครือขายความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 

2.1.6  นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
1) สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร สารสน- 

เทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเหตุและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2) ดําเนินการจดัฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ มีความเขาใจและสามารถ   

ปฏิบัติงานไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3) สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ๆ หรือเขารับการศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท/เอกในสาขาบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  จดหมายเหตุและสาขาอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือไดกลับมาพัฒนางานศูนยสนเทศและหอสมุดตอไป 
 

7B2.2 วัตถุประสงคของศูนยสนเทศและหอสมุด 
1. เพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใช 
2. เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 
 

0B2.3 ประวัติศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุดถือกําเนิดเมื่อ พ.ศ. 2511 พรอมกับการกอต้ังสถาบันธุรกิจบัณฑิตย มีชื่อเรียก

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

ปการศึกษา 2513 สถาบันธุรกิจบัณฑิตยไดรับการยกฐานะเปน “วิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย” ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 หองสมุดไดพัฒนาท้ังลักษณะทางกายภาพและจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศตามความกาวหนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน พ้ืนท่ีเดิมไมเพียงพอตอ
การดําเนินงาน หองสมุดจึงไดยายมาอีกดานหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร 

ปการศึกษา 2525 วิทยาลัยไดยายสถานที่เรียนไปยังสถานท่ีใหม ณ เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาชื่น 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงไดมีหองสมุดเพ่ิมขึ้นอีก
แหงหนึ่ง เปนหองสมุดวิทยาคาร 2 โดยใชพ้ืนท่ีชั้น 3 ของอาคาร 1 ตอมาในปการศึกษา 2527 หองสมุดไดขยายพ้ืน
ไปยังชั้น 4 อาคารเดียวกัน เพ่ือใหไดตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมจํานวนมาก
ขึ้น 

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

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

อนุสรณ ซึ่งเปนอาคาร 16 ชั้น  ใชพ้ืนท่ีในชั้นท่ี 2 – 5 มีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ  6,030  ตารางเมตร จํานวนท่ีนั่ง 874  
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ท่ีนั่ง 
      ปการศึกษา 2544 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดขยายพ้ืนท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีชั้น 6 บางสวน ใหบริการ 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ    รวมพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ  
6,200 ตารางเมตร จํานวนท่ีนั่งอาน 1,073 ท่ีนั่ง และปการศึกษา 2547 จํานวนท่ีนั่งเพ่ิมเปน 1,210 ท่ีนั่ง       

ปการศึกษา 2548  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดจัดบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิมจํานวนท่ีนั่งอานเปน 
1,262 ท่ีนั่ง และปการศึกษา 2550 ไดเพ่ิมหองอานหนังสือสําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก (จํานวน 96 ท่ีนั่ง) 
รวมจํานวนท่ีนั่งอานหนังสือท้ังหมด 1,358 ท่ีนั่ง 

ปการศึกษา 2550 หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ชั้น 7 ไดโอนมาสังกัดศูนยสนเทศและ
หอสมุด จึงทําใหมีท่ีนั่งเพ่ิมอีก 240 ท่ีนั่ง รวมท่ีนั่งอานหนังสือท้ังหมด 1,598 ท่ีนั่ง 
 

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 

    

473B2.5 คณะกรรมการประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.5.1  คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 

 คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน แกไขปญหา และ
พัฒนางานบริการของศูนยสนเทศและหอสมุดใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัย และของศูนยสนเทศและหอสมุด 

8Bคณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
9B1. ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด     ประธาน 
2. หัวหนาหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ  กรรมการ 
3. หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
4. หัวหนาแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ    กรรมการ 
5. หัวหนาแผนกส่ือโสตทัศน     กรรมการ 
6. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
10B7. หัวหนาแผนกเทคโนโลยีหองสมุด    กรรมการ 
8. หัวหนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
9. หัวหนางานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ  กรรมการ 
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10. หัวหนางานดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง   กรรมการ   
11B11. หัวหนางานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ  กรรมการ 
12. หัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  กรรมการ 
13. หัวหนางานบริการยืม – คืน    กรรมการ 
14. หัวหนางานบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ  กรรมการ 
15. หัวหนางานบริการวารสารและหนังสือพิมพ   กรรมการ 
16. หัวหนางานบริกาชวยคนควาวิจัย    กรรมการ 
17. หัวหนางานบริการหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ กรรมการ 
18. หัวหนาแผนกบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ  
 

2.5.2 คณะกรรมการจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด 
12Bคณะกรรมการจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลและจัดทํา

โฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม ขอมูลตางๆ ในหนาเว็บของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายใน ในเรื่องขอมูลท่ีจะนํามาเพ่ิมเติมในเว็บ ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทําโฮมเพจของมหาวิทยาลัย สรุปผลการดําเนินงาน และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
   

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

                                 
2.5.3  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

13B มีหนาท่ีรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลวนํามาพิจารณาในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และดําเนินกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

14B1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางไพจิตร   เกิดอยู ประธาน 
3. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการ 
4. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม กรรมการ 
5. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
6. นางสาวิตรี   แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
7. นางรุงนภา   พ้ืนงาม  กรรมการ 
15B8. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการ 
16B9. นางพัชรินทร    จาริยะ  กรรมการ 
17B10. นางลักษมี พูลทรัพย กรรมการ 
11. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  กรรมการและเลขานุการ 
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2.5.4   คณะกรรมการระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
คณะกรรมการระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS มีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานและ 

ประสานงานกับบริษัท บุคโปรโมชั่น จํากัด เพ่ือแกไขปญหางานในแตละโมดูลใหระบบสามารถดําเนินงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของศูนยสนเทศและหอสมุด 
  

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  

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

 
2.5.5   คณะกรรมการ 5 ส ประจําปการศึกษา 2550 

คณะกรรมการ 5 ส มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด ใหดําเนิน
ลุลวงตามเปาหมาย สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 5 ส  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ท่ีปรึกษา  
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  ประธาน  
3. นายพรเทพ ยอแสงรัตน รองประธาน 
4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  กรรมการ 
5. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
6. นางสาวโศภิดา เดชเสง  กรรมการ 
7. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการและเลขานุการ 
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นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงการจัดแบงโครงสรางรับผิดชอบกิจกรรม 5 ส หัวหนาพ้ืนท่ี และสมาชิก
พ้ินท่ี พรอมท้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1. หัวหนาพื้นท่ี และสมาชิกพื้นท่ี 
 หัวหนาพื้นท่ีบริหารงานท่ัวไป  นายศักดิ์สิทธ์ิ  คณะชาติ 

สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายณัฐสิทธิ์   พุฒิวิสารทภาคย 
2. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ 

 หัวหนาพื้นท่ีเทคโนโลยีหองสมุด  นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายอุทิตย  พิมพา 

2. นายอุเทน  สรอยอุดม 
หัวหนาพื้นท่ีบริการสารสนเทศ  นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 

2. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
3. นายอภิพล  เมืองเกษม 
4. นางปทมพร  โพนไสว 

  หัวหนาพื้นท่ีบริการสื่อสิ่งพิมพ  นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร 

2. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
3. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 
4. นางภารดี  ธนูญศักด์ิ 
5. นางกนกวรรณ  กงฉิน 
6. นายระวิ  มีเดช 
7. นายติณณ  จันทรสุข 
8. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
9. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา 
10. นายอัมรินทร  อยูพวง 
11. นายวสันต  สีลาเรือง 

หัวหนาพื้นท่ีบริการวารสารและ 
หนังสือพิมพ    นางรุงนภา  พื้นงาม 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายสัญญา  ประกอบผล 

2. นายประนมกรต  บุญพอ 
3. นายเกษม  บุญญชล 
4. นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง 

หัวหนาพื้นท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางไพจิตร  เกิดอยู 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 

2. นางสาวชูชีพ  มามาก 
3. นางสาวสุกัญญา ประทุม 
4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
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5. นางสาวทรงพร  พิรุณ 
6. นางพัชรินทร  จาริยะ  
7. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
8. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ 
9. นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล 
10. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ 
11. นางสาวจุฑามาศ เชาวลิต 
12. นางลักษมี  พูลทรัพย 
13. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน 
14. นายรังสรรค  กังสดาลย 
15. นางสาววโรทัย ฉัตรวริุฬห 
16. นายปรัชญา  แกวมาก 
17. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
18. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ 
19. นายคําหลา  สารเสนา 
20. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 
21. นางสาคร  ผุดผาด 

 หัวหนาพื้นท่ีสื่อโสตทัศน   นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
 สมาชิกพ้ืนท่ี     1. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
      2. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน 
      3. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 
      4. นายชัชชัย  เลาสูงเนิน 
 หัวหนาพื้นท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ  
 ดร.ไสว สุทธิพิทักษ   อาจารยอรชา  เผือกสุวรรณ 
 สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด 
      2. นางสุดารัตน  ขําภักตร 
      3. นางละออง  รัชพันธ  
2.  คณะอนุกรรมการงานศิลปกรรม 5 ส 
 1. นายปรัชญา  แกวมาก  ประธาน 
 2. นายประกอบ  ดาราตระกูล อนุกรรมการ 
 3. นายอุเทน  สรอยอุดม อนุกรรมการ 
 4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ อนุกรรมการและเลขานุการ 
3.  คณะอนุกรรมการจัดทํา Power Point 
 1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  ประธาน 
 2. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน อนุกรรมการ 
 3. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข  อนุกรรมการ 
 4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ อนุกรรมการ 
 5. นางสุภาพร  วิมุกตานนท อนุกรรมการและเลขานุการ 
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2.5.6   คณะกรรมการตรวจพื้นท่ีกิจกรรม 5 ส  
คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส มีหนาท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีโซนตางๆ ของศูนยสนเทศและ

หอสมุด ท่ีดําเนินกิจกรรม 5 ส และใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกิจกรรม 5 ส ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม กรรมการ 
3. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ กรรมการ 
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
5. นางรุงนภา พ้ืนงาม  กรรมการ 
6. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
7. นางจันทรฉาย วีระชาติ  กรรมการ 
8. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการและเลขานุการ  

 
2.5.7   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก ดร.ไสว  สุทธพิิทักษ  จัดนิทรรศการรวมรําลึกถึง ดร. 
ไสว สุทธิพิทักษ อธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 22 กันยายน ของทุกป  โดยมีหนาท่ีดําเนินงานรวบรวม
ขอมูลในการจัดนิทรรศการ ออกแบบและจัดนิทรรศการเผยแพรบนเว็บไซต ทําปายประชาสัมพันธ และเรื่องอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

18B1. อาจารยสุวคนธ  19Bศิริวงศวรวัฒน  20Bท่ีปรึกษา 
21B2. นางสาวิตรี  22Bแสงวิริยภาพ  23Bประธาน 
24B3. นายศุภชัย 25Bสายจุตรีกุล 26Bกรรมการ (สํานักกิจการนักศึกษา) 
27B4. นางสาวสุพดี 28Bบรรจงแตม  29Bกรรมการ 
30B5. นายปรัชญา 31Bแกวมาก  32Bกรรมการ 
33B6. นายอุทิตย 34Bพิมพา 35Bกรรมการ 
36B7. นางสาวขนิษฐา 37Bภมรพิพิธ 38Bกรรมการ 
39B8. นายศราวุฒิ    40Bวัชระปนตี  41Bกรรมการ  
42B9. นางปทมพร  43Bโพนไสว 44Bกรรมการและเลขานุการ 

  
2.5.8 คณะทํางานโครงการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลดานกฎหมาย ดวย Metadata Dublin  

Core 
คณะทํางานโครงการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลดานกฎหมาย ดวย Metadata Dublin Core  มี 

หนาท่ีรับผิดชอบ Catalogue URL ดานกฎหมาย กรอกรายการลงในแบบฟอรม ตรวจสอบกับฐาน Metadata เพ่ือ
ปองกันการซ้ํา พิมพขอมูลท่ีกรอกแลวเขาเคร่ือง ตรวจสอบการพิมพ รวบรวมใหได 1,500 Record ตอ 1 ปการ 
ศึกษา (3 ภาคเรียน) 
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คณะทํางานโครงการออกแบบฯ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

45B1. นายอุทิตย  46Bพิมพา  47Bท่ีปรึกษา 
48B2. นางสาวิตรี  49Bแสงวิริยภาพ  50Bท่ีปรึกษา 
51B3. นางสาวสุภี 52Bวิหคไพบูลย  53Bประธาน 
54B4. นายณัฐสิทธิ์  55Bพุฒิวิสารทภาคย  56Bกรรมการ 
57B5. นางรุงนภา 58Bพ้ืนงาม 59Bกรรมการ 
60B6. นายอภิพล  61Bเมืองเกษม  62Bกรรมการ  
63B7. นางปทมพร  64Bโพนไสว  65Bกรรมการและเลขานุการ  
66B8. นายสัญญา    67Bประกอบผล  68Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2.5.9 คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของ
ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต 

คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของศาสตราจารย ดร.  
สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต  มีหนาท่ีรับผิดชอบ รวบรวมสารสนเทศทุกประเภทที่ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท 
เกตุทัต ราชบัณฑิต เปนผูเขียน  รวมถึงผลงานดานอื่นๆ และงานเขียนท่ีมีผูอ่ืนเขียนถึง  นําตัวเลมสแกนหนาปก 
พรอมท้ังถายเอกสาร เขียนบรรณานุกรมของสารสนเทศใหถูกตองสมบูรณ จัดทําเว็บไซตและทําฐานขอมูล 

คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอื่นๆ ของศาสตราจารย ดร.  
สิปปนนท  เกตุทัต  ราชบัณฑิต  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

2.5.10 คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสน่ัน  เกตุทัต 
คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต  จัดนิทรรศการรวมรําลึกถึง อาจารยสนั่น   

เกตุทัต  ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 11 มีนาคม ของทุกป  โดยมีหนาท่ีดําเนินงานรวบรวมทรัพยากรสาร 
สนเทศท่ีเกี่ยวของกับอาจารยสนั่น  เกตุทัต  วิเคราะหและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับอาจารยสนั่น  

69B1. อาจารยสุวคนธ  70Bศิริวงศวรวัฒน  71Bท่ีปรึกษา 
72B2. นางสาวิตรี  73Bแสงวิริยภาพ  74Bท่ีปรึกษา 
75B3. นางสาวสุภี  76Bวิหคไพบูลย 77Bประธาน 
4. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  78Bกรรมการ 
79B5. นายณัฐสิทธิ์  80Bพุฒิวิสารทภาคย  81Bกรรมการ 
82B6. นายอภิพล  83Bเมืองเกษม  กรรมการ 
84B7. นายสัญญา    85Bประกอบผล  กรรมการ 
86B8. นางสาวเกษศิรินทร 87Bคุโณปการตระกูล กรรมการ 
88B9. นายปรัชญา 89Bแกวมาก  กรรมการ 
90B10. นายศราวุฒิ    91Bวัชระปนตี  กรรมการ 
92B11. นายอุทิตย  93Bพิมพา  กรรมการ 
12. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการและเลขานุการ 
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เกตุทัต  รวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการ ทําเอกสารประชาสัมพันธ และเรื่อง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

94B1. อาจารยสุวคนธ  95Bศิริวงศวรวัฒน  96Bท่ีปรึกษา 
97B2 นางไพจิตร  98Bเกิดอยู  99Bประธาน 
3 นางสาววิมลรัตน ทองปลาด กรรมการ   
100B4. นางสาวขนิษฐา 101Bภมรพิพิธ 102Bกรรมการ 
103B5. นางสาวกฤตยา 104Bสุนพงษศรี 105Bกรรมการ 
106B6. นายปรัชญา 107Bแกวมาก  108Bกรรมการ 
109B7 นายศราวุฒิ    110Bวัชระปนตี  กรรมการ 
111B8 นายอุเทน    112Bสรอยอุดม  กรรมการ 
113B9. นางสาวศิริพร 114Bบัญชาวิมลเชษฐ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.11 คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป 

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป  จัดนิทรรศการใน 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป  ในวันท่ี 30 พฤษภาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โดยมี
หนาท่ีดําเนินงานรวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการบนเว็บ และเปน Power 
Point จัดทําเอกสารและปายประชาสัมพันธ และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป  ประกอบดวยบุคคล 
ดังตอไปนี้ 

 
115B1. อาจารยสุวคนธ  116Bศิริวงศวรวัฒน  117Bประธาน 
118B2. นางไพจิตร  119Bเกิดอยู  120Bกรรมการ 
121B3. นางสาวกฤตยา 122Bสุนพงษศรี 123Bกรรมการ 
124B4. นางสาวขนิษฐา 125Bภมรพิพิธ  126Bกรรมการ 
127B5. นางสาวศิริพร 128Bบัญชาวิมลเชษฐ กรรมการ 
6. นายอุทิตย พิมพา 129Bกรรมการ 
130B7. นายณัฐสิทธิ์ 131Bพุฒิวิสารทภาคย 132Bกรรมการและเลขานุการ  

 
2.5.12 คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน 

133B คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  มีหนาท่ีรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลว 
134Bนํามาพิจารณาในการจัดหาส่ือโสตทัศนตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาส่ือโสตทัศนทุกประเภท และดําเนิน 
135Bกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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136B1. นางจันทรฉาย  137Bวีระชาติ   138Bประธาน 
139B2. นางสาวชูชีพ 140Bมามาก  141Bกรรมการ 
142B3. นายชัชชัย 143Bเลาสูงเนิน  144Bกรรมการ 
145B4. นายภาณุมาตร    146Bสุทธิสังข  147Bกรรมการ 
148B5. นางสาวโศภิดา    149Bเดชเสง  150Bกรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.13 คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  (ตอเน่ือง) 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง)  มีหนาท่ีดําเนินงานประชุม  
วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํา
บันทึกขออนุมัติเรื่องท่ีเกี่ยวของ จัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทํา
เอกสารประกอบ 

คณะกรรมการดําเนนิการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

151B1. อาจารยสุวคนธ  152Bศิริวงศวรวัฒน  153Bท่ีปรึกษา 
154B2. นางสาวสุพดี 155Bบรรจงแตม  156Bท่ีปรึกษา 
157B3. นางไพจิตร 158Bเกิดอยู 159Bท่ีปรึกษา 
160B4. นายพรเทพ 161Bยอแสงรัตน 162Bท่ีปรึกษา 
163B5. นางจันทรฉาย 164Bวีระชาติ 165Bท่ีปรึกษา 
166B6. นางสาวิตรี    167Bแสงวิริยภาพ  168Bประธาน 
169B7. นายระวิ 170Bมีเดช 171Bกรรมการ 
172B8. นางรุงนภา 173Bพ้ืนงาม 174Bกรรมการ 
175B9. นางทิพยถนอม 176Bนนทนาคร 177Bกรรมการ 
178B10. นายปรัชญา 179Bแกวมาก  180Bกรรมการ 
181B11. นางปทมพร  182Bโพนไสว  183Bกรรมการ 
184B12. นายศราวุฒิ 185Bวัชระปนตี  186Bกรรมการ 
187B13. นางสาวสุภาพ 188Bซอนกล่ิน 189Bกรรมการ 
190B14. นายประนมกรต 191Bบุญพอ 192Bกรรมการ 
193B15. นางภารดี 194Bธนูญศักด์ิ 195Bกรรมการ 
196B16. นางสาวอุมาพร  197Bไชยสูง  198Bกรรมการ 
199B17. นางกนกวรรณ 200Bกงฉิน 201Bกรรมการ 
202B18. นางสุภาพร 203Bวิมุกตานนท 204Bกรรมการ 
205B19. นางสาวสุภี 206Bวิหคไพบูลย 207Bกรรมการและเลขานุการ  
208B20. นายศักด์ิสิทธิ์  209Bคณะชาติ 210Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   
2.5.14 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  มีหนาท่ีดําเนินงานประชุม กําหนด 
กิจกรรม แผนการดําเนินงาน และขออนุมัติโครงการ ติดตอประสานงาน วิทยากร ในการดําเนินการอภิปราย จัด
เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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211B1. อาจารยสุวคนธ  212Bศิริวงศวรวัฒน  213Bประธาน 
214B2. นางสาวสุพดี 215Bบรรจงแตม  216Bกรรมการ 
217B3. นางไพจิตร 218Bเกิดอยู  219Bกรรมการ  
220B4. นายพรเทพ 221Bยอแสงรัตน  222Bกรรมการ  
223B5. นางจันทรฉาย  224Bวีระชาติ  225Bกรรมการ  
226B6. นางสาวิตรี 227Bแสงวิริยภาพ 228Bกรรมการ  
229B7. นางพัชรินทร 230Bจาริยะ  231Bกรรมการ  
232B8. นางสาวเกษศิรินทร 233Bคุโณประการตระกูล 234Bกรรมการ  
235B9. นางสาวโศภิดา 236Bเดชเสง 237Bกรรมการ  
238B10. นางสาววลัยภรณ 239Bไพเราะ  240Bกรรมการ  
241B11. นางสาวขนิษฐา 242Bภมรพิพิธ 243Bกรรมการ  
244B12. นายปรัชญา 245Bแกวมาก  246Bกรรมการ  
247B13. นางปทมพร  248Bโพนไสว 249Bกรรมการ 
250B14. นางสุภาพร 251Bวิมุกตานนท 252Bกรรมการ 
253B15. นางสาวอุมาพร 254Bไชยสูง 255Bกรรมการ 
256B16. นางสาวพงษเนต 257Bสถิตยพงษ  258Bกรรมการ 
259B17. นางสาวสุภี 260Bวิหคไพบูลย 261Bกรรมการและเหรัญญิก 
262B18. นายศักด์ิสิทธิ์ 263Bคณะชาติ 264Bกรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
265B19. นายณัฐสิทธิ์ 266Bพุฒิวิสารทภาคย  267Bกรรมการและเลขานุการ  
268B20. นางสาวกรรณิการ 269Bวัชราภรณ 270Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
2.5.15 คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 

271Bคณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน มีหนาท่ีประชุมวางแผนดําเนินงาน 
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ังหองสมุด ดูแลรับผิดชอบการเงินของกองทุนเด็กดอยโอกาส และดําเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

272B1. อาจารยสุวคนธ   273Bศิริวงศวรวัฒน 274Bท่ีปรึกษา 
275B2. นางสาวสุพดี 276Bบรรจงแตม  277Bท่ีปรึกษา 
278B3. นางสาวิตรี  279Bแสงวิริยภาพ 280Bท่ีปรึกษา 
281B4. นางไพจิตร   282Bเกิดอยู  283Bประธาน  
284B5. นายระวิ 285Bมีเดช 286Bกรรมการ 
287B6. นายปรัชญา   288Bแกวมาก  289Bกรรมการ 
290B7. นางลักษมี 291Bพูลทรัพย 292Bกรรมการ 
293B8. นางสาวสมสนิท 294Bจันทะบุตร 295Bกรรมการ 
296B9. นางสาวขนิษฐา   297Bภมรพิพิธ 298Bกรรมการ 
299B10. นางสาวโศภิดา 300Bเดชเสง 301Bกรรมการ 
302B11. นายอุเทน   303Bสรอยอุดม  304Bกรรมการ 
 



21 

305B12. นางสาวกรรณิการ 306Bวัชราภรณ 307Bกรรมการ 
308B13. นายสัมพันธ   309Bสมบุญเพ็ญ 310Bกรรมการ 
311B14. นายชัชชัย 312Bเลาสูงเนิน 313Bกรรมการ 
314B15. นายอัมรินทร 315Bอยูพวง 316Bกรรมการ 
317B16. นายวสันต 318Bสีลาเรือง 319Bกรรมการ 
320B17. นางทิพยถนอม    321Bนนทนาคร 322Bกรรมการและเลขานุการ 
323B18. นายศักด์ิสิทธิ์    324Bคณะชาติ   325Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.16 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู  มธบ.  

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ. มีหนาท่ีคัดเลือกและประสานงานโรงเรียน 
ท่ีสมควรจัดใหมีมุมส่ือความรู มธบ.  จัดหาส่ือความรูตางๆ โดยการจัดซื้อและขอรับบริจาค จัดเตรียมหนังสือ 
วารสาร เอกสารตางๆ ใหพรอมสําหรับการใหบริการ จัดเตรียมชั้นหนังสือและงานอื่นๆ และไปดําเนินการติดต้ัง 
มุมส่ือความรู มธบ. ใหกับหองสมุดในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนองตอไป 
   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ. ประกอบดวยรายชื่อตอไปนี้ 
 

326B1. อาจารยสุวคนธ  327Bศิริวงศวรวัฒน  328Bท่ีปรึกษา 
329B2. นางสาวสุพดี 330Bบรรจงแตม  331Bท่ีปรึกษา 
332B3. นางไพจิตร 333Bเกิดอยู  334Bกรรมการ 
335B4. นางสาวิตรี  336Bแสงวิริยภาพ  337Bประธาน 
338B5. นายระวิ 339Bมีเดช 340Bกรรมการ 
341B6. นางรุงนภา 342Bพ้ืนงาม 343Bกรรมการ 
344B7. นางทิพยถนอม    345Bนนทนาคร 346Bกรรมการ  
347B8. นายปรัชญา 348Bแกวมาก  349Bกรรมการ 
350B9. นายอภิพล  351Bเมืองเกษม  352Bกรรมการ  
353B10. นายเกษม 354Bบุญญชล 355Bกรรมการ 
356B11. นายธวัชชัย  357Bศรีอัดชา 358Bกรรมการ 
359B12. นายอัมรินทร 360Bอยูพวง 361Bกรรมการ 
362B13. นางกนกวรรณ 363Bกงฉิน 364Bกรรมการและเลขานุการ 
365B14. นายศักด์ิสิทธิ์ 366Bคณะชาติ 367Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.17  คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีควบคุมดูแลการใชพลังงาน

ไฟฟาของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนไปตามเปาหมายการประหยัดพลังงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายใน
ศูนยสนเทศและหอสมุด และทีมงานอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย ในการวางมาตรการและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษพลังงาน  

คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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2.5.18  คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2550 

401B คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอน มีหนาท่ีจัดทําแผนการสังสรรคและพักผอนประจําป
การศึกษา 2550 จัดหาสถานท่ีท่ีจะไปพักผอน จัดรูปแบบกิจกรรม และเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 

402B1. อาจารยสุวคนธ  403Bศิริวงศวรวัฒน  404Bท่ีปรึกษา 
405B2. หัวหนาแผนกทุกแผนก  406Bท่ีปรึกษา 
407B3. นางทิพยถนอม    408Bนนทนาคร  409Bประธาน 
410B4. นายระวิ 411Bมีเดช 412Bรองประธาน 
413B5. นายปรัชญา 414Bแกวมาก กรรมการ 
415B6. นางสาวชูชีพ 416Bมามาก 417Bกรรมการ 
418B7. นางสาวศิริพร 419Bบัญชาวิมลเชษฐ 420Bกรรมการ 
421B8. นางรุงนภา 422Bพ้ืนงาม  กรรมการ 
9. นายสัญญา ประกอบผล กรรมการ 
10. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการ 
423B11. นางภารดี 424Bธนูญศักด์ิ 425Bกรรมการ 
12. นายวสันต      สีลาเรือง  กรรมการ 
426B13. นางสาวโศภิดา 427Bเดชเสง  428Bกรรมการ 
429B14. นายชัชชัย 430Bเลาสูงเนิน 431Bกรรมการ 
432B15. นางสาวสุภี 433Bวิหคไพบูลย 434Bกรรมการ 
435B16. นายอุทิตย 436Bพิมพา กรรมการ 
437B17. นายอุเทน 438Bสรอยอุดม 439Bกรรมการ 
18. นายศักด์ิสิทธิ์    คณะชาติ   440Bกรรมการและเหรัญญิก 1 
441B19. นางสาวกรรณิการ 442Bวัชราภรณ กรรมการและเหรัญญิก 2 
443B20. นางสาววลัยภรณ 444Bไพเราะ กรรมการและเลขานุการ 

 

368B1. อาจารยสุวคนธ  369Bศิริวงศวรวัฒน  370Bท่ีปรึกษา 
371B2. นางสาวสุพดี 372Bบรรจงแตม  373Bท่ีปรึกษา 
374B3. นายณัฐสิทธิ์ 375Bพุฒิวิสารทภาคย 376Bประธาน  
377B4. นายระวิ 378Bมีเดช 379Bรองประธาน 
380B5. นายประนมกรต 381Bบุญพอ 382Bกรรมการ 
383B6. นายปรัชญา 384Bแกวมาก 385Bกรรมการ 
386B7. นายรังสรรค 387Bกังสดาลย 388Bกรรมการ 
389B8. นายชัชชัย 390Bเลาสูงเนิน 391Bกรรมการ 
392B9. นายศราวุฒิ 393Bวัชระปนตี 394Bกรรมการ 
395B10. นายอุเทน 396Bสรอยอุดม 397Bกรรมการ 
398B11. นายศักด์ิสิทธิ์ 399Bคณะชาติ 400Bกรรมการและเลขานุการ 
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2.5.19 อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส 
อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส มีหนาท่ีรับผิดชอบพิจารณา

ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสตามความเหมาะสม จดักิจกรรมหาทุนเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ดูแลรับผิดชอบการเงิน
ของกองทุนเด็กดอยโอกาส  

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส ประกอบดวยบุคคลดัง 
ตอไปนี้ 

445B1. อาจารยสุวคนธ  446Bศิริวงศวรวัฒน  447Bท่ีปรึกษา 
448B2. นางไพจิตร  449Bเกิดอยู  450Bประธาน 
451B3. นางสาวเกษศิรินทร    452Bคุโณปการตระกูล  453Bกรรมการ 
454B4. นายชัชชัย    455Bเลาสูงเนิน  456Bกรรมการ 
457B5. นางภารดี    458Bธนูญศักด์ิ  459Bกรรมการ 
460B6. นางสาวชูชีพ     461Bมามาก  462Bเหรัญญิก 
463B7. นางทิพยถนอม 464Bนนทนาคร  465Bกรรมการและเลขานุการ   
466B8. นายศักด์ิสิทธิ์ 467Bคณะชาติ  468Bกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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2.6 โครงสรางและขอบเขตงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  ( 1 พฤศจิกายน 2550 – 15 ตุลาคม 2550) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนกสื่อโสตทัศน 

ผูอํานวยการ 

แผนกเทคโนโลยี 
หองสมุด 

แผนกบริการ 
สื่อสิ่งพิมพ 

งานจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานวิเคราะหหนังสือ 
เอกสาร และสิ่งพิมพ 

งานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

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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โครงสรางและขอบเขตงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  ( 16 ตุลาคม 2550 – ปจจุบัน) 
(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ 0102/0904 เรื่อง ปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหาร และบุคลากร) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกพัฒนา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

แผนกสื่อโสตทัศน 

ผูอํานวยการ 

แผนกเทคโนโลยี 
หองสมุด 

แผนกบริการ 
สื่อสิ่งพิมพ 

งานจัดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานวิเคราะหหนังสือ 
เอกสาร และสิ่งพิมพ 

งานหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

งานบริการยืม-คืน 
 

งานบริการหนังสือ 
เอกสารและสิ่งพิมพ 

งานบริการวารสาร 
และหนังสือพิมพ 

งานบริการหองสมุด 
ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ 

หอประวัติและ
พิพิธภัณฑ  

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 

ที่ปรึกษา 

งานซอมและอนุรักษ
หนังสือและสิ่งพิมพ 

แผนกบริการ
สารสนเทศ 

งานบริการชวย 
คนควาวิจัย 

งานดรรชนีบทความ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 

แผนกบริหาร 
งานทั่วไป 
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471Bขอบเขตงาน 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ 
2. นายจีระพล  คุมเคี่ยม   ท่ีปรึกษาระบบคอมพิวเตอร 

 
 2.6.1. หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 

1Bบุคลากรประจําแผนก 
1. อาจารยอรชา    เผือกสุวรรณ  หัวหนาหนวยงาน 
2. นางสุดารัตน    ขําภักตร   เจาหนาท่ี 
3. นางสาววิมลรัตน   ทองปลาด  เจาหนาท่ี 
4. นางละออง    รัชพันธ    คนงาน 
 

 ขอบเขตงาน 
1) บริการนําชม 
2) ใหความรูแกผูเขาชมเกี่ยวกับประวัติผูกอต้ังและความเปนมาของมหาวิทยาลัย รวมถึง

ตอบคําถาม 
3) แนะนําวิธีการจัดทําพิพิธภัณฑบุคคล 
4) งานธุรการ 

- ลงทะเบียนรับ – สงเอกสารภายในแผนก 
- พิมพเอกสาร 
- จัดเก็บเอกสาร 

5) สรุปจํานวนผูเขาชมแตละเดือน 
6) ทํารายงาน/จํานวนผูเย่ียมชมท้ังป 
7) งานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.6.2  แผนกบริหารงานท่ัวไป  

2Bบุคลากรประจําแผนก 
1. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  หัวหนาแผนก 
2. นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง  บรรณารักษ 
3. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ   เจาหนาท่ี 
4. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ  เจาหนาท่ี 

 
  ขอบเขตงาน  

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

 
 2.6.3. แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางไพจิตร  เกิดอยู   หัวหนาแผนก 
 
2.6.3.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

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

469B 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 ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.6.3.2 งานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ 
1. นางพัชรินทร  จาริยะ  หัวหนางาน 
2. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ บรรณารักษ 
3. นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล บรรณารักษ 
4. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  เจาหนาท่ี 
5. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ เจาหนาท่ี 
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 เอกสารและส่ิงพิมพ 
9) ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
10) งานพิเศษอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  
2.6.3.3 งานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเน่ือง 

1. นางลักษมี  พูลทรัพย หัวหนางาน 
2. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน  บรรณารักษ 
3. นายรังสรรค  กังสดาลย บรรณารักษ 
4. นางสาวกฤตยา  สุนพงษศรี บรรณารักษ 
5. นางสาววโรทัย   ฉัตรวิรุฬห เจาหนาท่ี 
 

   ขอบเขตงาน 
1) พิจารณาคัดเลือกรายชื่อส่ิงพิมพตอเนื่องเพ่ือจัดทําดรรชนีบทความ 
2) จัดทําดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง 
3) บันทึกรายการทางบรรณานุกรมฐานขอมูลดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง 
4) ตรวจสอบปรับปรุงรายการทางบรรณานุกรมฐานขอมูลดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง 
5) บันทึกขอมูลทางบรรณานุกรมบทความวารสารวิชาการภาษาตางประเทศเผยแพรบน

เว็บไซต สาขานิติศาสตร บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบัญชี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) จัดทําสถิติงานดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง 
7) จัดทําหนาสารบัญวารสารใหมบนเว็บไซต 
8) เผยแพรดรรชนีบทความวารสารวิชาการภาษาตางประเทศบนเว็บไซต 
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9) ดูแลฐานขอมูลดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง (Journal Indexing Module) 
10)  ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  ในงานดรรชนี

บทความส่ิงพิมพตอเนื่อง และหนาสารบัญวารสารใหมบนเว็บไซต 
11) งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.6.3.4  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 ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.6.3.5 งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี นักจดหมายเหตุ 
 
ขอบเขตงาน  

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

   
3B2.6.4.  แผนกบริการสื่อสิ่งพิมพ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม  หัวหนาแผนก 
 

    2.6.4.1 งานบริการยืม – คืน    
1. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร หัวหนางาน 
2. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง บรรณารักษ 
3. นางสาวอุมาพร      ไชยสูง  เจาหนาท่ี 
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4. นางกนกวรรณ   กงฉิน  เจาหนาท่ี 
5. นางภารดี                 ธนูญศักด์ิ เจาหนาท่ี 

 
ขอบเขตงาน  

1) งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือท่ัวไป 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 ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.6.4.2 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 / เอกสารท่ีมีการใชนอยหรือหนังสือปพิมพเกาไป

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

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

 
2.6.4.3 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ    

1. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  หัวหนางาน 
2. นายสัญญา  ประกอบผล บรรณารักษ  
3. นายประนมกรต  บุญพอ  บรรณารักษ 
4. นายเกษม  บุญญชล  เจาหนาท่ี 

 
ขอบเขตงาน  

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

 
2.6.5  แผนกสื่อโสตทัศน 

470Bบุคลากรประจําแผนก 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   หัวหนาแผนก  
2. นางสาวโศภิดา เดชเสง   บรรณารักษ 
3. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน   บรรณารักษ 
4. นายภาณุมาตร สุทธิสังข   เจาหนาท่ี 
5. นายชัชชัย  เลาสูงเนิน  พนักงาน 

 
 ขอบเขตงาน  

1.  งานเทคนิคสื่อโสตทัศน 
1. จัดหาส่ือโสตทัศนทุกประเภททั้งวิชาการและนันทนาการ 
2. ลงทะเบียนส่ือโสตทัศนเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
3. วิเคราะหส่ือโสตทัศนและลงรายการทางบรรณานุกรมเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
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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. ทําสําเนาส่ือโสตทัศนเพ่ือออกบริการ 
2. แปลงสัญญาณวีดิทัศนเปนแผนวีดิทัศน 
3. ตรวจสอบสภาพความพรอมในการใหบริการส่ือโสตทัศนและโสตทัศนูปกรณ 
4. ซอมแซมและบํารุงรักษาส่ือโสตทัศน และโสตทัศนูปกรณ 
5. จดัทําสถิติงานซอมแซมและอนุรักษส่ือโสตทัศน 

472B3.  งานบริการส่ือโสตทัศน 

1. บริการยืม-คืน ส่ือโสตทัศน 
2. บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3 
3. บริการโทรทัศนตามสาย UBC และเคร่ืองเลน DVD, VCD, VDO และวิทยุเทป 
4. บริการ CD & VDO on Demand 
5. บริการโสตทัศนูปกรณ 
6. เผยแพรสารสนเทศใหมบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
7. สํารวจความตองการใชส่ือโสตทัศนของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
8. คัดเลือกส่ือโสตทัศนท่ีชํารุดและไมสามารถซอมแซมไดจําหนายออก 
9. สํารวจส่ือโสตทัศน และโสตทัศนูปกรณ 
10. จัดชั้นและอานชั้นส่ือโสตทัศน 
11. แจงเตือนผูใชบริการกอนครบกําหนดสง และติดตามทวงถามส่ือโสตทัศนคางสง 
12. ประสานงานคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริการส่ือโสตทัศน 
13. จัดทําสถิติงานบริการส่ือโสตทัศน 

 
4B2.6.6.  แผนกบริการสารสนเทศ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  หัวหนาแผนก 
 
2.6.6.1 งานบริการชวยคนควาวิจัย  

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

ขอบเขตงาน  
1)  บริการชวยคนควาวิจัย 
2)  บริการสืบคนขอมูลอินเทอรเน็ต 
3)  บริการสืบคนสารสนเทศจากซีดีรอม 
4)  บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน 
5)  บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 
6)  บริการสแกนภาพ (Scan) 
7)  บริการขาวสารทันสมัย  เลือกสรรขาว  บทความท่ีนาสนใจ  ติดบอรดประชาสัมพันธภายใน 
     หองสมุด 
8)  บริการพิมพขอมูลจากการสืบคน 
9)  บริการพิมพขอมูลจากแผนดิสก 
10)  บริการยืมระหวางหองสมุด 
11)  บริการนําชมหองสมุด 
12)  งานใหการศึกษาแกผูใช  การใหบริการแนะนําวิธีการสืบคนสารสนเทศ  แนะนําการใช 
      หองสมุด  แนะนําการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ฯลฯ 
13)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ  ท่ีจะชวยใหผูใชสามารถเขาถึงและใชสารสนเทศได 
      อยางมีประสิทธิภาพ 
14)  งานประชาสัมพันธ  ประกาศเปด -  ปด ติดบอรด 
15)  จําหนายแผนดิสก 
16)  Homepage  งานบริการสารสนเทศ 
17)  จัดทําคูมือตาง ๆ เกี่ยวกับบริการสารสนเทศ 
18)  จัดทํา Homepage  ของ  รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  และบุคคลสําคัญของ มธบ.  และ 
      ของอาจารย มธบ. 
19)  จัดทําฐานขอมูลบทคัดยอวิทยานิพนธ มธบ. 
20)  จัดทําฐานขอมูลบทคัดยอและงานวิจัย มธบ. 
21)  งานประกนัคุณภาพและ 5 ส 
22)  งานฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษาจากสถาบันภายในและ 
       ภายนอก 
23)  งานสถิติ 
24)  งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.6.6.2 งานบริการหองสมุด ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ อนุสรณ 

1. นางปทมพร โพนไสว  หัวหนางาน 
 

  ขอบเขตงาน  
1) รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 
2) จัดทําเคร่ืองมือชวยคน 
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3) งานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
4) งานจัดชั้นหนังสือ 
5) ยืม-คืน หนังสือและจุลสาร 
6) ทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
7) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะวารสาร 
8) งานประกันคุณภาพและ 5 ส 
9) งานฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษาจากสถาบันภายในและ

ภายนอก 
10) งานสถิติ 
11) งานอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5B2.6.7. แผนกเทคโนโลยีหองสมุด 
6Bบุคลากรประจําแผนก 
1. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน  หัวหนาแผนก 
2. นายอุทิตย    พิมพา   เจาหนาท่ี 
3. นายอุเทน    สรอยอุดม  เจาหนาท่ี 

 
 ขอบเขตงาน  

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

- จัดฝกอบรมความรูใหมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานหองสมุด 
      รวมถึงจัดฝกอบรมการใชฮารดแวรและซอฟตแวร 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลและพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือใชในหองสมุด 
           4. งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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2.6 อัตรากําลังปการศึกษา 2550 

 
 

วุฒิการศึกษา จํานวน 

ปริญญาโท 14 
ปริญญาตรี 36 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 

รวม 62 

 
 
 

ตําแหนง จํานวน 

ผูอํานวยการ 1 
ท่ีปรึกษา 1 
หัวหนาแผนก 7 
หัวหนางาน 9 
บรรณารักษ 14 
นักจดหมายเหตุ 1 
เจาหนาท่ี 17 
พนักงาน 10 
คนงาน 2 

รวม 62 

 
 

 



 

 
3. ผลการดําเนินงานของ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

ปการศึกษา 2550 
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3.  ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2550 
 

3.1 การพัฒนาบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ  ปการศึกษา 

2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 1 มิ.ย. 2550 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “อุดมศึกษาไทย จะไปทาง
ไหนดี” ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

2. 13 มิ.ย. 2550 1. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
2. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
3. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 

งานมหกรรมนักอาน “เปดประตูสูโลกใหม เปดใจให
เรียนรู”  ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

3. 15 มิ.ย. 2550 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ณ  
สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. 19 มิ.ย. 2550 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมการจัดงานวันสันติภาพไทย  
16 สิงหาคม 2550 ณ  สํานักงานฯ สถาบันปรีดี  
พนมยงค 

5. 21 มิ.ย. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต 

6. 25 มิ.ย. 2550 นางสุภาพร  วิมุกตานนท สัมมนา เร่ือง “มิติใหมของงานหองสมุด : การตลาด
และความรับผิดชอบตอสังคม” ณ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

7. 27 มิ.ย. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  
ครั้งท่ี 3/2550 ณ วิทยาลัยเซนตหลุยส 

8. 28 มิ.ย. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ความคาดหวังของรัฐท่ีมี
ตอบทบาทของมหาวิทยาลัยในการจัดการความรู” 
ณ หองประชุม ชั้น 7 สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9. 26 ก.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ครั้งท่ี 11/1/1/2550  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

10. 7 ส.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็น (Focus 
Group) ครั้งท่ี 2 เร่ือง  “รางพระราชบัญญัติหอสมุด
แหงชาติ พ.ศ. ......”  ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ 

11. 9 ส.ค. 2550 นางสุภาพร  วิมุกตานนท สัมมนาวิชาการ เร่ือง “ชองทางเพ่ิมมูลคาหองสมุด  
ยุคเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

12. 15 – 17  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินและ
คัดเลือกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน :  

ส.ค. 2550 

รอบที่ 1  ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท  
จังหวัดปทุมธานี 

13. 16 ส.ค. 2550 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี งานรําลึก 62 ป วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 
2550 ณ  สํานักงานฯ สถาบันปรีดี พนมยงค 

14. 17 ส.ค. 2550 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสาร 
สนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4/2550  
ณ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15. 23 – 25  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินและ
คัดเลือกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน :  

ส.ค. 2550 

รอบที่ 2  ณ โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท  
จังหวัดปทุมธานี 

16. 24 ส.ค. 2550 1. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
2. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
3. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 

สัมมนา เร่ือง “เครือขายความรวมมือ Journal Link” 
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

17. 11 ก.ย. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินและ
คัดเลือกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน :  
รอบที่ 3  ณ จังหวัดเชียงใหม 

18. 27 ก.ย. 2550 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  2. นายอุทิตย  พิมพา 
ครั้งท่ี 11/2/2/2550  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
วิทยาเขตรังสิต 

19. 19 ต.ค. 2550 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
ครั้งท่ี 5/2550   ณ สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

20. 24 ต.ค. 2550 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
4. นางพัชรินทร  จาริยะ 
5. นางสาวเกษศิรินทร  คุโณปการ
ตระกูล 
6. นายปรัชญา  แกวมาก 
7. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

การประชุมจัดต้ังหอสมุดสถาบันปรีดี พนมยงค 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

21. 26 ต.ค. 2550 1. นางไพจิตร  เกิดอยู สัมมนา เร่ือง “โอกาสและแนวทางในการรวมเปน
พันธมิตรเครือขายการวิจัยและพัฒนากับเนคเทค”   2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค  กรุงเทพมหานคร 

22. 26 ต.ค. 2550 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ครั้งท่ี 11/2/2/2550  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

23. 30 ต.ค. 2550 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน  
ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6ว ระดับ 7ว และระดับ  
8ว  ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

24. 2 พ.ย. 2550 1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
2. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 

สัมมนา เร่ือง “การใชงานลิขสิทธิ์ท่ีเปนธรรมใน
สถานศึกษา  ในยุคสังคมฐานความรู”  ณ โรงแรม
โซฟเทล เซ็นทรัล พลาซา  กรุงเทพมหานคร 

25. 14 - 16  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
พ.ย. 2550 

สัมมนา เร่ือง “มาตรฐานเพ่ือการจัดการและบริการ
สารสนเทศ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 

26. 20 พ.ย. 2550 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/1/1/2550  ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

27. 21 พ.ย. 2550 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช    ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 3/2550  ณ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

28. 28 - 30  
พ.ย. 2550 

นางลักษมี  พูลทรัพย การฝกอบรมเรื่อง “หองสมุดดิจิทัล” ณ สํานัก
หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
 การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

29. 29 พ.ย. 2550 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  2. นายอุทิตย  พิมพา 
ครั้งท่ี 11/3/3/2550  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

30. 7 ธ.ค. 2550 1. นางไพจิตร  เกิดอยู การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  2. นางพัชรินทร  จาริยะ 
ครั้งท่ี 6/2550  ณ สถาบันวิทยบริการ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การประชุมใหญสามัญประจําป 2550 ของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ  และประชุมวิชาการ 
เร่ือง “การรูสารสนเทศของปวงชน : เรียนรูเพ่ือ
สังคมเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมแอมบาส 

31. 17 - 21  1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
ธ.ค. 2550 2. นางไพจิตร  เกิดอยู 

3. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 

ซาเดอร  กรุงเทพมหานคร 
32. 10 ม.ค. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน 

คณะ อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ครั้งท่ี 11/3/3/2550  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรติ 

33. 10 ม.ค. 2551 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/3/1/2551   
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

34. 16 ม.ค. 2551 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 4/2551  ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน 

35. 17 ม.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  2. นายอุทิตย  พิมพา 
ครั้งท่ี 11/4/1/2551  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

36. 22 ม.ค. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมการจัดงานวันสันติภาพไทย  ครบรอบ  
63 ป 16 สิงหาคม 2551 ณ  สํานักงานฯ สถาบัน
ปรีดี พนมยงค 

37. 26 ม.ค. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมหอง 
สมุดแหงประเทศไทยฯ  ครั้งท่ี 1/2551 ณ สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ   
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
 การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

38. 31 ม.ค. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 
1/2551  ณ หองดอกไมสด  หอสมุดแหงชาติ 

39. 7 ก.พ. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 
2/2551  ณ หองดอกไมสด  หอสมุดแหงชาติ 

40. 14 ก.พ. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 
3/2551  ณ หองดอกไมสด  หอสมุดแหงชาติ 

41. 20 ก.พ. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 
4/2551  ณ หองดอกไมสด  หอสมุดแหงชาติ 

42. 28 ก.พ. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 
5/2551  ณ หองดอกไมสด  หอสมุดแหงชาติ 

43. 13 มี.ค. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน 
คณะ อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

44. 17-19  นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเสรีไทย   
มี.ค. 2551 จังหวัดแพร 

45. 18 มี.ค. 2551 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร 

46. 21 มี.ค. 2551 นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย การสัมมนา เร่ือง “การจัดการการความรู 
(Knowledge Management-KM) ในกระบวนงาน
ของหองสมุด” ณ หองประชุม 305 มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร วังทาพระ 

47. 26 มี.ค. 2551 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน 

48. 27 มี.ค. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
 การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

49. 1 เม.ย. 2551 1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ การสัมมนา เร่ือง “กาวสูทศวรรษใหม ทําไมตอง 
2. นางสุภาพร  วิมุกตานนท e-book”  จัดโดย บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) 

จํากัด  (มหาชน)  ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

50. 3-4  นางทิพยถนอม  นนทนาคร การประชุมคณะทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสาร 
เม.ย. 2551 สนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2/2551 

ณ หองประชุม ชั้น 1 สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

51. 3-4   นางสาวชูชีพ  มามาก การสัมมนา เร่ือง “โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
เม.ย. 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ-

ศาสตรและสารสนเทศศาสตร” จัดโดย ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ณ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

52. 21-22  นางสาวอุมาพร  ไชยสูง การสัมมนาวิชาการ เร่ือง “Thailand RFID Forum 
2008” จัดโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   

เม.ย. 2551 

ณ หอง Ballroom ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
53. 29 เม.ย. 2551 1. นางปทมพร  โพนไสว การเสวนาวิชาการ เร่ือง “อนุรักษภาพอยางไรใหอยู

ไดยืนนาน”  จัดโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย 2. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 
เกษตรศาสตร  ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 ศูนย
นานาชาติสิรินธรฯ อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  
(ศูนยการเรียนรู) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

54. 7 พ.ค. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน  
ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6ว ระดับ 7ว และระดับ 
8ว  ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

55. 8 พ.ค. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน 
คณะ อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ครั้งท่ี 11/4/2/2551  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

56. 14 พ.ค. 2551 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/6/3/2551 ณ 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
 การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   มหาวิทยาลัยเกริก 
57. 16 พ.ค. 2551 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/5/3/2551  ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

58. 22 พ.ค. 2551 1. นายอุทิตย  พิมพา การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ครั้งท่ี 11/6/3/2551 ณ หอง Auditorium ชั้น 15 
อาคาร ชินวัตรทาวเวอร 3  มหาวิทยาลัยชินวัตร   
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 

59. 29 พ.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 

การประชุมภาคคีวามรวมมือ Thai University 
eBook Net ครั้งท่ี 2 ณ สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม 

 
 
3.1.2  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมศึกษาดูงานในประเทศ  ปการศึกษา 2550 

(มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

1.  11 ม.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
4. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
5. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
6. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
7. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาต ิ
8. นางสาวกรรณิการ  วัชราภรณ 
9. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
10. นางสาวชูชีพ  มามาก 
11. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
12. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  
13. นางสาวทรงพร  พิรุณ 
14. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
15. นางสาวเกษศิรินทร  คุโณปการตระกูล 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุด  ศึกษาดูงานหองสมุด 
ณ สํานักหอสมุด และสถาบันการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(บางมด) 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

  16. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 
17. นางสาวพงษเนต  สถิตพงษ 
18. นางสาวจุฑามาศ  เชาวลิต 
19. นายรังสรรค  กังสดาลย 
20. นางสาวกฤตยา  สุนพงษศรี 
21. นางสาววโรทัย  ฉัตรวิรุฬห 
22. นายปรัชญา  แกวมาก 
23. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
24. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ 
25. นายคําหลา  สารเสนา 
26. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
27. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 
28. นางกนกวรรณ  กงฉิน 
29. นางภารดี  ธนูญศักด์ิ 
30. นายระวิ  มเีดช  
31. นายติณณ  จันทรสุข 
32. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
33. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา 
34. นายอัมรินทร  อยูพวง 
35. นายวสันต  สีลาเรือง 
36. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
37. นายสัญญา  ประกอบผล 
38. นายเกษม  บุญญชล 
39. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
40. นางปทมพร  โพนไสว 
41. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
42. นายอุเทน  สรอยอุดม 

 

2. 18 ม.ค. 2551 นางลักษมี  พูลทรัพย ศึกษาดูงานของนิสิตปริญญาโท ภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร  ณ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1. 3. 26 มี.ค. 2551   อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
3. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
4. นางไพจิตร  เกิดอยู 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยจัดการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส นอก
สถานท่ี  ณ  บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอ
ริ่ง จํากัด  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

  5.  นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
6. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
7. นายระวิ  มีเดช 
8. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
9. นางจันทรฉาย   วีระชาติ 
10. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
11. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
12. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ 
13. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
14. นายภาณุมาตร   สุทธิสังข  
15. นายปรัชญา  แกวมาก  
16. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
17. นายอุเทน  สรอยอุดม 

 
 
3.1.3  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางประเทศ   

ปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 15 – 17 ต.ค. 
2550 

นางสาวเกษศิรินทร  คุโณปการ
ตระกูล 

ศึกษาดูงานหองสมุดประเทศสิงคโปร  จัดโดย
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร (ประเทศไทย) จํากัด 
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  

ในปการศึกษา 2550 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยไดแจก
แบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (FM 31-3) จํานวน  
2 ครั้ง คือ  ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2550  (สิงหาคม – กันยายน 2550) และครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2550  
(มกราคม – กุมภาพันธ 2551)  
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป
การศึกษา 2550  ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 3.95  จากคะแนนสูงสุด 5 และคะแนนต่ําสุด 1  

 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2550 คาเฉล่ียโดยรวม  3.93  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2550 คาเฉล่ียโดยรวม  3.96  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 
 

 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ในปการศึกษา 2550 
 

ความพึงพอใจดาน 
คาเฉลี่ย 

ภาค 1/50 ภาค 2/50 

1. ความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ  3.95 3.97 
2. บริการยืม-คืนหนังสือ 4.10 4.18 
3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 3.86 3.88 
4. บริการยืม-คืนจุลสาร รายงานประจําป ส่ิงพิมพ มธบ. 3.76 3.78 
5. บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 3.76 3.82 
6. บริการสารสนเทศในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน ฐานขอมูลออนไลน  
    หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 
3.88 

 
3.90 

7. บริการชวยคนควา 3.91 3.98 
8. บริการหองคนควา 3.90 3.86 
9. การใหบริการของพนักงาน 3.98 3.99 
10. ส่ิงแวดลอมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) 4.17 4.20 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.93   3.96 
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3.3  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  

ในปการศึกษา 2548 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตของงาน 4 ลักษณะ คือ งานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร) งานซอมและอนุรักษหนังสือ      และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา  เมื่อส่ือโสตทัศนผานขั้นตอนการลงทะเบียนแลวจะนําสงแผนกส่ือโสต
ทัศนทันที  ในกรณีมีหนังสือประกอบกับส่ือโสตทัศน จะแยกตัวเลมวิเคราะหท่ีแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 สําหรับปการศึกษา 2550 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการตามลักษณะงานอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ 
 

3.3.1  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  3.3.1.1 งานประจํา  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดําเนินการ ดังนี้ รับใบเสนอแนะ ทรัพยากร
สารสนเทศ  (Request form) จากผูใชบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และ
หลักสูตร โดยการสํารวจแหลงทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน สถาบัน ศูนย สํานักพิมพ หรือขอรับบริจาคและ
แลกเปล่ียน การสํารวจแหลงในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาไดตามความตองการ จะแจงผูเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ 
ในกรณีจัดหาไดตามแหลงจากการสํารวจ จะทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ หรือถายสําเนา และเมื่อไดรับทรัพยากร
สารสนเทศจะทําการตรวจสอบความถูกตองและสภาพของทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับบันทึกขออนุมัติ แลว
ดําเนินการแยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อดําเนินการลงทะเบียน  
 การดําเนินงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจาก 3 วิธี คือ การจดัซื้อ การรับบริจาค และการแลกเปล่ียน 
 

1) การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน 
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการดําเนินงานไดแสดงไวตามตารางขางลางนี้ 
 

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ปการศึกษา 2550 

เปาหมาย (เลม/ชิ้น/ฉบับ) ปริมาณการลงทะเบียน(เลม/ชิ้น/ฉบับ) 

3,800 
200 
350 

3,640 

5,117 
214 

1,517 
5,216 

หนังสือ 
จุลสาร 
ส่ือโสตทัศน 
วารสาร 

 
2) การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

จากสถาบันและหนวยงานอื่น ๆ เปนการจัดหาเพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการซึ่งเปนทรัพยากรสาร-
สนเทศท่ีจัดหาไดโดยเฉพาะท่ีเฉพาะแหลง ไมมีการจําหนายตามแหลงท่ัวไป ในปการศึกษา 2550 ดําเนินการจัดหา
โดยการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   ไดตามตารางแสดงผล ดังนี้ 
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ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

รับบริจาคภายใน 
ชื่อเร่ือง/เลม) 

รับบริจาคภายนอก 
( (ชื่อเร่ือง/เลม) 

หนังสือ 611 / 949 1,254 / 1,632 
วารสาร 132 / 209   1,067 / 1,195 
จุลสาร   47 / 50     151 / 164 
ส่ือโสตทัศน   123 / 246       178 / 240 
วิทยานิพนธ 81 / 243    130 /130 

 
3) การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  

ปการศึกษา 2550  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรสารสนเทศกับสถาบันตางๆ  ดังนี้ 

 
ก. การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีสถาบันท่ีไดรับ 

วิทยานิพนธจากศูนยสนเทศและหอสมุด  ดังนี้ 
1.  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  จํานวน  41   ชื่อเรื่อง 
2.  หอสมุดแหงชาติ   จํานวน 105   ชื่อเรื่อง 
3.  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน 105   ชื่อเรื่อง 
4.  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  จํานวน   56   ชื่อเรื่อง 
5.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน 142 ชื่อเรื่อง 
6.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน   33 ชื่อเรื่อง 
7.  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ  จํานวน 122 ชื่อเรื่อง 
8.  มหาวิทยาลัยปทุมธานี   จํานวน   35 ชื่อเรื่อง 
9.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   จํานวน     62 ชื่อเรื่อง 

    10.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน     69 ชื่อเรื่อง 
และศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับวิทยานิพนธจากสถาบันอื่น  ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน   73 ชื่อเรื่อง 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   จํานวน   57 ชื่อเรื่อง 
 

ข.    การแลกเปลี่ยนวารสารสุทธิปริทัศน  ท่ีผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกับวารสาร 
สถาบันอื่นๆ ดังนี้ 

1. วารสารปาริชาติ  ของกองการจัดการวารสารปาริชาติ  กลุมงานสงเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. วารสารตํารวจ  ของกองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3. วารสารโดมทัศน  ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
4. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
5. สรรพากรสาสน ของกรมสรรพากร 
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3.3.1.2  การพัฒนางานประจํา 
   กลยุทธในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการจัดเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศใหคณาจารยคณะตางๆ ไดคัดเลือกแลว  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดหาดังนี้ คือ โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ  โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจากการออกรานจําหนาย โครงการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปภาคี และการบอกรับฐานขอมูล
ออนไลน ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   1)  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ 
         ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหองสมุดจะมีความเพียงพอและทันสมัย
บรรณารักษตองติดตามตลาดของสํานักพิมพ แหลงผลิต เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงค  ในปการศึกษา 2550 มีการ
ออกสํารวจตลาดทรัพยากรสารสนเทศใหม จํานวน 4 ครั้ง ดังแสดงในตารางขางลางนี้  
 

คร้ังท่ี เดือน สํานักพิมพ / หนวยงาน 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ วารสาร สื่อโสตฯ 

1 13 ก.ค. 50 กรมทรัพยากรธรณี 19  3 
2 18 ต.ค. 50 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติติ์ 25 2  
3 27 มี.ค. 51 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติติ์ 79 5 19 
4 17 พ.ค. 51 บริษัทคิโนะคูนิยะ บุคสสโตร (ประเทศไทย) จํากัด 63   

รวม 186 7 22 

 
   2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย 
       ในปการศึกษา 2550 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากการออกรานจําหนายคร้ัง
ท่ี 1 วันท่ี 21–25 สิงหาคม  2550 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2551 เปนโครงการจัดรวมในงานสัปดาห
หองสมุดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารย นักศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญของการอานหนังสือเพ่ือเสริมสราง
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันไดมีโอกาสตรวจดูหนังสือสาขาวิชาตางๆ ท่ีรานจําหนายหนังสือ
นํามาแสดงในวาระงานสัปดาหหองสมุดประจําป และเสนอแนะใหศูนยสนเทศและหอสมุดจัดหาเขาหองสมุด 
 สรุปผลจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย ดังตารางที่แสดงขางลาง 
 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 
ภาษาไทย  
ชื่อเร่ือง) 

 

(
ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเร่ือง) 

 
รวม  

( (ชื่อเร่ือง) 

ครั้งท่ี 1    
58 

 
271 

 
329 วันท่ี 21–25 สิงหาคม  2550 

ครั้งท่ี 2  
วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2551 

 
71 

 
5 

 
76 

 
รวม 

 
129 

 
276 

 
405 

 
 

 



52 
 

             3) การจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนท่ีบอกรับเปนสมาชิก ปการศึกษา  2550 
    ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนในป 2550  ดังแสดงใน
ตารางขางลาง 
 

ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก  หมดวาระสมาชิก 

1.  ABI/INFORM Complete  1 มิ.ย. 2549 31 พ.ค. 2551 
2.  Westlaw Academic Database  1 ก.ค. 2549 30 มิ.ย. 2551 
3.  Thai University e-book Net      2547 ตอเนื่อง 
4.  Dissertation Abstracts Online [DAO]   1 พ.ย. 2549 31 ต.ค. 2551 

 
   31 

5.  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน 
          -  IFD 
          -  Matichon e-Library 

 
 1 ก.ค. 2551 ส.ค. 2549 

   30     1 พ.ค. 2549 เม.ย. 2551 
6.  ฐานขอมูล วิทยานิพนธไทย  2540 ตอเนื่อง 
7.  Hospitality & Tourism Complete  1 ก.ย. 2549 31 ส.ค. 2551 
8.  Business Source Premier (BSP)  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2551 
9.  Econlit  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2551 
10.  Newcenter  1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2551 
11.  WARC.COM  1 มี.ค. 2550 28 ก.พ. 2552 
12.  GetAbstract  1 ก.ค. 2550 30 มิ.ย. 2551 
13.  และฐานขอมูลดานวิศวกรรมศาสตร 5 ฐาน (เฉพาะบุคคล)     1 ม.ค. 2550    31 ธ.ค. 2551 
 
 

3.3.2  งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
  3.3.2.1  การกําหนดรหัส ใหคําคน หัวเร่ืองและรายการทางบรรณานุกรม เพ่ือการเขาถึง
เน้ือหาของทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ เปนหนาท่ีของงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 
2550  ไดดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางแผนไว ดังตารางแสดงผลขางลางนี้ 
 
 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 

รวม 
ภาคการศึกษา เปาหมาย วิเคราะหได 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนังสือ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

1,300  ชื่อเรื่อง 
1,900  ชื่อเรื่อง 

1,676  ชื่อเรื่อง 
1,919  ชื่อเรื่อง 

3,595  ชื่อเรื่อง 

ภาคการศึกษาท่ี 1 วารสาร 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

     765  ฉบับ 
     918  ฉบับ 

  1,072  ฉบับ 
  1,491  ฉบับ 

 2,563  ฉบับ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 จุลสาร 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

       96  ชื่อเรื่อง 
       96  ชื่อเรื่อง 

  99  ชื่อเรื่อง 
  164  ชื่อเรื่อง 

  263 ชื่อเรื่อง 
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 เร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดซื้อฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน จาก
มูลนิธิสถาบันการพัฒนาเพ่ือการศึกษา และตออายุการใชฐานขอมูลทุกป จนถึงปจจุบัน เชนเดียวกันไดบอกรับ
ฐานขอมูลขาวออนไลน Matichon e-Library ตั้งแตเดือนเมษายน 2548 จนถึงปจจุบัน 
  3.3.2.2  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของงานวิเคราะห 
   นอกจากการดําเนินงาน กิจกรรมในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังมี
กจิกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห ดังนี้ 

1)  การจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ  
        แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับอนุมัติใหจําหนายส่ิงพิมพท่ีมีการใชนอย
และปริมาณมาก ดังนี้ วารสารฉบับยอนหลังท่ีไมสามารถใชอางอิงได จํานวน 100 เลม หนังสือ จํานวน 3,710 เลม  

2) ความรวมมือเพื่อจัดทําฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  [Union Catalog] 
     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการจัดทําฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม เพ่ือเชื่อมโยงรายการทางบรรณานุกรมของหองสมุดตางๆ เขาดวยกัน เอื้อประโยชนตอผูใชและ
เจาหนาท่ีในการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหงรวมกัน อันเปนการเพ่ิมคุณคาทรัพยากร
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีบริษัทบุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูใหบริการดานพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด และมีการจัดต้ัง
เครื่องแมขายไวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ในปการศึกษา 2550 2550  ศูนยสนเทศและ
หอสมุด มีการอัพเดทฐานขอมูลสหบรรณานุกรมเปน Master Records  หนังสือจํานวน 2,928 ระเบียน และวารสาร
จํานวน 94  ระเบียน  มีระเบียนสถาบันภาคีแลว  (Add Symbol)  หนังสือจํานวน 114  ระเบียน วารสารจํานวน  13 
ระเบียน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปการศึกษา  2550 
การอัพเดทฐานขอมูล รวม 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

Add Symbol 
     หนังสือ 
     วารสาร 

 
47 
8 

 
67 
5 

 
114 
13 

Master Records [Copy to database] 
     

 
1,370 

43 

 
1,558 

51 

 
2,928 

94 
หนังสือ 

     วารสาร 
 
 

3)  การเผยแพรสารสนเทศเต็มรูป  [Full – Text] บนขายงานคอมพิวเตอร 
        ในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ท่ีจบในปการศึกษา 2549 จํานวน 129 ชื่อเรื่อง และบทความภาษาตางประเทศสาขานิติศาสตร  
สาขาวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรสารสนเทศบนขายงานคอมพิวเตอร รวมจํานวน 313 ฉบับ โดยไมไดใชงบประมาณ
ท่ีตั้งไวเนื่องจากโครงการนี้บุคลากรมีความพรอมในการดําเนินการ 
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3.3.3  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 
         ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการปองกันรักษาสภาพหนังสือ ใหมีระยะเวลาการใชงานมากขึ้น 
เมื่อใหบริการแลวเจาหนาท่ีจัดชั้นไดสํารวจสภาพส่ิงพิมพ ถาพบหนังสือชํารุดไมพรอมใชงานก็นําส่ิงพิมพเหลานั้น
มาซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สมบูรณท้ังรูปเลมและเนื้อหาเพ่ือยืดอายุการใชงาน และเย็บรวมเลมวารสารของแตละป
ของบางรายชื่อ  ในการดําเนินงานมีเปาหมาย ดังนี้ ภาคเรียนท่ี 1  จํานวน 1,500 เลม ภาคเรียนท่ี 2 และ 3  
จํานวน 2,700  เลม ผลการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 
จํานวน 5,337  เลม ตามตาราง ดังนี้.- 
 

ปการศึกษา  2550 เปาหมาย  (เลม) ผลการดําเนินงาน (เลม) 

ภาคเรียนท่ี 1 1,500 2,355 
ภาคเรียนท่ี 2 และ 3 2,700 2,982 

ผลการดําเนินงานรวมตลอดปการศึกษา 2550 5,337 
 
 นอกเหนือจากการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพแลว บุคลากรท่ีทําหนาท่ีในงานนี้ไดปฏิบัติงาน
พิเศษตางๆ ดังนี้ 
 1. ฝกประสบการณทางดานการซอมและอนุรักษหนังสือใหกับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
และบุคลากรจากหนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีแจงความประสงค  
 2.  รับเขาเลม หุมปกแข็งเดินอักษรทอง หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ใหกับผูใชบริการท่ัวไป 
 3.  จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูท่ีผานการฝกประสบการณทางดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

4. งานความรวมมือ การออกแบบกราฟก จัดทําปาย งานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  
ในโครงการที่ดําเนินการโดยศูนยสนเทศและหอสมุด หรือหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ ปการศึกษา 2546 – 2550 
 

การซอมและ
อนุรักษ 

2546 2547 2548 2549 2550 

5,567 6,367 6,258 4,999 5,337 
 
 

3.3.4  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
          เปนหนวยงานหนึ่งในแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีรวบรวมจัดเก็บอนุรักษเอกสารจดหมาย
เหตุและใหบริการตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล ในปการศึกษา 2550 ไดพัฒนางานประจําโดยจัดใหมีโครงการ
เผยแพรหอจดหมายเหตุ 4  โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการวันรําลึกอาจารยสน่ัน  เกตุทัต 
ในปการศึกษา 2550 ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดดําเนิน 

โครงการวันรําลึกอาจารยสนั่น เกตุทัต ในวันท่ี 15 – 31 มีนาคม  2551  โดยการจัดนิทรรศการบน Web site และ
นําเสนอภายใตหัวขอ อาจารยสนั่น เกตุทัต : ชีวิตและผลงาน มีเนื้อหาประกอบ 7 เร่ือง 
    ชีวิตและงานราชการ 
    ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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   หลักของความสําเร็จ 
   รางวัลแหงชีวิต 
   วาระสุดทายแหงชีวิต 
   ในความทรงจํา 
   สวนสน่ันวรรณพฤกษ 
      สามารถติดตามขอมูลนิทรรศการวันรําลึก วันท่ี 15 – 31 มีนาคม 2551 จาก DVD 242 และ 
CD 6736  ท่ีชั้น 5  แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

2) โครงการจัดเก็บเอกสารสวนบุคคลของบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทําการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุ 

ประเภทเอกสารสวนบุคคลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือออกใหบริการในปการศึกษา 2550 เปนจํานวน 173 ปก  
เปนเอกสารสวนบุคคลของอาจารยประเสริฐ  ประภาสะโนบล จํานวน 73  ปก และอาจารยไสว  สุทธิพิทักษ  
จํานวน  100  ปก 
   
  3)  โครงการแนะนําหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  บน Power Point 
        ปการศึกษา 2550  ไดจดัใหมีโครงการแนะนําหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
บน Power Point  1  ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

      1.  ขอมูลในการแนะนําหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แบงเปน 5 เรื่อง คือ 
ความเปนมา  วัตถุประสงคในการจัดตั้ง  ทรัพยากรในหอจดหมายเหตุ  การบริการ  และประมวลภาพ กิจกรรม  
จัดทําในโปรแกรม Power Point  จํานวนทั้งส้ิน 1 ชุด (11 เฟรม)   

       2.  ใหเสียงประกอบ Power Point แนะนําหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดย
ความอนุเคราะหจากนางสาวหทัยทิพย วันดี 

 
 4)  โครงการศูนยรวมภาพ 
       หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได

ดําเนินการโครงการศูนยรวมภาพ ในปการศึกษา 2550  โดยจัดเก็บภาพกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 20  อัลบ้ัม  4,800  ภาพ 
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3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 
 

3.4.1   การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ศูนยสนเทศและหอสมุดไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  

เพ่ิมเติมดังนี้ 
3.4.1.1 การปรับปรุงและเพิ่มฟงชั่นแตละโมดูล 

- Circulation Module 

• ในระบบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดมีการนําเครื่องอานบัตรสมารท
การดมาชวยในการอานบัตรนักศึกษารุนใหมท่ีเปนบัตรสมารทการด ทําให
ศูนยสนเทศฯไมตองพิมพสติกเกอรบารโคดเพ่ือนําไปติดบนบัตรนักศึกษาอีก
ตอไป 

 
3.4.1.2 พัฒนา Software เพิ่มเติมสําหรับงานแตละโมดูล 

- Circulation Module 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือดึงรายการหนังสือภายในหองสมุด ดร.ไสว 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือดึงรายการผูยืมหนังสือมากท่ีสุดในแตละเดือน 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือนับสถิติการยืมตอผานเว็บ 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือนับจํานวนหนังสือตามหมวด 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือดึงรายการหนังสือสงซอม 
 
3.4.2   การพัฒนา Hardware 

มีการจัดหา Harddisk ชนิด SCSI ขนาด 75 GB ติดต้ังบน Server Sun เพ่ือรองรับ 3.4.2.1  
ฐานขอมูลท่ีเพ่ิมขึ้น 

3.4.2.2  มีการติดต้ัง Internet Gate Way สําหรับปองกันไวรัสใหกับคอมพิวเตอรบริการ 
อินเทอรเน็ต 

 
3.4.3  การพัฒนาโฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด 

แผนกเทคโนโลยีหองสมุดไดจัดทํานิทรรศการบนเว็บ เน่ืองในวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษและ 
อาจารยสนั่น เกตุทัต 
 

3.4.4 การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคร้ังท่ี 1เร่ือง “การแกปญหาการใชงาน  

windows XPและการทํา Presentation ดวย Windows Movie Maker” การอบรมดังกลาวจัดในวันท่ี 15-16 
พฤศจิกายน 2550 เวลา 09:00-16:30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Lab12 โดยมีนายพรเทพ ยอแสงรัตนและ
นายอุทิตย พิมพา เปนวิทยากร 

การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคร้ังท่ี 2 เร่ือง “การจัดการสื่อมัลติมีเดีย 
ดวยโปรแกรม Nero” การอบรมดังกลาวจัดในวันท่ี 28-29 กุมภาพันธ 2551 เวลา 09:00-16:30 น. ณ หองปฏิบัต ิ
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การคอมพิวเตอร Lab13 โดยมนีายอุทิตย พิมพา เปนวิทยากร 
 

3.4.5   คอมพิวเตอรภายในศูนยสนเทศและหอสมุด 
Sun Server        2 เครื่อง 
Linux Server       1 เครื่อง 
Internet Gateway       1 เครื่อง 
คอมพิวเตอรท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตท้ังหมด    80 เครื่อง 
คอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูล VTLS Webgateway  24 เครื่อง 
คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน    66 เครื่อง 
คอมพิวเตอรใหบริการ video Ondemand   19 เครื่อง 
คอมพิวเตอรใหบริการเรียนรูดวยตนเอง     6 เครื่อง 

 
3.4.6 สถิติการทํางาน 

 

รายการ รวมท้ังป 

ซอมบํารุงคอมพิวเตอร(ครั้ง) 213 

ซอมบํารุง Printer(ครั้ง) 15 

ซอมบํารุงเครือขาย(ครั้ง) 20 

ติดต้ัง Software(ครั้ง) 189 

ปรับปรุง Homepage(ครั้ง) 31 

ปรับปรุงฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 53 

พัฒนาฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 20 

อบรมบุคลากร(คน) 45 

Back Up ฐานขอมูล ทุกวัน 

ปรับปรุงฐานขอมูล Metadata(ครั้ง) 3 

ฝกงานนักศึกษา(คน) 19 

19 เตรียมเอกสาร อพส.(ชุด) 
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3.5 การบริการสารสนเทศ 
  

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

3.5.1 ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) 
ผูใชบริการสามารถทําการสืบคนไดจากเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยคลิกเลือกฐาน 

ขอมูล Online  จาก  Quick  Links   ในหนาแรกของโฮมเพจ  ในกรณีท่ีมีผูใชบริการตองการสืบคนขอมูลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โปรดติดตอขอ  User name และ Password  ไดท่ีงานบริการชวยคนควาวิจัย  
แผนกบริการสารสนเทศ  ชั้น 2  

3.5.1.1 ABI/INFORM 
ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมขอมูลจากวารสารทางดานบริหารธุรกิจ  การโฆษณา  

การตลาด  เศรษฐศาสตร  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การเงิน  ภาษีอากร  คอมพิวเตอร  มากกวา 1,100  รายชื่อ
รวมถึงสารสนเทศของบริษัทตาง ๆ  อีกมากกวา 60,000  บริษัท   สามารถสืบคนบทความฉบับเต็มรูปแบบ ( Full 
Text )   ไดจากวารสารทั่วโลก  โดยขอมูลในป ค.ศ.  1971 – 1990  ใหรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป   และ
ในป ค.ศ. 1991 – ปจจุบัน  ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูป ( Full Text ) 

3.5.1.2 Proquest Dissertations & Theses 
ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมงานวิจัย  วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงทั่วโลก   ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   ขอมูลไดมาจากวารสาร
ประเภทสาระสังเขปชุด  “Dissertation  Abstract”   ของบริษัท  UMI  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งีวบรวมบทคัดยอ
วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยท่ัวโลก  มีขอมูลมากกวา 2.4 ลานรายการ  และมีการเพ่ิมเติมขอมูลปละไมต่ํากวา  
930,000  รายการ  โดยขอมูลในป  ค.ศ.  1861 – 1979  ใหรายการบรรณานุกรม  ในป ค.ศ. 1980 – ปจจุบัน  ให
รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป  และในป ค.ศ. 1997 – ปจจุบัน  ใหตัวอยางวิทยานิพนธ 24 หนาแรกในรูป 
PDF 

3.5.1.3 Westlaw  International   
ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการสารสนเทศทางดานกฎหมายนานาชาติโดยมีวารสารและ 

ส่ิงพิมพตอเนื่องดานกฎหมายประมาณ 1,200  ชื่อเรื่อง  ใหขอมูลเอกสารทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
อยางครบถวน   อีกท้ังครอบคลุมกลุมประเทศในเครือจักรภพบางประเทศ   กลุมประเทศยุโรป  และประเทศอื่น ๆ  
ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ.  1970 – ปจจุบัน  ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text )  ในรูปของ  HTML 

3.5.1.4 IEEE  Computer  Society  Digital  Library 
ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมบทความวารสารทางดานวิศวกรรมศาสตรรวบรวม 

บทความมากกวา  80,000  บทความ  จากวารสารเกา  12,000  ชื่อเรื่อง  ปท่ีใหบริการตั้งแตป  ค.ศ.  1998 – 
ปจจุบัน  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของ HTML  และ 
PDF  
  3.5.1.5 Business  Source  Premier (BSP) 

ฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจของบริษัท  EBSCO  ครอบคลุมเนื้อหาทาง 
ดานธุรกิจ    การตลาด  การบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การบัญชี    การเงิน  และเศรษฐ- 
ศาสตร  ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1965 – ปจจุบันโดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full  Text)  จํานวน 2,300   
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รายชื่อ 
3.5.1.6 EconLit 

ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ การพยากรณเศรษฐกิจ ตลาดทุน 
เศรษฐมิติ  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  เศรษฐศาสตรแรงงาน  ทฏษฏีการเงิน   เศรษฐศาสตรการเมือง  และอื่น ๆ  
ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ.  1969 – ปจจุบัน  โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ  (Full  Text)  มากกวา 400  รายชื่อ   

3.5.1.7 Hospitality  & Tourism  Complete 
ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมวารสารตางประเทศทางดานอุตสาหกรรมบริการ  การทอง 

เท่ียวและโรงแรม  มีขอมูลยอนหลังตั้งแตป  ค.ศ.  2965 – ปจจุบันมีเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full  Text )  
มากกวา  200  ชื่อเรื่อง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับวารสารฉบับพิมพ  (ท่ีมีอยูในฐานขอมูล)  ในสาขานี ้ 
14  ชื่อเรื่อง 

3.5.1.8 IFD  Newsclip  Online 
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน   โดยเปนระบบบริการสืบคนขาว  บทสัมภาษณ  บท 

วิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตาง ๆ  จากหนังสือพิมพภาษาไทยสําคัญ ๆ กวา  20  ฉบับ  โดยจัดแบง
เปน  25  หมวดขาว  ไดแก  การเมืองในประเทศ  เศรษฐกิจ  การตลาด   ธุรกิจการคา   เกษตรกรรม  
สาธารณูปโภค   คมนาคม  การขนสง   และเทคดนโลยีสารสนเทศ   ปท่ีใหบริการตั้งแตป  พ.ศ.  2545 – ปจจุบัน   
ใหขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ  ( Full Text)  ในรูปของภาพขาว (Image) 

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

วิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตางๆ  หรือขอเขียนอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับองคกรภาครัฐและเอกชน   
รวมท้ังบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท   ปท่ีใหบริการตั้งแตป  พ.ศ.  2539 – ปจจุบัน   ใหขอมูล
บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของภาพขาว ( Image)  

3.5.1.10 News Center  ( หองสมุดขาวออนไลน)  
ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลนท่ีมีเนื้อหาหลากหลายจากแหลงขอมูลท้ังในและตาง 

ประเทศกวา 100 แหลง  สามารถสืบคนขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอนหลังไดมากกวา 10 ป  สามารถนํา
ขอมูลไปใชงานตอไดงายดาย  ไดแก  ส่ังพิมพ  บันทึกลงไฟล คัดลอก  ตลอดจนนําขอมูลออกไปสู Microsoft Word 
และ Microsoft Excel รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีขอมูลลาสุดท่ีอยูในความสนใจเขาสูฐานขอมูล 

3.5.1.11 Thai  University eBook Net 
ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เปนการอานหนังสือผานทางอินเทอรเน็ตโดยศูนย 

สนเทศและหอสมุดไดบอกรับ ebook  ผานทางภาคีหองสมุดจึงสามารถอานหนังสือจากการรวมกลุมภาคีหองสมุด
ไดประมาณ 3,634 ebooks  และสามารถเขาอานหนังสือเพ่ิมเติมไดจาก OCLC ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหากําไรของ
หองสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,456 ebooks  เชน หนังสืออางอิง  หนังสือวิชาการทุก
สาขาวิชา  วรรณคดี  และนวนิยาย 

3.5.1.12 WARC  ( World  Advertising  Research  Center) 
ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหความรูทางดานการตลาดมากกวา 25,000 ขอเขียน  และมีการ 

ปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลใหมทุก 1 เดือนท่ีมีอยูในส่ือตาง ๆ  เชนเอกสารการวิจัย ( Research  Papers)          เร่ือง
ยอ  ( Summaries )  บทความ ( Articles)  และกรณีศึกษาตาง ๆ  ( Case Studies)  ซึ่งมีมากกวา 30  แหลง
ดวยกัน  สามารถสืบคนยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1989 – ปจจุบัน  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสาร
ฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของ HTML  และ PDF   
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3.5.1.13 วารสารอิเล็กทรอนิกส  ( Cognition  and  Instruction) 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  บอกรับวารสารฉบับพิมพชื่อ  “Cognition  and  Instruction”   

และในขณะเดียวกันก็ใหบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส( E-Journal)  สามารถสืบคนและอานวารสาร
อิเล็กทรอนิกสฉบับยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1984 – ปจจุบัน   ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสาร
ฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของ PDF  ผูใชบริการเขาใชผานเว็บไซต http:  www.leaonline.com  โดย
ติดตอบอกรับ  User Name  และ Password  ไดท่ีงานบริการชวยคนควาวิจัย ชั้น 2  
 

3.5.2 ฐานขอมูลออนไลนท่ีพัฒนาโดยศูนยสนเทศและหอสมุด 
3.5.2.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย ( DPU e- Theses and Research) 
           ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
( DPU e-These  and  Research)   เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยระดับปริญยาโทและปริญญาเอก  
สามารถเขาใชได 2 ทาง คือ เขาใชผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS Virtua  และเขาใชผานเว็บไซตของศูนย
สนเทศและหอสมุด  โดยมีรายชื่อตามสาขาวิชาท่ีมีใหบริการ  ใหขอมูลฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) 

3.5.2.2 ฐานขอมูลรูปภาพ มธบ.  (Photo Bank)   
ฐานขอมูลรูปภาพ มธบ. (Photo Bank)  ในโครงการศูนยรวมภาพ  ไดรวบรวมภาพ 

ถายและส่ือบันทึกภาพเหตุการณสําคัญและกิจกรรมสําคัญตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  ตั้งแตปการศึกษา  
2549  เปนตนไป  เพ่ือความสะดวกในการสืบคนอยางมีมาตรฐาน   รวมท้ังรักษาภาพและส่ือบันทึกภาพใหอยูใน
สภาพท่ีดีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลทาง Internet  ไดโดยชมผาน
เว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี http://laic.dpu.ac.th  หรือติดตอขอใชบริการยืมส่ือบันทึกภาพไดท่ี  
เคานเตอรบริการแผนกส่ือโสตทัสนชั้น 5 

3.5.2.3 ฐานขอมูลท่ีพัฒนาโดยใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ VTLS virtua  ประกอบดวย  
1)  ฐานขอมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ 
     เปนรายการบรรณานุกรมของ หนังสือ  วารสาร  และส่ือโสตทัศนท่ีมีอยูในศูนย 

สนเทศและหอสมุด  
2)  ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  

     เปนรายการบรรณานุกรมของบทความวารสารภาไทย ท่ีศูนยสนเทศและหอสมุด 
บอกรับเปนสมาชิกและทําดรรชนีเพ่ือใชสืบคนบทความจากวารสารเหลานั้น 
   3)  ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 

     เปนรายการบรรณานุกรม  และเนื้อหาเต็มรูปแบบ (Full Text)  ของวิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตั้งแตปการศึกษา 2544  จนถึงปจจุบัน 

4)  ฐานขอมูลกฤตภาค ( Infoma)  
     เปนรายการบรรณานุกรม และเนื้อหาฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ของบทความ 

หนังสือพิมพ   จํานวน 20 ชื่อเรื่อง  เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควา  ของขอมูลต้ังแต พ.ศ. 2541 – 2544 
5)  ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสารใหม 
     วารสารใหมท่ีศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับ      โดยดําเนินการสแกนหนาสารบัญ 

วารสารฉบับใหมใหบริการบนเว็บไซต  เปนการประหยัดเวลาใหกับผูใชบริการไดสํารวจเนื้อหาบทความใหมๆ   
 

 

http://www.leaonline.com/
http://laic.dpu.ac.th/
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3.5.3 ฐานขอมูลซีดีรอม ( CD-ROM Database) 
3.5.3.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

ฐานขอมูลซีดี-รอมวิทยานิพนธไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันอุดม 
ศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนกวา 46 สถาบัน  รวบรวมโดยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)  สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ปท่ีใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2509 – 2549  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอม
สาระสังเขป ( Abstract) 

3.5.3.2 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย   
เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย  จํานวน 101 ชื่อเรื่องประกอบดวย 

แผนซีดี-รอม 2 แผน  แผนท่ี 1 มีหนังสือกฎหมายจํานวน 83 ชื่อเรื่อง  และแผนท่ี 2 มีหนังสือกฎหมายจํานวน 18 
ชื่อเรื่อง  ( หลวงอรรถวิภาค ไพศาลยเปนผูบริจาคหนังสือกฎหมายเกาเหลาน้ีใหศูนยสนเทศและหอสมุด) 
 

ในปการศึกษา  2550  แผนกบริการสารสนเทศ ไดปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมีโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ท้ังกิจกรรมสงเสริมการบริการผูใช กิจกรรมพัฒนางานประจํา และกิจกรรมสงเสริมงานบริการสังคมดังนี้ 
 

1. โครงการแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 
เน่ืองจากในชวงเปดภาคเรียนของทุกภาคการศึกษา   จะมีนักศึกษา  อาจารย/พนักงาน  และนักวิจัย 

เขามาใชบริการศึกษาคนควาหาเอกสารภายในศูนยสนเทศและหอสมุดเปนจํานวนมาก   แผนกบริการสารสนเทศได
จัดใหมีการแนะนําการสืบคนการใชฐานขอมูลของศูนยสนเทศและหอสมุด  และแนะนําวิธีการคนหาหนังสือบนชั้น
หนังสือ  ท้ังยังทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําขั้นตอนและวิธีการใชฐานขอมูลออนไลน  กําหนดชวงแนะนําในวันท่ี 
5 – 30  มิถุนายน 2550  มีผูสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด 204 คน 
 

2. โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน ของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตามแผนการปฎิบัติงานป 2550  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดกําหนดจัด 

โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน  ท่ีทางศูนยสนเทศบอกรับ สําหรับนักศึกษา อาจารย และนักวิจัย ให
สามารถคนหาขอมูลอินเทอรเน็ต  ฐานขอมูลซีดีรอม  ฐานขอมูลออนไลน  ในปการศึกษา 2550  ไดดําเนินการดังนี้ 

คร้ังท่ี 1 ดําเนินการในวันท่ี 17 – 21 กรกฎาคม 2550  มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 42 คน   
คร้ังท่ี 2 ดําเนินการในวันท่ี 7 ธันวาคม 2550  มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 23 คน  
 
3. กิจกรรมการประชาสัมพันธและเผยแพรงานบริการ 

เพ่ือใหผูใชบริการไดทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศตางๆ  ท่ีทางศูนยสนเทศและหอสมุด  ได 
จัดเตรียมไวใหบริการ  แผนกบริการสารสนเทศไดจัดทําแผนพับ   เพ่ือเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธงาน  ใน
ปการศึกษา  2550  ไดจัดทําแผนพับ 6  เร่ืองดวยกันไดแก 

1. แผนพับการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 
2. แผนพับการใชเครื่องคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล 
3. คูมือการใชหองสมุดฉบับภาอังกฤษ 
4. การใชฐานขอมูล WARC 
5. การใชฐานขอมูล E-Book 
6. การใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
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4. กิจกรรมการเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ  

(ตอเน่ือง) 
แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัดโครงการการเพ่ิมขอมูลวิทยานิพนธ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ (ตอเนื่อง)   เปนกิจกรรมที่พัฒนางานประจํา โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือรวบรวมสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย   ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนเจาของ  และอํานวย
ความสะดวกใหผูใชบริการในการคนหาสารสนเทศ    ในปการศึกษา 2550ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมและเพิ่ม
ขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ลงฐานขอมูลวิทยานิพนธ จํานวน ไมนอยกวา 200 รายการ       ขณะนี้
ไดรวบรวมและเผยแพรไดจํานวน  254 รายการ   
 

5. รายงานสรุปผลกิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย บน WEB ในรูป Full Text 

       ตามแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2550  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนด 
จัดโครงการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบน WEB ในรูป Full Text  
ซึ่งในปการศึกษา 2550  ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมบทความวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศของป 2549- 2549 ใหสมบูรณ ขณะนี้ไดรวบรวมและเผยแพรไดจํานวนทั้งหมด  
1,464 รายการ  เปนบทความวิชาการจํานวน  1,342 ชื่อเรื่อง และผลงานวิจัยจํานวน  122  ชือ่เรื่อง   
 
 6.     โครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเน่ือง) 
        การจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  เปนการรณรงคใหนักศึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนบุคคลท่ีสนใจทั่วไป รักการอาน โดยกําหนดคําขวัญของงานวา “การอานพัฒนาชีวิต นําความคิดพัฒนา
ชาติ”  ตามแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2550  แผนกบริการสารสนเทศไดกําหนดเปาหมายในการจัดโครงการ
รณรงคสงเสริมการอาน 2 ครั้ง  

คร้ังท่ี 1/2550   ไดกําหนดจัดในวันท่ี 21 – 25 สิงหาคม 2550   สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมยอดนักอาน  เปนกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล  จํานวน 2 คําถาม มีผูสนใจรวม 

ตอบคําถามสงมาท้ังหมด 73 คน ใชวิธีการคัดเลือกโดยการจับฉลากเลือกผูโชคดี จํานวน 3 คนไดแก 
 ผลการตัดสิน   1. นางสาวกมลฤทัย   หุนบรรจง เลขทะเบียน   491390009 
   2. นางสาวนิตยา  ลาภนูน  เลขทะเบียน 491350073 
   3. นางสาววรรณวิภา   พรหมนิธิ เลขทะเบียน 491390004  
                                              (รับของที่ระลึกเส้ือยืด มธบ . สีขาว คนละ 1 ตัว )   
 

2. กิจกรรมบุญหลนทับนักอาน  เปนกิจกรรมท่ีรวบรวมสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
หองสมุดเริ่มนับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2550 สถิติการยืมเรียงลําดับดังนี้ 
 ผลการตัดสิน  

รางวัลชนะเลิศ มี 2 คนไดแก                                                 
นายกิตติธัช ตระกูลแสง เลขทะเบียน 495570027  (จาํนวนการยืม 75 ครั้ง)                          

   นายสราวุธ สายสุพรรณ เลขทะเบียน 505140066  (จาํนวนการยืม 75 ครั้ง)                
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               
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นายธีระ  จิระรัตนโพธิ์ชัย เลขทะเบียน 506030003  (จาํนวนการยืม 72 ครั้ง) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3                 

นายศิริพงศ  นรภัทรธนพงศ เลขทะเบียน 501270187   (จํานวนการยืม 60 ครั้ง) 
(รับของที่ระลึกนาฬิกา มธบ. พรอม ซีดี คนละ 1 ชุด) 

 
3. กิจกรรม สัญจร @TK Park  เปนกิจกรรมท่ีรับสมัครนักศึกษาและพานักศึกษาท่ีผานการ 

คัดเลือกไปศึกษาดูงานยังสถานท่ี อุทยานการเรยีนรู TK Park ในวันท่ี 21 สิงหาคม หลังจากศึกษาดูงานแลวให
เขียนโครงการเสนอ แนะนําการจัดสถานท่ี การจัดกิจกรรม ท่ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี
ผูสมัครเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 8 คน ผลการตัดสินไดแก 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    นางสาวณัฐธิดา  แดงทองดี(รับของที่ระลึกพรอมเงินรางวัล 400.00บาท)   
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    นางสาวรัตนา   ณ ลําปาง  (รับของที่ระลึกพรอมเงินรางวัล 300.00 บาท)   
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  นางสาวชิดชวรรณ สวัสดิ์รักษ  (รับของที่ระลึกและเงินรางวัล 200.00บาท) 
 

4. กิจกรรม Little Book, Little Child by Enfa   เปนกิจกรรมท่ีขอรับบริจาคทรัพยากร 
สารสนเทศประเภทหนังสือเด็กกับบริษัทบริสตอล-ไมเยอรส สควิบบ จํากัด และดําเนินกิจกรรมโดยใหผูตองการขอ
ใชบริการสมาชิกสมัคร เพ่ือสามารถยืมกลับไปอานเลนท่ีบานได และไดจัดตูแสดงทรัพยากรสารสนเทศไวท่ีบริเวณ
ชั้น 2   มีสมาชกิสนใจเขารวมกิจกรรมและสมัครสมาชิกท้ังหมด       24       คน 
 

5. นิทรรศการหนังสือเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากเปนปท่ีเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได รวบรวมหนังสือทุกประเภทที่มีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มาจัดแสดงในรูป
ของนิทรรศการหนังสือ ระหวางวันท่ี 21 – 25 สิงหาคม 2550  
 

คร้ังท่ี 2 กําหนดจัดในวันท่ี 15 – 19 มกราคม 2551 
  สรุปผลการจัดกิจกรรมสงเสริม การอานคร้ังท่ี 2 ดังนี้ 

1. นิทรรศการ เร่ือง “มหันตภัย... ภาวะโลกรอน”    เปนการจดัทํานิทรรศการแสดงบน 
เว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด ระหวางวันท่ี 15 – 19 มกราคม 2551 โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ ปรากฏการณโลก
รอน  สาเหตุการเกิดภาวะโลกรอน  ผลกระทบของภาวะโลกรอน ประเทศไทยกับภาวะโลกรอน  ประมวลภาพจาก
หนังสือ An Inconvenient Truth  แนวทางการแกปญหาภาวะโลกรอน และตัวอยางทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวกับภาวะโลกรอน  
 
  2.  กิจกรรม “ LAIC สัญจร @ หองสมุดมารวย ศูนยการคา Esplanade”   จัดในวันอังคาร
ท่ี 15 มกราคม 2551 เวลา 09.30 – 11.30 น. เปนกิจกรรมท่ีจัดพาบรรณารักษและนักศึกษาวิชาชีพบรรณารักษไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยครั้งนี้มีบรรณารักษเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 4 คน และไดแจกแบบสอบถามความ
คิดเห็นในการไปรวมกิจกรรมโดยใหเสนอแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีควรจะนํามาปรบัปรุงกิจกรรมสงเสริมการอาน  สรุป
ไดวา เสนอใหมีการจัดโซนที่นั่งอาน และนําทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจมาจัดแสดงเปนการสงเสริมการอานและ
เปล่ียนเนื้อหา สัปดาหละ 1 ครั้ง    จัดทําแผนพับประชาสัมพันธหนังสือท่ีนาสนใจ จัดมุมใหดึงดูดเปนท่ีสนใจ และ
จัดกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ตลอดเวลาเพ่ือเปนการกระตุนใหรักการอาน 
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  3.  กิจกรรม “LAIC สัญจร”  จัดในวันที่ 17 และ 19 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 14.00 น.  
ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนการตั้งคําถามซึ่งแบงออกเปน 6 หมวด ประกอบไปดวย หมวดท่ี 1 ทีสุดในโลก หมวดท่ี 
2 ท่ีสุดของประเทศไทย หมวดท่ี 3 ตอสุภาษิต หมวดท่ี 4 อะไรเอย หมวดท่ี 5 เกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง แฮร
รี่พอตเตอร และหมวดที่ 6 เร่ืองเกี่ยวกับศูนยสนเทศและหอสมุด   คณะกรรมการไดนําคําถามไปใหนักศึกษารวม
กจิกรรมนอกสถานที่ไดแกบริเวณรอบๆ หอสมุด   บริเวณซุมท่ีนั่งพักภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  อาคาร 1,
อาคาร2, อาคาร3(อาคารสัจจา เกตุทัต) , อาคาร 4 ,อาคาร 5 (อาคารสนั่น เกตุทัต) อาคาร 6 (อาคาร ดร. ไสวสุทธิ
พิทักษ ) และบริเวณตลาดนัดรมไผ  ผลการดําเนินกิจกรรมสรุปไดวา ไดรับการตอบรับจากผูรวมกิจกรรมอยูใน
ระดับดีมาก  เพราะนักศึกษาสวนใหญ ยอมเขารวมกิจกรรมและตอบคําถามอยางไมลังเล สนุกกับการรวมกิจกรรม  
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจับรางวัลแจกพอต ตอบคําถามได 3 คน  
   1. นางสาวนันทนภัส   รัตนพันธ   คณะศิลปกรรม 
  2.  นายพงศประสาน แสนละมะ  คณะนิติศาสตร 
  3.  นายกษิดิศ  พรหมชนะ  คณะนิติศาสตร 
 
  4.  กิจกรรม “ประกวดท่ีคั่นหนังสือ”  เปนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาสงผลงานการออกแบบท่ีคั่น
หนังสือเขาประกวดตั้งแตวันท่ี 2 – 12 มกราคม 2551   มนีักศึกษาสงผลงานเขาประกวด พรอมคําบรรยายภาพ
ถูกตองตามกติกา 1 คน ไดแก 
  นาย  พรชัย มะโนปน  คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอรกราฟก 
 

7.     สรุปผลกิจกรรมการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอมูลหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  
อนุสรณ 
                   งานหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ  แผนกบริการสารสนเทศไดจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
เขาฐานขอมูลหองสมุด  ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ได  4,100 รายการ โดยมิไดใชงบประมาณใดๆ  ท้ังส้ิน   
 

8. รายงานสรุปผลการจัดทําโครงการวันรําลึก ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ 
ตามแผนการปฏิบัติงานป 2550  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดทํา 

โครงการวันรําลึก ดร. ไสว สุทธิพิทักษ        เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ  และรําลึกถึง ดร. ไสว สุทธิพิทักษ หนึ่งในผู
กอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จึงไดมีการจัดเสวนาทางวิชาการและจัดนิทรรศการ เร่ือง  “ของดีเมืองนคร 
ยอนตํานานบานเกิด ”     ในวันเสารท่ี 22 กันยายน 2550 เวลา  08.30 – 12.00 น.  ณ. หองประชุมหอประวัติ
และพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ    อาคาร ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในการ
จัดงานดังกลาวศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําเนื้อหาของนิทรรศการเผยแพรบนเว็บไซต http://laic.dpu.ac.th/ 
sawai2007 และมีการบรรยายพิเศษโดย      วิทยากรอาจารยลอม เพ็งแกว เกตุทัตศาสตราภิชาน   มีผูเขารวมฟง
เสวนาท้ังหมด  168  คน  ในการจัดงานดังกลาวมีการจัดแสดงนิทรรศการ ท่ีบริเวณหนาหองประชุมปรีดี  พนมยงค  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 
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3.6  การพัฒนาบริการสื่อสิ่งพิมพ  
 7ในปการศึกษา 2550 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวซึ่งมีท้ัง
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนางานประจํา สงเสริมการบริการผูใช  และสงเสริมงานบริการสังคม รวม 10 เรื่อง 
ดังนี้  
 
 3.6.1   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการ 
 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ เห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมของผูใหบริการในการใช
ภาษาอังกฤษสนทนากับผูมาใชบริการที่เปนชาวตางชาติ  จึงจัดอบรมผูใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด 
จํานวน 38 คน เพ่ือฝกทักษะในการใชภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดอบรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 4  ตุลาคม 2550 ณ 
หองปฎิบัติการภาษา ศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเอง (SALLC) สถาบันภาษา โดยมีอาจารยนิลุบล  นนทแกว 
หัวหนาศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง และE-learning สถาบันภาษา เปนผูนําสนทนาและใชส่ือการเรียนรูชุด 
English Discovery เปนส่ือในการฝกอบรม สรุปผลการฝกอบรมบุคลากรรอยละ 97.14 มีความพึงพอใจในการเขา
รับการอบรมคร้ังนี้ 

  
 3.6.2    โครงการมุมส่ือความรู มธบ.  

แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดดําเนนิการโครงการมุมส่ือความรู มธบ.ใหแกหองสมุดโรงเรียนใน 
กลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คือ โรงเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เพ่ือใหเปน
แหลงเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ใหแกอาจารยและนักเรียนของโรงเรียน
ตางๆ  รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ส่ือความรูท่ีจัดหาใหโรงเรียนนั้น ไดแก ส่ิงพิมพ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หนังสือคูมือเตรียมสอบ หนังสือความรูท่ัวไป วารสารและนิตยสารท่ัวไป ฯลฯ ซึ่งทํา
การจัดหาโดยใชเงินงบประมาณและการรับบริจาค  

      ในปการศึกษา  2550 ไดกําหนดไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ใน
โรงเรียนซึ่งไดไปจัดต้ังมุมส่ือความรู มธบ. ไวใหแลวเมื่อปการศึกษา 2546 จํานวน 5 โรงเรียน เมื่อวันพุธท่ี 5 
กันยายน 2550 พรอมท้ังมอบส่ือความรูใหโรงเรียนเพ่ิมเติม โดยมีรายการส่ือความรูท่ีสงมอบใหแตละโรงเรียน ดังนี้  

 1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน     27   เลม 
 2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ    จํานวน     66   เลม 
 3. หนังสือความรูท่ัวไป    จํานวน     68   เลม 
 4. วารสารวิชาการ     จํานวน   127  เลม 
 5. นิตยสาร     จํานวน      72   เลม 
 6. EIU การดเกมส จาก SPAFA   จํานวน       1   ชุด 
 7. ชุดส่ือความรู จาก SET    จํานวน         1   ชุด 
 
3.6.3  โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแผนกบริการสื่อสิ่งพิมพ  

  ปการศึกษา 2550 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแผนกเปน 2 รูปแบบ 
คือ คูมือฉบับส่ิงพิมพ และคูมือในรูปของส่ือ CAI (Computer Assisted Instruction) 
  คูมือการปฏิบัติงานฉบับส่ิงพิมพ เนื้อหา เกี่ยวของกับของแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพท้ัง 3 งาน 
ไดแก 1.งานบริการยืม-คืน 2. งานบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ 3. งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ ซึ่ง
รายละเอียดประกอบดวย : 
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  1. โครงสรางการบริหารแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ (Administrative Chart) 
  2. โครงสรางงานบริการส่ือส่ิงพิมพ (Organization Chart) 
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4. เร่ืองอื่นๆ เชน คํามั่นสัญญาในการใหบริการ ระเบียบการใหบริการ เปนตน 
 คูมือการปฎิบัติงานในรูปของส่ือ CAI เนื้อหา เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฎิบัติงานบริการยืม-คืน ซึ่งใช
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS Virtua และจัดทําส่ือ CAI โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SnagIt V.7.0.2 และ
โปรแกรม Windows Movies Maker ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย : 
  1. ขั้นตอนการเขาใชระบบ  VTLS Virtua (Login) 
  2. ขั้นตอนการยืมหนังสือ (Check Out) 
  3. ขั้นตอนการรับคืนหนังสือ (Check In) 
  4. ขั้นตอนการรับคืนหนังสือและมีคาปรับ (Check In & Overdue Date) 
  5. ขั้นตอนการออกจากระบบ VTLS Virtua (Logout) 

 
3.6.4 โครงการการสํารองหนังสือออนไลน (Online Course Reserve)  

แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดดําเนินงานโครงการนี้รวมกับแผนกเทคโนโลยีหองสมุด และใหบริการ 
สํารองหนังสือออนไลนไดในเดือนกันยายน 2550 โดยมีเมนูการใชงานบน Homepage ของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ชื่อ “สํารองหนังสือ/Reserve”  

ภาพแสดงหนาจอของผูใชบริการ  
 

   
 

ภาพแสดงหนาจอของผูใหบริการ  
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3.6.5  กิจกรรมการแจงรายชื่อนักศึกษาคางสงทรัพยากรสารสนเทศ 
                ในแตละภาคการศึกษาแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจะตรวจสอบการยืมหนังสือของนักศึกษาทุกเดือน 
และเมื่อส้ินภาคการศึกษาจะสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ียังคางสงหนังสือหรือคางชําระคาปรับ เพ่ือทําการติดตามทวง
ถาม โดยสงรายชื่อไปยังฝายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ขอใหระงับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษาถัดไป จนกวานักศึกษาจะดําเนินการเรื่องภาระหนี้สินกับศูนยสนเทศและหอสมุดเรียบรอยแลว  
  ในปการศึกษา  2550 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดประกาศใหนักศึกษาทําการตรวจสอบการคางสง
หนังสือ หรือคางชําระคาปรับของตนเองและดําเนินการใหเรียบรอยกอนวันปดภาคการศึกษา และไดสงรายชื่อ
นักศึกษาท่ีคางสงทรัพยากรสารสนเทศ หรือคางชําระคาปรับไประงับการลงทะเบียนเรียน 3 คร้ัง จํานวนรวม 645 
คน และเมื่อตรวจสอบการคางสงหนังสือหรือคางชําระคาปรับในภาคการศึกษาถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 สงรายชื่อ จํานวน 212 คน มาดําเนินการแลว 211 คน คิดเปนรอยละ 99.53 
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 สงรายชื่อ จํานวน 307 คน มาดําเนินการแลว 284 คน คิดเปนรอยละ 92.51 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 สงรายชื่อ จํานวน 126 คน มาดําเนินการแลว   98 คน คิดเปนรอยละ 77.78 
 
 3.6.6  กิจกรรมขอรายชื่ออาจารยพิเศษ 
       ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยท่ีจะยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดได จะตองสมัครเปนสมาชิกหองสมุดโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี 
และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ทําการสอนอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจึงไดขอ
ความรวมมือใหคณะตางๆ แจงรายชื่ออาจารยพิเศษประจําคณะในแตละภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยพิเศษไดมี
โอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวก  ในปการศึกษา  2550  
แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอรายชื่ออาจารยพิเศษจากคณะ 3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ จํานวน 190 คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ จํานวน 200 คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ จํานวน    31 คน  
 
 3.6.7  กิจกรรมขอรายชื่อบัณฑิตชวยงาน 
  ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหบัณฑิตชวยงานของมหาวิทยาลัย
สามารถสมัครสมาชิกหองสมุดไดโดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารของคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ
จึงไดขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานตางๆ แจงรายชื่อบัณฑิตชวยงานประจําคณะ/หนวยงานในแตละภาคการศึกษา 
เพ่ือใหบัณฑิตชวยงานไดมีโอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวก 
ในปการศึกษา  2550  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอรายชื่อบัณฑิตชวยงานจากคณะ/หนวยงาน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน จํานวน 40 คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน จํานวน 37 คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน จํานวน   7 คน 
 
 3.6.8  กิจกรรมการสํารองหนังสือ 

การสํารองหนังสือ เปนบริการท่ีงานบริการยมื-คืนรับผิดชอบจัดดําเนินการตามท่ีอาจารย 
ผูสอนในแตละกระบวนวิชา ไดแจงความประสงคใหศูนยสนเทศและหอสมุดสํารองหนังสือท่ีใชประกอบ
การศึกษาคนควาในรายวิชาตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชหนังสือไดอยางทั่วถึง โดยหองสมุดจะกําหนด
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 ภาคการศึกษาท่ี 1 
 1. คณะการบัญชี  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 3  ชื่อเรื่อง  จํานวน 3   เลม 
 2.  DPUIC  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 2  ชื่อเรื่อง  จํานวน 2   เลม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 1. คณะศิลปศาสตรฯ อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 2  ชื่อเรื่อง  จํานวน 2   เลม 
 2.  DPUIC  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 2  ชื่อเรื่อง  จํานวน 2   เลม 
 3.  สถาบันภาษา  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 3  ชื่อเรื่อง  จํานวน 3  เลม 
 ภาคการศึกษาท่ี 3 ไมมีการส่ังสํารองหนังสือ 
 

 3.6.9  กิจกรรมการอานชั้นทรัพยากรสารสนเทศ 
  การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในแตละภาคการศึกษา แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจะทําการ
ตรวจสอบการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก ชั้นหนังสือ วารสาร และเอกสาร โดยจัดเจาหนาท่ีทําการอานชั้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดในชวงส้ินภาคการศึกษาเมื่อนักศึกษาปดภาคเรียนแลว เพ่ือทบทวนการจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศใหถูกตองและอยูในสภาพเรียบรอยพรอมใหบริการแกผูใช ในปการศึกษา 2550 ไดกําหนดให
มีการอานชั้นหนังสือ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนตุลาคม 2550 และครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
เดือนมีนาคม 2551 
  
 3.6.10  กิจกรรมมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ 

     แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ไดจัดต้ังมุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือขึ้นท่ีหองสมุด ชั้น 3 เพ่ือทํา
หนาท่ีเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนหนังสือ เปนการรณรงคใหคนไทยรักการอาน รักการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
โดยเปดโอกาสใหกับผูใชบริการทุกประเภทนําหนังสือท่ีอานแลวและยังคงอยูในสภาพที่ดี  ไมวาจะเปนตําราเรียน
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีรุนพ่ีซึ่งเรียนจบแลวนํามาบริจาค หรือนํามาแลกเปล่ียนกับหนังสือท่ีมีอยูแลวในมุม
ตลาดนัด  หรือหนังสือท่ัวไป นวนิยาย เรื่องส้ัน บันเทิงตางๆ  นํามาแลกเปล่ียนเพ่ือบริจาคเปนความรูแกอนุชนคน
รุนใหม ในปการศึกษา 2550 ไดดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ จัดหาครุภัณฑสําหรับจัดมุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ ไดแก ชั้นโชวหนังสือและ 
วารสาร แบบหมุนได จํานวน  1 ชั้น 

2. ทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับหนังสือและวารสาร จากงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ แผนก 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 225 เลม 

3. บริการ มีผูสนใจนําหนังสือและวารสารมาแลกเปล่ียนในโครงการ จํานวน 19 คน ไดหนังสือ 
และวารสารจํานวน  57  เลม 

4. มุมตํารา...พ่ีฝากนอง ซึ่งจัดอยูในบริเวณเดียวกับตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ เพ่ือใหนักศึกษา 
รุนพ่ีนําตํารา มธบ. ท่ีใชแลวมาบริจาคตอใหกับนักศึกษารุนนองไดใชตอ โดยกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับชั้นปของ
มหาวิทยาลัยสามารถขอรับบริจาคตํารา มธบ. ไดชื่อเรื่องละ 1 เลมเทานั้น มีนักศึกษาสนใจนําหนังสือและวารสาร 
มาบริจาค จํานวน  258  เลม และ มีนักศึกษาสนใจขอรับบริจาคตํารา...พ่ีฝากนอง จํานวน 76 คน รวมจํานวน
หนังสือและวารสาร 106 เลม  
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3.7  การพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 

3.7.1   โครงการศูนยรวมภาพ  โครงการศูนยรวมภาพ  (Photo  Bank)  (Photo Bank)

    แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการจัดทําขอมูลรูปภาพ มธบ. ในรูปแบบ
ดิจิทัล เพ่ือรวบรวมภาพกิจกรรมในรอบปการศึกษา 2550 ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดเก็บภาพใหเปนระบบใน
ฐานขอมูลรูปภาพ มธบ.  ใหผูใชบริการสามารถคนหาภาพไดอยางรวดเร็ว จํานวน 321 กิจกรรม  23,246  ภาพ 
ทาง Internet  โดยเขาชมผาน Web Site ของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี http://laic.dpu.ac.th  และจัดเก็บส่ือ
บันทึกภาพในรูปแบบแผนซีดี-รอม โดยใชรหัส PCD จํานวน 43 แผน 

 

เดือน / ป 
จํานวนขอมูลรูปภาพ มธบ. รูปแบบดิจิทัล 

กิจกรรม ภาพ ชิ้น 

25 
29 
22 
51 
23 
13 
25 
24 
22 
24 
30 
33 

1,644 
2,505 
1,948 
4,950 
1,423 
1,025 
1,385 
923 

1,380 
2,153 
1,949 
1,961 

3 
4 
3 
8 
3 
2 
5 
2 
3 
3 
4 
3 

มิ.ย. 50 
ก.ค. 50 
ส.ค. 50 
ก.ย. 50 
ต.ค. 50 
พ.ย. 50 
ธ.ค. 50 
ม.ค. 51 
ก.พ. 51 
มี.ค. 51 
เม.ย. 51 
พ.ค. 51 
รวม 321 23,246 43 

 
 3.7.2    โครงการพัฒนาสื่อโสตทัศนโครงการพัฒนาสื่อโสตทัศน  

    แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด  เห็นความสําคัญในการพัฒนาการเรียน   การสอน
ใหกาวทันเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงในปจจุบัน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง 

 การพัฒนาส่ือโสตทัศน จากการสํารวจตลาดเดือนละ 1 ครั้ง และอาจารยผูสอนพิจารณาคัดเลือก 
จึงไดดําเนินการจัดหาส่ือโสตทัศน เพ่ือใหมีความหลากหลาย ทันสมัย สนองความตองการของผูใชอยางเพียงพอ
และตอเนื่อง ทางแผนกส่ือโสตทัศนรวมกับแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และแผนกควบคุมพัสดุ ไดพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือดําเนินการจัดซื้อส่ือโสตทัศนทุกประเภทไวบริการจํานวน 967 ชื่อเรื่อง 1,501 ชิ้น 

 
33..77..33  โครงการจัดทํา โครงการจัดทํา DVD  แนะนําศูนยสนเทศและหอสมุด แนะนําศูนยสนเทศและหอสมุด   DVD

   แผนกสื่อโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการจัดทํา DVD แนะนําศูนยสนเทศและ
หอสมุด  เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนโครงสราง และจัดรูปแบบการใหบริการในพื้นท่ีบางสวนใหม เพ่ือแนะนําศูนย

 

http://laic.dpu.ac.th/
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33..77..44  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศนโครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศน  

   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ใหบริการส่ือโสตทัศนทุกประเภท ซึ่งกอนการ
ใหบริการจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลในฐานขอมูลใหสมบูรณ และผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลส่ือโสตทัศนจาก
ฐานขอมูลได  

 ทางแผนกส่ือโสตทัศนจึงไดหาแนวทางและดําเนินการในการปรับปรุงฐานขอมูลส่ือโสตทัศน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ โดยตรวจสอบขอมูลจํานวน 12,652 รายการ และปรับปรุงแกไข
ขอมูลจํานวน 8,076 รายการ 

 
3.7.5   โครงการสํารวจสื่อโสตทัศนโครงการสํารวจสื่อโสตทัศน  
   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการสํารวจส่ือโสตทัศน เพ่ือใหมีส่ือโสต

ทัศนทุกประเภทไวบริการตรงตามตําแหนงและสามารถระบุสวนท่ีไมอยูตามตําแหนงได ท้ังเปนแนวทางในการ
พิจารณาการจัดหาเพ่ิมตามท่ีผูใชบริการสนใจ โดยการสํารวจปการศึกษา 2550 จํานวน 1 ครั้งเมื่อเดือนมีนาคม 
2551 พบรายการชํารุด 40 รายการ รายการจําหนาย 817 รายการ และรายการตรวจสอบแลวไมพบ 17 รายการ 

 

33..77..66  โครงการปองกันสื่อโสตทัศนสูญหายโครงการปองกันสื่อโสตทัศนสูญหาย  

      แผนกสื่อโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  จัดใหมีบริการส่ือโสตทัศนในลักษณะชั้นเปด โดย
ผูใชบริการสามารถคัดเลือกส่ือโสตทัศนดวยตนเอง พรอมนําไปยืมท่ีเคานเตอรบริการ ดังนั้นเพ่ือปองกันส่ือโสตทัศน
สูญหาย ท้ังยังรักษาส่ือโสตทัศนไวไดครบตามจํานวนท่ีจัดหาในงบประมาณแตละป และใหมีจํานวนส่ือโสตทัศนแต
ละประเภทเพิ่มขึ้นทุกๆ ปการศึกษา จึงไดดําเนินการติดแถบแมเหล็กส่ือโสตทัศนกอนออกบริการ จํานวน 2,209 ชื่อ
เร่ือง 2,636 ชิ้น 

 
33..77..77  โครงการสํารวจโสตทัศนูปกรณโครงการสํารวจโสตทัศนูปกรณ  

      แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  จัดใหมีบริการโสตทัศนูปกรณ จึงมีการควบคุม ดูแล 
บํารุงรักษา และซอมแซมตรวจสอบคุณภาพใหใชประโยชนไดคุมคามากท่ีสุด เพ่ือปองกันการเส่ือมสภาพ การสูญ
หาย ของโสตทัศนูปกรณ พรอมท้ังสํารวจจํานวนโสตทัศนูปกรณถึงความพอเพียงตอการใหบริการและไดวาง
แผนการจัดหาเพ่ิม โดยดําเนินการสํารวจปการศึกษา 2550 เมื่อ ตุลาคม 2550 ดังนี้ 
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สรุปผลการสํารวจโสตทัศนูปกรณ 
 

หองโสตทัศน 1 
 

  - เครื่องเลน VDO     1   เครื่อง 
  - เครื่องเลนวิทยุเทป   1   เครื่อง 
  - เครื่องเลน DVD    1   เครื่อง 
  - เครื่องควบคุมเสียง   2  เครื่อง 
  - เครื่อง Mixer     1   เครื่อง 
  - ไมโครโฟนไรสาย   2   ตัว 
  - ไมโครโฟนใชสาย   1  ตัว 
  - เครื่อง Visual Presenter   1  เครื่อง 
  - เครื่องฉาย Projector   1  เครื่อง 
  - จอ     1  จอ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร   1  ชุด 
  - เครื่องฉายสไลด    1  เครื่อง 
 

หองโสตทัศน 2 
 

  - เครื่องคอมพิวเตอร   6  เครื่อง 
  - หูฟง     6  อัน 
  

หองโสตทัศน 3 
 

  - เครื่องรับโทรทัศน   1  เครื่อง 
  - เครื่องเลน DVD    1  เครื่อง 
  - เครื่องเลน VDO    1  เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอร   1  เครื่อง 
  - เครื่อง Visual Presenter   1  เครื่อง 
 

บริการเคร่ืองเลน  DVD, VCD, VDO และวิทยุเทป 
 

  - เครื่องรับโทรทัศน   24  เครื่อง 
  - เครื่องเลนวิทยุเทป   16  เครื่อง 
  - เครื่องเลน VCD    16  เครื่อง 
  - เครื่องเลน DVD       4   เครื่อง 
  - เครื่องเลน VDO       4   เครื่อง 
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บริการ UBC  
 

  - เครื่องรับโทรทัศน   2   เครื่อง 
  - อุปกรณ UBC     2   ชุด 

 
หองบริการสื่อโสตทัศน 
 

  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ VDO & CD on Demand 19 เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน    2 เครื่อง 
  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการยืม-คืน   3 เครื่อง 
  - เครื่องกรอ VDO       1 เครื่อง 
  - เครื่องตั้งสัญญาณแมเหล็ก     1 เครื่อง 
  - เครื่องลบสัญญาณแมเหล็ก    1 เครื่อง 
  - เครื่อง Printer       2  เครื่อง 
  - หูฟง       60  อัน 
  - เครื่องเลนวิทยุเทป     1 เครื่อง 
  - เครื่องอานบารโคด     2 เครื่อง 
 

สํานักงาน 
 

  - เครื่องคอมพิวเตอร    5 ชุด 
  - เครื่อง Laser Printer     2  เครื่อง 
  - เครื่อง Printer แบบ Ink Jet   1 เครื่อง 
  - อุปกรณทําสําเนา DVD (DVD Writer)  3 เครื่อง 
  - เครื่องเลน VDO     4 เครื่อง 
  - เครื่องเสียง      1  ชุด 
  - เครื่องพิมพดีดไฟฟา    1 เครื่อง 
  - เครื่องควบคุมสัญญาณ UBC   1  เครื่อง 
  - เครื่องแปลงสัญญาณจาก VDO เปน CD  1  เครื่อง 
  - เครื่องชารจถาน AAA และ AA   1 เครื่อง 
 

หองเก็บวัสดุอุปกรณสื่อโสตทัศน 
 

  - เครื่องรับโทรทัศน    3 เครื่อง 
  - เครื่องเลน VDO     2 เครื่อง 
  - เครื่องกรอ VDO      6 เครื่อง 
  - เครื่องอานบารโคด    1 เครื่อง 
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แผนการดําเนินการจัดหาโสตทัศนูปกรณ ประจําปการศึกษา 2550 
จากการสํารวจ ณ เดือน ตุลาคม 2550 

 
ประเภท จํานวน ใชในการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

 
1 
4 
 
 
1 
1 
2 
 

35 

  
1. บริการหองโสตทัศน 3 เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
 
 
3. เครื่องอานบารโคด 
4. เครื่อง Printer 
5. เครื่องเลน VCD/DVD 
 
6. หูฟง 

บริการหองโสตทัศน 1, 2 และบริการ 
CD & VDO on Demand ปรับตามความ
เหมาะสมการใชงาน 
บริการส่ือโสตทัศน 
บริการส่ือโสตทัศน 
บริการหองโสตทัศน 1, 3  
 
บริการ CD & VDO on Demand 
โทรทัศนตามสาย UBC และเคร่ืองเลน
ตางๆ  
 

 
- แผนกส่ือโสตทัศนจัดหา 
- แผนกเทคโนโลยีหองสมุด 
  จัดหาทดแทนเครื่องชํารุด และ 
   อายุการใชงานเกิน 5 ป 
- ทดแทนของเดิมชํารุด 
- เพ่ิมจํานวน 
- ทดแทนของเดิม อายุการ 
  ใชงานเกิน 5 ป 
- ทดแทนของเดิมชํารุด 

 

33..77..88  งานวิเคราะหสื่อโสตทัศงานวิเคราะหสื่อโสตทัศนน  
   
จํานวนส่ือโสตทัศน 

   
เดือน 

รับ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มาสเตอร / ชิ้น 
(ไมทําการ
วิเคราะห) 

วิเคราะห 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

ออกบริการ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มิถุนายน 2550 41 / 71 - 41 / 71 41 / 71 
กรกฎาคม 2550 73 / 132 - 73 / 132 73 / 132 
สิงหาคม 2550 57 / 107 1 57 / 106 57 / 106 
กันยายน 2550 96 / 207 4 96 / 203 96 / 203 
ตุลาคม 2550 85 / 134 - 85 / 134 85 / 134 
พฤศจิกายน 2550 93 / 134 2 93 / 132 93 / 132 
ธันวาคม 2550 145 / 163 2 145 / 161 145 / 161 
มกราคม 2551 91 / 136 - 91 / 136 91 / 136 
กุมภาพันธ 2551 76 / 135 - 76 / 135 76 / 135 
มีนาคม 2551 77 / 118 - 77 / 118 77 / 118 
เมษายน 2551 75 / 103 6 75 / 97 75 / 97 
พฤษภาคม 2550 58 / 77 1 58 / 76 58 / 76 

รวม 967 / 1,517 16 967 / 1,501 967 / 1,501 
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  33..77..99    จํานวนส่ือโสตจํานวนส่ือโสตทัศนทัศน  

  

ประเภท 
จํานวน (ชื่อเร่ือง / ชิ้น) 

รวม 
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 456 / 476 312 / 384 768 / 860 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,542 / 2,939 2,134 / 3,845 4,676 / 6,784 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 738 / 1,329 554 / 1,265 1,292 / 2,594 
แผนที่ (MAP) 4/4 7 / 7 11 / 11 
แผนบันทึก (DISK) 196 / 298 383 / 500 579 / 798 
แผนโปรงใส (TP) 7 / 8 3 / 4 10 / 12 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 69 / 93 147 / 157 216 / 250 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 35 / 38 96 / 109 131 / 147 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,183 / 1,624 106 / 117 1,289 / 1,741 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,494 / 3,576 837 / 1,669 2,331 / 5,245 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 / 1,389 141 / 139 1,576 / 1,528 
ส่ือประสม (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 

รวม 9,396 / 12,996 4,840 / 8,319 14,236 / 21,315 

 
 

 
3.8  งานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนกบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบดูแลงานเลขานุการและธุรการของศูนยสนเทศและหอสมุด งานสาร
บรรณ งานวัสดุครุภัณฑ งานการเงินและการบัญชี งานวางแผนและงบประมาณ งานฝกอบรมและดูงาน จัดทํา
รายงานประจําป จัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนยสนเทศและหอสมุด (SAR – Self Assessment Report) 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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สถิติการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ปการศึกษา 2550 
 

รายละเอียด 
2550 2551 รวม 

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) 85 40 69 44 37 70 43 62 40 9 60 83 642 
    1.2 ลงทะเบียนสงเอกสารพรอมทั้งนําสง (เรื่อง) 154 85 183 11 87 80 51 182 101 92 180 50 1,256 
    1.3 ลงทะเบียนสงใบเบิกคารักษาพยาบาลและใบลา (ราย) 84 84 79 96 81 74 75 81 69 40 62 99 924 
    1.4 พิมพเอกสาร (เรื่อง/แผน) 8/18 6/12 5/5 6/6 4/6 8/22 11/28 33/55 25/45 5/26 10/28 2/7 123/258 
    1.5 ถายเอกสาร (แผน / บาท)  435/ 

143.55 
323/ 

106.59 
1,084/ 
357.72 

193/ 
63.69 

493/ 
162.69 

1,115/ 
367.95 

821/ 
270.93 

3,001/ 
990.33 

1,039/ 
342.87 

1,220/ 
415.33 

581/ 
191.73 

1,016/ 
335.28 

11,321/ 
3,748.66 

    1.6 จัดเก็บเอกสาร (เรื่อง) 259 145 69 124 48 68 45 124 156 74 186 99 1,397 
    1.7 รายการรบัไปรษณีย (EMS, ลงทะเบียน, พัสดุ) (ฉบับ) 55 45 44 54 52 40 40 30 41 53 35 51 540 
    1.8 ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก (ครั้ง/ฉบับ) 28/74 19/50 7/23 3/8 7/21 19/58 17/22 45/45 27/27 24/24 27/27 25/47 248/426 
    1.9 ติดตองานทางโทรศัพท  (เรื่อง) - 220 220 225 220 220 4 220 180 310 208 225 2,252 
    1.10 สง FAX  (เรื่อง/แผน) 45/49 12/12 36/36 11/11 10/10 22/22 11/11 8/8 9/9 12/12 7/7 12/12 195/199 

 2. งานบุคลากร              
    2.1 ประสานงานสงบุคลากรอบรม สัมมนา ประชุม (เรื่อง/คน) 4/7 2/2 7/10 3/3 6/15 7/8 2/4 8/8 1/2 6/6 5/7 7/7 58/79 
    2.2 ประสานงานรับนักศึกษาฝกงาน (เรื่อง/คน) - 3/18 3/18 3/16 2/6 2/3 1/2 3/8 1/3 - - 1/3 19/77 
    2.3 ประสานงานรับนักศึกษาชวยงาน (เรื่อง/คน) 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/1 12/34 
    2.4 สรุปการปฏิบัติงานลวงเวลาของบุคลากร (คน/ช.ม.) 38/ 

1,256 
35/ 
973 

35/ 
907.5 

36/ 
1,011 

29/ 
354 

36/ 
996.5 

33/ 
763 

35/ 
1,132.5 

34/ 
712.5 

33/ 
391.5 

35/ 
756.5 

33/ 
695.5 

412/ 
9,949.5 

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

3/ 
273/ 

8,190.00 

3/ 
220.5/ 

6,615.00 

3/ 
213.5/ 

6,405.00 

3/ 
224/ 

6,720.00 

3/ 
143.5/ 

4,305.00 

3/ 
241/ 

7,230.00 

3/ 
147/ 

4,410.00 

3/ 
147/ 

4,410.00 

3/ 
77/ 

2,310.00 

3/ 
122.5/ 

3,675.00 

3/ 
168/ 

5,040.00 

3/ 
95/ 

2,890.00 

36/ 
2,072.0/ 

62,200.00 

 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ              
    3.1 เบิกวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ) 16 25 31 8 12 9 13 20 8 27 34 19 222 
    3.2 จายวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง  (รายการ) 31 35 38 34 37 13 25 51 42 43 48 12 409 
    3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ  (รายการ) 16 21 12 2 10 1 8 - 2 1 12 - 85 
    3.4 แจงซอมทรัพยสินชํารุด (รายการ) 15 5 7 20 12 13 21 41 20 23 9 20 206 
    3.5 สงคืนวัสดุ และครุภัณฑ (รายการ) 10 - 1 3 - 1 - 2 1 - - - 18 
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รายละเอียด 
2550 2551 รวม 

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) 

30/ 
112,213 

27/ 
121,347 

27/ 
185,555 

29/ 
232,521 

19/ 
114,408 

29/ 
108,770 

23/ 
100,763 

30/ 
138,320 

23/ 
131,317 

25/ 
82,765 

24/ 
62,419 

26/ 
91,349 

312/ 
1,481,747 

    4.2 เบิกเงินทดรองจายคาใชจายของศูนยสนเทศและหอสมุด  
         (เรื่อง/บาท) - - 

1/ 
2,000 

1/ 
2,030 - 

1/ 
2,650 - 

2/ 
26,230 - 

1/ 
6,000 - - 

6/ 
38,910 

    4.3 เคลียรเงินทดรองจาย  (เรื่อง/บาท) 

- - 
1/ 

2,000 - 
1/ 

223 
1/ 
50 - 

2/ 
2,114 

1/ 
2,400 

1/ 
- - - 

7/ 
6,787 

    4.4 เบิกคารักษาพยาบาล  (เรื่อง/บาท) 41/ 
30,052 

28/ 
26,767 

41/ 
23,779 

34/ 
37,698 

21/ 
11,538 

27/ 
29,186.50 

13/ 
7,761 

35/ 
26,923.50 

17/ 
11,740.50 

14/ 
9,965 

17/ 
14,905 

22/ 
28,004 

310/ 
258,319.50 

   4.5 เบิกคาบรกิารรถภายนอกและคาทางดวนพิเศษ    
        (ราย/บาท) 

5/ 
1,912 

1/ 
260 - - 

1/ 
265 

4/ 
5,530 

1/ 
340 

5/ 
1,360 - 

3/ 
861 

2/ 
598 

1/ 
212 

23/ 
11,338 

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

3/ 
180 

3/ 
180 

6/ 
360 

   4.7 จัดทําแผนการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและหอสมุด  
        (โครงการ/กิจกรรม) 64 - - - - - - - - - - 9 73 
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นอกจากนี้ ยังมีผลงานอื่นๆ  อีกดังตอไปนี้ 
1. การประชุมกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด 

ศูนยสนเทศและหอสมุดจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนยสนเทศและหอ 
สมุดเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดท้ัง 2 กลุมทราบขอมูลขาวสาร ความ
เคล่ือนไหว และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการติดตามการปฏิบัติงาน รับฟงความเห็นขอเสนอจาก
บุคลากร และรวมปรึกษาหารือถึงปญหาในการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือหาทางปรับปรุง แกไข และพัฒนางานของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
 

2. การจัดพิมพขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด 
ขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด เปนขอมูลขาวสารของศูนยสนเทศและหอสมุด      แจงให 

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

ออกราย  3  เดือน/  ปละ 4 ฉบับ (มิ.ย. - ส.ค., ก.ย. – พ.ย., ธ.ค. - ก.พ., มี.ค. – พ.ค.)  ปการ 
ศึกษา 2550 ไดจัดทําเปนเว็บเพจ 4 ฉบับละ 2 หนา รวม 8 หนา สามารถอานขาวสารไดจากหนาโฮมเพจของศูนย
สนเทศและหอสมุด http://laic.dpu.ac.th หัวขอ “ขอมูลเกี่ยวกับ” ดูท่ี “จดหมายขาว” หรือท่ี 
http://laic.dpu.ac.th/index.php?page=newsletter จะแสดงขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุดเปนรูปแบบไฟล 
PDF  
 

3. การจัดพิมพรายงานประจําป 2549 
รายงานประจําปการศึกษา 2549 เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและ 

หอสมุดในทุกๆ ดานตลอดปการศึกษา 2549 ตั้งแตประวัติความเปนมา  ปณิธานศูนยสนเทศและหอสมุด การ
บริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2549  สถิติท่ี
นาสนใจ  และกิจกรรมปการศึกษา 2549 จัดทําขึ้นเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุด ตระหนักดีวาการท่ีจะเปนแหลงสารสนเทศท่ีดี     และเพียบพรอม 

ดวยคุณภาพนั้น  ประการแรก ตองพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบใหมีโอกาสไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาหา
ความรูในเรื่องตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ประการตอมา ตองสนับสนุนใหบุคลากรทราบความกาวหนา 
ขอมูล ขาวสารของสถาบันสารสนเทศแหลงอื่นๆ ตลอดจนความเคล่ือนไหวของสถาบันสารสนเทศแหลงอื่นๆ 
ตลอดเวลา และประการสุดทาย ตองนําเอาส่ิงท่ีไดจาก 2 ประการขางตน  มาทําการเปรียบเทียบการดําเนินงาน
ของศูนยสนเทศและหอสมุด เพ่ือทําการพัฒนาใหกาวหนายิ่งขึ้น   

ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
จํานวน 42 คน ในวันศุกรท่ี 11 มกราคม 2551 ศึกษาดูงานสํานักหอสมุด และสถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมสมองนั้นไดจัดในวันเสารท่ี 12 มกราคม 2551 
ณ  ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีบุคลากรจํานวน 37 คน เขารวมประชุมกลุมยอย โดย
จัดแบงเปน 3 กลุมยอยตามลักษณะงานเพื่อนําผลการศึกษาดูงานมาวิเคราะห เปรียบเทียบ และไดขอเสนอแนะ
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5. การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย (FM 31-3) 
สรุปผลการวิเคราะห  FM 31-3  ปการศึกษา  2550 

 
ภาคการศึกษาท่ี คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

1/2550 3.93 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 
2/2550 3.96 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.95 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

   
              9สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (FM 31-3)  ปการศึกษา  2550  คาเฉลี่ยโดยรวม   3.95       หมายถึง ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจมาก   
 
 6.  โครงการรวมบทคัดยอผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (ระหวาง พ.ศ. 
2521 – 2550) 
  แผนกบริหารงานทั่วไป ศูนยสนเทศและหอสมุด และศูนยวิจัย ไดจัดทําเปนรูปแบบซีดี-รอม 
เร่ือง “รวมบทคัดยอผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระหวาง พ.ศ. 2521 – 2550” เพ่ือ
รวมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ
ผลงานวิชาการของคณาจารยทุกคณะ สถาบัน สํานัก ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ออกสูสาธารณะท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก  
 
 7.  โครงการนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบนเว็บ 
  แผนกบริหารงานทั่วไป ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดจัดโครงการนิทรรศการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบนเว็บ เพ่ือรวมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ครบรอบ 40 ป เร่ือง  
“40 ป แหลงวิชาการประสานความรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2511 – 2551” ระหวางวันท่ี 27 – 31 
พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณชั้น 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด โดยจัดทําเปนเว็บเพจ จํานวน 25 หนา ดูท่ี 
http://laic.dpu.ac.th/40year/  จัดทําเปน Power Point จํานวน 108 ภาพ แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร และจดั
แสดงนิทรรศการ เร่ือง “40 ป แหลงวิชาการประสานความรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2511 – 2551” 
จัดแสดงหนังสือ หลักสูตร ตํารา ผลงานวิจัย และเอกสารประชุมทางวิชาการ ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนยสนเทศและ
หอสมุด 
 
 8.  งานวิจัย 

1. เร่ือง “การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด จากสถิติการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549” 
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9.  ฝกงานหองสมุดใหแกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ   
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณ 

วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2550 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 
2550 – พฤษภาคม 2551  จํานวน 24 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แหง  ดงันี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2550 3  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2 ต.ค. – 24 พ.ย. 2550 13  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 พ.ย. 2550 – 8 ก.พ. 2551 3  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4 ธ.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2551 2  คน 
5 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6 พ.ย. 2550 – 22 ก.พ. 2551 3  คน 
  รวม  24  คน 

 
 นักศึกษา 5 สถาบัน จํานวน 24 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
10.  ดําเนินการประสานงานผูเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด จากสถาบันการ  

ศึกษา/บริษัท/หนวยงานภายนอก  
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2550 – 
พฤษภาคม 2551  จํานวน 3,197 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 37 แหง  มีดังนี้ 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 8 มิ.ย. 2550 คณะผูบริหารจาก University of South-East Asia, Cambodia 8 
2 23 มิ.ย. 2550 นักศึกษาชั้นปท่ี 1  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 15 
3 26 มิ.ย. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 360 
4 29 มิ.ย. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 56 
5 12 ก.ค. 2550 นักศึกษาชั้นปท่ี 1  ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา 161 
6 20 ก.ค. 2550 คณะผูศึกษาดูงานวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10 
7 25 ก.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี 340 
8 26 ก.ค. 2550 อาจารยใหมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 29 
9 9 ส.ค. 2550 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 

6 
10 28 ส.ค. 2550 บรรณารักษและเจาหนาท่ีฝายบริการหองสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

 
8 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

11 29 ส.ค. 2550 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
24 

12 29 ส.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 250 
13 18 ก.ย. 2550 คณะกรรมการบริหารหองสมุดทหาร  กรมยุทธศึกษาทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุด 
40 

14 19 ต.ค. 2550 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 34 
15 24 พ.ย. 2550 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

20 
16 7 ธ.ค. 2550 คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จังหวัดนาน 20 
17 7 ธ.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี 56 
18 14 ธ.ค. 2550 คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี   

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

10 
19 23 ม.ค. 2551 คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  11 
20 23 ม.ค. 2551 คณะผูบริหาร ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

3 
21 25 ม.ค. 2551 นักเรียนระดับมัธยมปลายหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) 300 
22 25 ม.ค. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 250 
23 25 ม.ค. 2551 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hamakita International 

Friendship Association ประเทศญี่ปุน  ชาวญี่ปุนและนักศึกษา มธบ. 
 

50 
24 26 ม.ค. 2551 นักเรียนโครงการการแขงขันตอบปญหาทางดานบัญชี ชั้นปวช.  

และ ปวส. ท่ัวประเทศ คณะการบัญชี มธบ. 
 

300 
25 5 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม 186 
26 5 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ 186 
27 8 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 150 
28 9 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 140 
29 20 ก.พ. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 1 

 
 

20 
30 22 ก.พ. 2551  คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารอาคารหอสมุดสารสนเทศ   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
 

18 
31 22 ก.พ. 2551 อาจารยใหมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 20 
32 27 ก.พ. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 1 
 
 

 
 

20 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

33 12 มี.ค. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ
ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 2 

 
 

20 
34 13 มี.ค. 2551 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Waseda Hoshien ประเทศญี่ปุน 

ชาวญี่ปุนและนักศึกษา มธบ. 
 

23 
35 19 มี.ค. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 2 

 
 

20 
36 21 มี.ค. 2551 คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

30 
37 25 เม.ย. 2551 ผูบริหารจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 
  รวม 3,197 

 
 

3.9  งานวิจัย 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการทํางานวิจัย งานวิเคราะหขอมูลหองสมุด งาน

สํารวจทรัพยากรสารสนเทศและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ในปการศึกษา 2550 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ไดดําเนินการวิจัยเรื่อง “การประเมินทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด 

จากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550”  สรุปไดดังนี้ ผูใชบริการยืมหนังสือ 
63,465 รายการ 63,465 ครั้ง พบวามีผูใชบริการยืมหนังสือ 7,742 คน หนังสือถูกยืม 29,395 เลม ความถ่ีเฉล่ียของ
การยืม 8 ครั้งตอคน หรือ 3.80 เลมตอคน สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกมีความถ่ีของการยืมสูงท่ีสุด 19 ครั้งตอ
คน ผูใชบริการยืมหนังสือเปนนักศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 5,932 คน รอยละ 76.62  หนังสือถูกยืมคิดเปนรอยละ 
16.07 ของจํานวนหนังสือท่ีใหบริการท้ังหมด  เฉล่ียหนังสือถูกยืม 2.16 ครั้งตอเลม การยืมส่ือโสตทัศน 2,688 
รายการ 2,688 ครั้ง มีผูใชบริการยืมส่ือโสตทัศน  516 คน  มีส่ือโสตทัศนถูกยืม 1,387 แผน/ชิ้น คิดเปนรอยละ 
7.76  ของจํานวนส่ือโสตทัศนท่ีใหบริการ ผูใชบริการยืมส่ือโสตทัศนเฉล่ีย 5 ครั้งตอคน หรือ 2.69 แผน/ชิ้นตอคน  
สมาชิกประเภทบุคคลภายนอกมีความถ่ีเฉล่ียของการยืมและความถ่ีสูงสุดของการยืมมากท่ีสุด คือ 15 ครั้งตอคน 
และ 56 ครั้ง  ส่ือโสตทัศนประเภทซีดีวิชาการถูกยืมมากที่สุด 973 แผน/ชิ้น คดิเปนรอยละ 70.15 ของส่ือโสตทัศน
ท่ีถูกยืม 

 

3.10  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน งานดานเทคนิค 
และการบริการ พรอมท้ังแบบฟอรมตางๆ  

นอกจากนั้นอาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด และนางสาวสุกานดา  
ดีโพธิ์กลาง ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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3.11  การสอน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
บัณฑิตใหมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติดานสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ในภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2546 
บุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษชวยสอนในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรไดเชิญบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดเปนอาจารยพิเศษชวยสอน 2 คน ดังนี้ 
 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชาการบริหารศูนยสารสนเทศ (Information Center Administration) ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 17 คน 

2. นางไพจิตร  เกิดอยู  หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอน
วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 17  คน 

 
 

3.12 งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
3.12.1  โครงการมุมส่ือความรู มธบ. 

               แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดดําเนินการโครงการมุมส่ือความรู มธบ.ใหแกหองสมุดโรงเรียนใน
กลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คือ โรงเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เพ่ือใหเปน
แหลงเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ใหแกอาจารยและนักเรียนของโรงเรียน
ตางๆ  รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ส่ือความรูท่ีจัดหาใหโรงเรียนนั้น ไดแก 
ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หนังสือคูมือเตรียมสอบ หนังสือความรูท่ัวไป วารสารและนิตยสารทั่วไป 
ฯลฯ ซึ่งทําการจัดหาโดยใชเงินงบประมาณและการรับบริจาค  

      ในปการศึกษา  2550 ไดกําหนดไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ใน
โรงเรียนซึ่งไดไปจัดตั้งมุมส่ือความรู มธบ. ไวใหแลวเมื่อปการศึกษา 2546 จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดอน
เมืองทหารอากาศบํารุง  โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม   
โรงเรียนบางบัวทอง  เมื่อวันพุธท่ี 5 กันยายน 2550 พรอมท้ังมอบส่ือความรูใหโรงเรียนเพ่ิมเติม โดยมีรายการส่ือ
ความรูท่ีสงมอบใหแตละโรงเรียน ดังนี้  

 1. ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน     27   เลม 
 2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ    จํานวน     66   เลม 
 3. หนังสือความรูท่ัวไป    จํานวน     68   เลม 
 4. วารสารวิชาการ     จํานวน   127   เลม 
 5. นิตยสาร     จํานวน       72   เลม 
 6. EIU การดเกมส จาก SPAFA   จํานวน       1   ชุด 
 7. ชุดส่ือความรู จาก SET    จํานวน         1   ชุด 
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3.12.2   โครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 
ในปการศึกษา 2550 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการมอบหนังสือ วารสาร ส่ิงของและ 

ครุภัณฑตางๆ และชวยจัดหองสมุดโรงเรียน 2 แหง ในวันจันทรท่ี  11  กุมภาพันธ  2551  ดังนี้ 
  -  โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ต.สําพะเนียง  อ.บานแพรก  จ.พระนครศรีอยุธยา 
  -  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม  111  หมู 8  ต.บางระกํา  อ.บางเลน จ.นครปฐม 
 

ตารางสรุปการดําเนินการของโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ปการศึกษา 2545 – 2550 
 
 

ลําดับท่ี/ป
การศึกษา 

วัน/เดือน/ป สถานท่ีมอบ/ชวยจัดต้ังหองสมุด 

ปการศึกษา 2545 11  พ.ย. 2545 โรงเรียนบานหนองคุมวิทยา  ต.โปงตาลอง อ. ปากชอง  
-  ครั้งท่ี 1 /2545 จ. นครราชสีมา 
-  ครั้งท่ี 2 /2545 28  มี.ค. 2546 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง  ต. บางเตย  อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา 
ปการศึกษา 2546 1  มี.ค. 2547 

-  ครั้งท่ี 3 / 2546 
โรงเรียนบานโนนแสนสุข  ต. นาดี  อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี 

ปการศึกษา 2547 
7  ก.พ. 2548 

-  ครั้งท่ี 4 / 2547 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเตา ต. หนองเตา อ. เมือง จ. อุทัยธานี 

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

7 ก.พ. 2549 
-  ครั้งท่ี 6 / 2548 

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต. ระโสม อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา 

ปการศึกษา 2549 
31 ก.ค. 2549 

-  ครั้งท่ี 7 / 2549 
โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ปการศึกษา  2550 โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว  ต. สําพะเนียง อ.บานแพรก  
-  ครั้งท่ี 8 / 2550 จ.พระนครศรีอยุธยา 

11  ก.พ.2551 
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม  111  ม.8  ต.บางระกํา  อ.บางเลน    
จ.นครปฐม 

 
สิ่งของบริจาคโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน คร้ังท่ี 8/2550 

ในวันจันทรท่ี   11 กุมภาพันธ  2550 
ณ โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
รายการบริจาค จํานวน 

 หนังสือ     
    -  จากผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด (หนังสือ+CD) 1 ชุด 
    -  จากบริษัทไทยวัฒนาพานิช จํากัด 20 เลม 
    -  จากคุณเอกสิทธิ์ แซอึ้ง 77 เลม 
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รายการบริจาค จํานวน 

    -  จากคุณทศธร เจียรสุวรรณ 4 เลม 
    -  จากบริษัท ถนัดศรี แอนด ซัน คอนซัลด้ิง จํากัด 10 เลม 
    -  จากหนวยงานและบุคคลอ่ืนๆ    316 เลม 
 วารสาร 83 ฉบับ 
 วารสารฉบับเย็บเลม 45 เลม 
 ลําโพง 1 คู 
 โทรทัศน 14 " 1 เครื่อง 
 โทรทัศน 29 " 1 เครื่อง 
 วิทยุ 1 เครื่อง 
 3 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง 
 ลูกวอลเลยบอล 2 ลูก 
 ลูกบาสเก็ตบอล 1 ลูก 
 ลูกเปตอง 12 ลูก 
 แผนพับการตูน  i-mobile 59 แผน 
 แปง เบบ้ี ดีลักซ ขนาด 500 กรัม 23 กระปอง 
 ถุงมวง นักเรียน เด็กเล็ก 30 ถุง 
 ถุงมวง นักเรียน อนุบาล - ป.6 ชุดท่ี 1 80 ถุง 
 10 ถุงมวง ครู   ถุง 

 
สิ่งของบริจาคโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน คร้ังท่ี 8/2550 

ในวันจันทรท่ี   11 กุมภาพันธ  2550 
ณ โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 111 หมู 8 ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม    

 
 

รายการบริจาค จํานวน 

 หนังสือ     
    -  จากผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด (หนังสือ+CD) 1 ชุด 
    -  จากบริษัทไทยวัฒนาพานิช จํากัด 20 เลม 
    -  จากอาจารยเวเนยยพจนวาทิน  ศุกระกาญจน 1 เลม 
    -  จากคุณภัทราภรณ แซอึ้ง 77 เลม 
    -  จากคุณทศธร เจียรสุวรรณ 4 เลม 
    -  จากบริษัท ถนัดศรี แอนด ซัน คอนซัลด้ิง จํากัด 10 เลม 
    -  จากหนวยงานและบุคคลอ่ืนๆ    301 เลม 
 วารสาร 43 ฉบับ 
 วารสารฉบับเย็บเลม 52 เลม 
 ลําโพง 1 คู 

 



85 

รายการบริจาค จํานวน 

 โทรทัศน 14 " 2 เครื่อง 
 วิทยุ 1 เครื่อง 
 เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง 
 ลูกวอลเลยบอล 2 ลูก 
 ลูกบาสเก็ตบอล 1 ลูก 
 แปง เบบ้ี ดีลักซ ขนาด 200 กรัม 24 กระปอง 
 ถุงมวง นักเรียน เด็กเล็ก 20 ถุง 
 ถุงมวง นักเรียน อนุบาล - ป.6 ชุดท่ี 1 58 ถุง 
 ถุงมวง นักเรียน อนุบาล - ป.6 ชุดท่ี 2 92 ถุง 
 10 ถุงมวง ครู   ถุง 

 
 

 3.12.3 การฝกงานหองสมุด 
ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษา จํานวน 24 คน  

จากสถาบันการศึกษา 5 แหงดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   (1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2550)   จํานวน   3  คน 

2)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    (2 ต.ค. – 24 พ.ย. 2550)   จํานวน 13  คน 
3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (6 พ.ย. 50 – 8 ก.พ. 51)   จํานวน   3  คน 
4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (4 ธ.ค. 50 – 31 ม.ค. 51) จํานวน   2  คน 

  5)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (6 พ.ย. 50 – 22 ก.พ. 51) จํานวน  3  คน 
 
 3.12.4  กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคมของผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดเขารวมดําเนินงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ฯลฯ ตางๆ ดังนี้ 
  3.12.4.1 เปนกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ  
  3.12.4.2 กรรมการกองบรรณาธิการวารสารวชิราวุธานุสรณสาร ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ในตําแหนงรองประธานคณะกรรมการ 
  3.12.4.3 กรรมการบริหาร สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในตําแหนงเหรัญญิก คนท่ี 1 
  3.12.4.4 กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดนของกระทรวงศึกษาธกิาร ใน 
ตําแหนง ประธานกลุมหนังสือสารคดี 
  3.12.4.5 กรรมการสอบไลภายนอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย ในตําแหนงกรรมการ 
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3.13  ความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุด 
 

ปการศึกษา 2550 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดเขารวมกลุมงานทางวิชาการระหวางหองสมุด ดังนี้ 
 
3.13.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)     เปนคณะอนุกรรมการใน 
คณะกรรมการฝายพัฒนา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.)  ซึ่งเปนความรวมมือของ
บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท้ัง 55 แหง มีการจัดกลุมคณะทํางานเปน 3 กลุมคือ กลุมงานเทคนิค 
กลุมงานบริการผูใช 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 ท่ีใชในการเขาไปแกไขขอมูลของ Metadata โดยแบงความรับผิดชอบใหแตละแหง
พัฒนาในสาขาท่ีตรงตามความตองการของสถาบัน แลวมีการนํามาใชรวมกัน 
 

ในปการศึกษา 2550  มีคณะทํางานเขารวมประชุมความรวมมอืในกลุมคณะทํางานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ อพส. 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู ท่ีปรึกษากลุมงานเทคนิค 
3. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ ผูแทนกลุมงานเทคนิค 
4. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ ผูแทนกลุมงานบริการผูใช 
5. นางจันทรฉาย  วีระชาติ ผูแทนกลุมงานบริการผูใช 
6. นายอุทิตย  พิมพา รองประธานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
3.13.2  คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) 

     คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) ในคณะกรรมการ
ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ ไดรับการแตงตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530 พรอมกันกับคณะอนุกรรมการ
ศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาอ่ืน 

    ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับเชิญใหเขารวมเปนสมาชิกในขายงาน 
เมื่อปการศึกษา 2531 โดยมีผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด เปนอนุกรรมการ และนางสาวสุพดี บรรจงแตม 
เปนเหรัญญิก ในคณะอนุกรรมการดังกลาว กิจกรรมท่ีจัดทํารวมกันเชน จัดทําส่ิงพิมพเพ่ือใหบริการสมาชิกใน
ขายงานและเผยแพรวชิาการแกบุคคลภายนอกท่ัวไป ไดแก หนังสือชื่อเรื่อง “อรรถาภิธานศัพทเศรษฐศาสตร 
(Thesaurus)”  และชื่อเรื่อง “แหลงสารนิเทศ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ ในขายงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร” 
จดหมายขาวภายในขายงานชื่อ “ศปศ. สัมพันธ” พรอมท้ังจัดทําโฮมเพจ เพ่ือเผยแพรขอมูลของเครือขายสารนิเทศ 
สาขาเศรษฐศาสตรในเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th/  
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3.13.3  โครงการ Journal Link 
โครงการ Journal Link   เปนความรวมมือระหวางหองสมุดเพ่ือการใชทรัพยากรสารสนเทศรวม 

กัน เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2541 โดยการสรางฐานขอมูลชี้แหลงวารสารในประเทศไทย รวบรวมรายการวารสาร
ท่ีมีอยูในหองสมุดตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 171 สถาบัน และเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังนี้หองสมุดสมาชิก
เปนผูนําเขาขอมูลเพ่ิมเติมปรับปรุงขอมูลในสวนที่ตนเปนเจาของใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลาโดยผานทางอินเทอร 
เน็ตและผูใชสามารถเขาถึงขอมูลวารสารท่ีตองการไดอยางอิสระโดยไมตองเสียคาบริการท่ี http://www.journal 
link. or.th/  

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

 
3.13.4  คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ   เปนกลุมความรวมมือทางวิชาการระหวางหอง 
สมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีเปาหมายในการประชุมรวมกัน 2 เดือน / ครั้ง เพ่ือกําหนดหัวเรื่องท่ีใชเปนคําคน
ในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และเพ่ือพิจารณาหัวเรื่องท่ีเปนปญหาในการใชเปนคําคน 

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดเขารวมในกลุมนี้ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยความชวยเหลือ 
ของอดีตผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด คอื รองศาสตราจารยกมลา รุงอุทัย ประสานไปทางสถาบันอุดม-
ศึกษาของรัฐ  

ปการศึกษา 2550 นางไพจิตร เกิดอยู และนางพัชรินทร  จริยา ไดเปนตัวแทนศูนยสนเทศและ
หอสมุด เขารวมประชุมในคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และไดนําผล
จากการประชุมมาใชประโยชนในการกําหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแกไขคําคนท่ีเปนปญหา เพ่ือใหผูใชบริการศูนย
สนเทศและหอสมุดสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 
 

3.14 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนยสนเทศและหอสมุด 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีกิจกรรมหลายอยางตลอดปการศึกษา 2550 โดยไดจัดต้ังเปนรูปของคณะกรรม 
การหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานแตละกิจกรรม เชน  การจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด  การวางแผน
การปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส การดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุด   การจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2550 วันท่ี 20 มกราคม 2551 ณ สวน
อาหารริเวอร ฮัท จังหวัดนนทบุรี  โดยไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดย
รวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการเพ่ือใชในการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  การทํางานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  โดยมีกรรมการ
รับผิดชอบโปรแกรมยอยงานตาง ๆ ท่ีมีอยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลปรับปรุงการใชงานของระบบหองสมุด
อัตโนมัติใหทันสมัยตลอดเวลาและตอเนื่อง ประสานงานกับบริษัทท่ีพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาโปรแกรมยอยงานตาง ๆ   นอกจากนี้มีคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ี
กิจกรรม 5 ส   ดูแลงาน 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  การจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานของ ดร.ไสว  สุทธิ
พิทักษ บนเว็บเพจ เน่ืองในวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  อธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัย มีการจัดเสวนาทาง
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sawai2007  และมีการบรรยายพิเศษโดย  วิทยากรอาจารยลอม เพ็งแกว เกตุทัตศาสตราภิชาน   มีผูเขารวมฟง
เสวนาท้ังหมด  168  คน  การจดันิทรรศการวันรําลึก อาจารยสน่ัน  เกตุทัต  เมื่อวันท่ี 15 – 31 มีนาคม 2551 โดย
การจัดนิทรรศการบน Web site และนําเสนอภายใตหัวขอ “อาจารยสน่ัน เกตุทัต : ชีวิตและผลงาน” การจัด
นิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป เร่ือง “40 ป แหลงวิชาการประสานความรู มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 2511 – 2551” ระหวางวันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2551  นอกจากนั้นศูนยสนเทศและหอสมุด 
และศูนยวิจัย ไดจัดทําซีดี-รอม เร่ือง “รวมบทคัดยอผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ระหวาง พ.ศ. 2521 – 2550” เพ่ือรวมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ดวยเชนกัน 

 
 
3.15  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 
 หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป (นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย) ไดรับมอบหมายใหเปนประธานดําเนิน
โครงการกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ตามแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2550 คณะกรรมการได
ดําเนินงานตามแผนงานพอสรุปไดดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ท้ังหมด 3 คร้ัง 
 - ครั้งท่ี 1/2550 วันท่ี  8  กันยายน  2550 
 - ครั้งท่ี 2/2550 วันท่ี  8  ธันวาคม  2550 
 - ครั้งท่ี 3/2550 วันท่ี  5  กุมภาพันธ  2551 
  
2.   จัดวันทํา Big Cleaning Day 2 คร้ัง 
 - ครั้งท่ี 1  วันท่ี  28  ธันวาคม  2550 
 - ครั้งท่ี 2       วันท่ี  22  มีนาคม  2551 
 
3.  ตอนรับผูมาศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ตอนรับคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 34 คน มา 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันท่ี 19 
ตุลาคม 2550 
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4.  การศึกษาดูงาน วันท่ี 26 มีนาคม 2551   
คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส และตัวแทนพ้ืนท่ี ไดไปศึกษาดูงานท่ี บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟค 

เจอริ่ง จํากัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
 

5.  คณะกรรมการตรวจพื้นท่ี 1 คร้ัง 
คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส ไดทําตรวจพ้ืนท่ี วันท่ี 1  เมษายน  2551 
 

6.  ประกวดพื้นท่ี 5 ส ดีเดนประจําปการศึกษา 2550 
 - กลุมบริหาร 5 ส แบบพอเพียง   

  พ้ืนท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชั้น 2   
รับรางวัล : “บริหาร งาน 5 ส สรางนิสัย แบบพอเพียง”   

 - กลุมสมาน – ฉัน   
  พ้ืนท่ีเทคโนโลยีหองสมุด  ชั้น 2   
รับรางวัล : “ความสมานฉันท สูความเปนหน่ึง”                

- กลุมมดงาน – เรนเจอร   
  พ้ืนท่ีบริการสารสนเทศ  ชั้น 2 
  พ้ืนท่ีหองสมุด ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  อนุสรณ ชั้น 6   
รับรางวัล :  “มดงานสรางทีม”                

- กลุม Smile Service   
  พ้ืนท่ีบริการส่ือส่ิงพิมพ  ชั้น 2 – 5    
รับรางวัล :  “ยิ้มพิมพใจ  Smile Services”                

- กลุมวารสารประสานใจ   
  พ้ืนท่ีวารสารและหนังสือพิมพ  ชั้น 3    
รับรางวัล :  “สีชมพู สวยเดน เกงสรางสรรค ดวยเสียงเพลง”                

- กลุมเหลืองราชพฤกษ   
  พ้ืนท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ชั้น 4 
  พ้ืนท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ชั้น 6   
รับรางวัล :  “เงียบสงบ  งามสะอาด”                

- กลุม Fantastic Five 
  พ้ืนท่ีส่ือโสตทัศน  ชั้น 5   
รับรางวัล :  “5 มหัศจรรย สรางพลัง ความรวมมือ สูความสําเร็จ”                

- กลุมชวนชม    
  พ้ืนท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  ชั้น 7   
รับรางวัล :  “พิพิธภัณฑ ล้ําคุณคา งดงามตา นาชวนชม”                
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7.  สื่อประชาสัมพันธ 
 - คูมือ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - แผนพับ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - จัดทําการนําเสนอกิจกรรม 5 ส ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 
 - เพลงกิจกรรม 5 ส 
 - ขาวสารกิจกรรม 5 ส 
  
8.  ผลจากการดําเนินงาน (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง เดือนพฤษภาคม 2551) 

      ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับการประเมินผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ในชวงปการศึกษา 2544-
2550 ไดรับการประเมิน 7 ครั้ง  ครั้งแรกปการศึกษา 2544 ในเดือนพฤษภาคม 2545  คร้ังท่ี 2 ปการศึกษา 2545 
ในเดือน พฤษภาคม 2546  ครั้งท่ี 3 ปการศึกษา 2546 ในเดือน พฤษภาคม 2547  ครั้งท่ี 4 ปการศึกษา 2547 ใน
เดือน พฤษภาคม 2548  ครั้งท่ี 5 ปการศึกษา 2548 ในเดือน พฤษภาคม 2549 ครั้งท่ี 6 ปการศึกษา 2549 ใน
เดือน พฤษภาคม 2550 และครั้งท่ี 7 ปการศึกษา 2550 ในเดือน พฤษภาคม 2551   ผลการประเมินไดรับรางวัล
ชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุมหนวยงานบริการนักศึกษาในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
โดยไดรับเกียรติบัตร 7 ฉบับ และรับเงินรางวัลครั้งละ 10,000 บาท จํานวน 3 ครั้ง และเงินรางวัล 12,000 บาท 
จํานวน 4 ครั้ง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําเงินรางวัลดังกลาวฝากธนาคารเปนบัญชีเงินกองทุน 5 ส และ
นํามาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  
 
 9.  ประธานดําเนินกิจกรรม 5 ส 
   9.1  ปการศึกษา 2544 – 2545 นางไพจติร เกิดอยู 
  9.2  ปการศึกษา 2546 – 2547 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 

9.3  ปการศึกษา 2548 – 2549 นางจันทรฉาย วีระชาติ 
  9.4  ปการศึกษา 2550 – 2551 นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 
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10.  แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2550 
 

 

กิจกรรม 2550 2551 ผูรับผิดชอบ 

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. แตงตั้งคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส  
ปการศึกษา 2550 

 
21 

           ผูบริหารศูนยสนเทศฯ 

2. ประชุมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส    8   8  5    กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
3. หัวหนาพื้นที่ทุกชั้นสงแผนงานประจําป             หัวหนาพื้นที ่
4 ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  อยางตอเนื่อง (สะสาง สะดวก สะอาด              
สุขลักษณะ และสรางนิสัย) 

ทุกคน 

5. ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส          26   กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
และสมาชิก 

6. ประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสงเสริมกิจกรรม 5 ส             กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
7. ตั้งมาตรฐานกลาง              กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
8. วันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)       28   22   ทุกคน 
9. ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส           1  กรรมการตรวจพื้นที่ศูนยฯ 
10. ประเมินผลการตรวจ 5 ส และแจงผลการตรวจ 5 ส             กรรมการตรวจพื้นที่ศูนยฯ 
11. รับการตรวจกิจกรรม 5 ส จากคณะกรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

          22-30  กรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

12. รับการประเมินผลกิจกรรม 5 ส จากคณะกรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

           30 กรรมการประกวด
หนวยงานจัดทํา 5 ส 

13. ประกาศผลพืน้ที่กิจกรรม 5 ส ดีเดน และมอบรางวัล             กรรมการ 5 ส ของศูนยฯ 
 

 



 
 
 
 

 
4. สถิติที่นาสนใจ 
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4. สถิติที่นาสนใจ 
 

4.1 จํานวนบุคลากร 
 
 

วุฒิการศึกษา 
ปการศึกษา 

2546 2547 2548 2549 2550 

ปริญญาโท   9 10 10 10 14 
ปริญญาตรี 33 35 35 38 36 
ต่ํากวาปริญญาตรี 15 14 14 11 12 

รวม 57 59 59 59 62 

 
 
 
 

ตําแหนง 
ปการศึกษา 

2546 2547 2548 2549 2550 

ผูอํานวยการ   1   1   1 1 1 
รองผูอํานวยการ   1   1   1 - - 
ท่ีปรึกษา   1   1   1 1 1 
หัวหนาแผนก   5   5   5 6 7 
หัวหนางาน   7   6   6 8 9 
บรรณารักษ 13 15 15 15 14 
นักจดหมายเหตุ   1   1   1 1 1 
เจาหนาท่ี 11 13 13 14 17 
พนักงาน 15 14 14 11 10 
คนงาน   1   1   1 1 2 
ลูกจางรายวัน   1   1   1 1 - 

รวม 57 59 59 59 62 

 
 
 
 
 



96 

4.2     จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 
 
 

ประเภท จํานวนเลม/บทความ/ชื่อเร่ือง 

หนังสือ 199,573 
จุลสาร 5,888 
วารสาร 1,566 
หนังสือพิมพ 41 
บทความจากวารสาร 310,444 
โสตทัศนวัสดุ 21,315 

 
 
 
 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2550

บทความจากวารสาร

57.6148%
จุลสาร

1.0927%

วารสาร

0.2906%
หนังสือพิมพ

0.0076%

โสตทัศนวัสดุ

3.9558%
หนังสือ

37.0384%

หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ บทความจากวารสาร โสตทัศนวัสดุ
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4.2.1  จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด 
 
 

หมวด, ประเภท 
จํานวนหนังสือ (เลม) 

รวมจํานวนเลม 
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

000 (ความรูท่ัวไป) 11,255 5,230 16,485 

100 (ปรัชญาและจิตวิทยา) 4,640 753 5,393 

200 (ศาสนา) 3,039 230 3,269 

300 (สังคมศาสตร) 59,377 12,198 71,575 

400 (ภาษาศาสตร) 4,994 9,170 14,164 

500 (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 6,851 2,317 9,168 

600 (เทคโนโลยี) 30,460 18,302 48,762 

700 (ศิลปะและนันทนาการ) 3,705 2,140 5,845 

800 (วรรณกรรม) 9,434 3,254 12,688 

900 ( 6,769 1,442 8,211 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร) 

3,051 185 3,236 ส่ิงพิมพตอเนื่อง 

777 - 777 อนุสรณงานศพ 
รวม 144,352 55,221 199,573 

 

จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด

หมวด 000 

หมวด 100

หมวด 200

หมวด 300

หมวด 400

หมวด 500

หมวด 600

หมวด 700

หมวด 800

หมวด 900

สิ่งพิมพตอเนื่อง

อนุสรณงานศพ

หมวดหมูหนังสือ

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

จํานวนเลม
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4.2.2  จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ 
 
 

ประเภท 
จํานวนชื่อเร่ือง 

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาตางประเทศ 

วารสาร 1,134 458 
หนังสือพิมพ 33 9 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

วารส
าร

หนัง
สือพิ

มพ ภาษา
ประเภท

จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ

วารสาร
หนังสือพิมพ
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4.2.3  จํานวนโสตทศันวสัดุ 
 

ประเภท 
จํานวนชื่อเร่ือง  

รวม ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 456 312 768 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,542 2,134 4,676 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 115 1,351 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 738 554 1,292 
แผนที่ (MAP) 4 7 11 
แผนบันทึก (DISK) 196 383 579 
แผนโปรงใส (TP) 7 3 10 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 69 147 216 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 35 96 131 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,183 106 1,289 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,494 837 2,331 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 141 1,576 
ส่ือประสม (KIT) 1 5 6 

รวม 9,396 4,840 14,236 

 
 

CD
M

CD TC
M

TC M
AP

DI
SK TP DV

D

DV
DM VC

D

VC
DM VC KI

T
จํานวนโสตทัศนวัสดุ
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4.3 จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2550 
 

ประเภทสมาชิก จํานวน (คน) 

บุคลากร  
          - อาจารย / พนักงาน          2,249  
นักศึกษา  
          - นักศึกษาปริญญาตรี             27,969 

          - นักศึกษาปริญญาโท 3,249 

          - นักศึกษาปริญญาเอก 78 

บุคคลภายนอก 111 

รวม 33,656 

 
 
 

จํานวนสมาชิกหองสมุด  ปการศึกษา 2550

นักศึกษาปริญญาเอก

0.23%

นักศึกษาปริญญาโท

9.65%

อาจารย / พนักงาน

6.68%บุคคลภายนอก

0.33%

นักศึกษาปริญญาตรี

83.10%

อาจารย / พนักงาน นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาตรี บุคคลภายนอก
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4.4 สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2550 
 

เดือน 
จํานวนผูเขาใช (คน) 

รวม (คน) 
นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกทั่วไป 

มิถุนายน  2550 80,376 65 80,441 
กรกฎาคม  2550 93,024 73 93,097 
สิงหาคม  2550 59,004 53 59,057 
กันยายน  2550 89,108 52 89,160 
ตุลาคม  2550 20,782 34 20,816 
พฤศจิกายน  2550 53,778 17 53,795 
ธันวาคม  2550 48,654 27 48,681 
มกราคม  2551 64,356 52 64,408 
กุมภาพันธ  2551 51,516 36 51,552 
มีนาคม  2551 14,004 83 14,087 
เมษายน  2551 16,135 40 16,175 
พฤษภาคม  2551 24,772 57 24,829 
มิ.ย. 50 - พ.ค. 51 615,509 589 616,098 

 

สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด  ปการศึกษา 2550

มิ.ย.-

50

ก.ค.-

50

ส.ค.-

50

ก.ย.-

50

ต.ค.-

50

พ.ย.-

50

ธ.ค.-

50

ม.ค.-

51

ก.พ.-

51

มี.ค.-

51

เม.ย.-

51

พ.ค.-

51

เดือน 

พ.ศ.

นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกท่ัวไป
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4.5  สถิติผูใชบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2550 
 

เดือน 
ประเภท 

รวม สมาชิกภายใน 
จํานวน / คน 

สมาชิกบุคคลภายนอก 
จํานวน / คน 

มิถุนายน 2550 9,145 75 9,220 
กรกฎาคม 2550 7,452 31 7,483 
สิงหาคม 2550 5,336 3 5,339 
กันยายน 2550 5,767 42 5,809 
ตุลาคม 2550 1,646 40 1,686 
พฤศจิกายน 2550 5,332 28 5,360 
ธันวาคม 2550 3,453 36 3,489 
มกราคม 2551 5,478 25 5,503 
กุมภาพันธ 2551 2,676 23 2,699 
มีนาคม 2551 1,043 74 1,117 
เมษายน 2551 1,693 88 1,781 

2,752 64 2,816 พฤษภาคม 2551 

รวม 51,773 529 52,302 
 

สถิติผูใชบริการส่ือโสตทัศน  ปการศึกษา 2550

มิ.ย.-

50

ก.ค.-

50

ส.ค.-

50

ก.ย.-

50

ต.ค.-

50

พ.ย.-

50

ธ.ค.-

50

ม.ค.-

51

ก.พ.-

51

มี.ค.-

51

เม.ย.-

51

พ.ค.-

51

เดือน  

พ.ศ.
สมาชิกภายใน สมาชิกบุคคลภายนอก
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4.6 สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา  2550 

 
 

บริการ 2550 2551 รวม 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
บริการยืม – คืน หนังสือ  (เลม) 10,488 10,451 15,933 10,895 4,823 10,958 7,654 16,379 13,771 3,655 5,399 5,403 115,809 

บริการยืม – คืน วารสารและหนังสือพิมพ  (เลม, 
ฉบับ) 

    909 1,593 1,145 517 328 764 535 1,277 389 204 391 284 8,336 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอทางอินเทอร 
เน็ต  (ราย) 

2,298 1,373 3,949 3,729 1,627 3,264 3,306 4,867 4,317 3,729 1,205 3,671 
37,335 

บริการพิมพเอกสาร (ขาวดํา)  (หนา) 22,711 28,695 33,654 61,842 5,237 25,906 19,692 26,765 28,610 2,512 9,713 13,632 278,969 

บริการหองคนควา  (ราย) 2,959 3,883 2,866 5,162 420 1,653 2,292 2,970 3,463 237 881 1,464 28,250 

บริการรับฝากของ  (ราย) 1,906 2,116 2,580 1,953 347 1,627 2,193 1,480 1,055 242 866 504 16,869 

บริการแจงเตือนการยืมหนังสือของบุคลากร  
(ราย)       

507 503 909 463 268 585 469 588 356 620 116 484 5,868 

บริการชวยหาหนังสือ  (ราย) 261 153 201 182 47 127 128 164 111 47 77 101 1,599 

บริการชวยคนควาพื้นฐาน  (ราย) 282 142 165 164 28 78 86 135 89 43 60 72 1,344 

บริการสําเนาบทความระหวางหองสมุด               0 0 0 5 
 

1 
 

0 0 0 0 1 
 

3 
 

0 10 
มีหองสมุดอื่นขอใชบริการ  (บทความ) 
จัดหนังสือขึ้นชั้น  (เลม) 30,595 26,599 31,211 29,415 7,398 22,130 18,029 25,387 21,314 9,227 13,922 18,810 254,037 

จัดวารสารและหนังสือพิมพขึ้นชั้น  (เลม,ฉบับ) 3,811 6,816 6,469 5,390 2,041 6,779 4,216 6,015 3,053 1,825 3,021 3,230 52,666 

รายได : คาปรับ, คาพิมพเอกสาร, คาสมัคร
สมาชิกภายนอก  (บาท)                       

 

108,350 118,320 172,810 221,914 109,595 105,360 98,782 138,690 129,474 84,082 61,046 84,774 1,433,197 
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สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา 2550

มิ.ย.-50 ก.ค.-50 ส .ค.-50 ก.ย.-50 ต.ค.-50 พ.ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ.-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ.ค.-51 เดือน  พ.ศ.

บรกิารยืม – คืน หนังสือ  (เลม) บรกิารยืม – คืน วารสารและหนังสือพิมพ  (เลม, ฉบับ)
บรกิารยืมทรพัยากรสารสนเทศตอทางอินเทอร เน็ต  (ราย) บรกิารพิมพเอกสาร (ขาวดํา)  (หนา)
บรกิารหองคนควา  (ราย) บรกิารรบัฝากของ  (ราย)
บรกิารแจงเตือนการยืมหนังสือของบุคลากร  (ราย)      บรกิารชวยหาหนังสือ  (ราย)
บรกิารชวยคนควาพื้นฐาน  (ราย) บรกิารสําเนาบทความระหวางหองสมุด              
มีหองสมุดอื่นขอใชบรกิาร  (บทความ) จัดหนังสือขึ้นชั้น  (เลม)
จัดวารสารและหนังสือพิมพขึ้นชั้น  (เลม,ฉบับ) รายได : คาปรบั, คาพิมพเอกสาร, คาสมัครสมาชิกภายนอก  (บาท)                      
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4.7 สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา  2550 

 

บริการ 
2550 2551 

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

บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน  (รายการ) 
- ใชภายในศูนยสนเทศและหอสมุด         
- ยืมออกจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

 

6,154 6,310 5,091 3,854 1,091 3,653 932 3,905 2,030 728 721 2,001 36,470 

721 745 789 504 363 702 436 715 346 263 398 443 6,425 

บริการโสตทัศนูปกรณ  (ราย)               4,847 4,038 3,799 3,020 1,044 2,930 2,723 2,531 1,472 587 818 1,193 29,002 

บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3  (ครั้ง)    80 82 92 40 20 79 45 65 26 3 14 25 571 

บริการ CD & VDO on Demand  (ราย)  1,976 1,646 1,931 1,617 465 1,754 1,350 1,714 870 314 562 772 14,971 

สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2550

มิ.ย.-50 ก.ค.-50 ส.ค.-50 ก.ย.-50 ต.ค.-50 พ.ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ.-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ.ค.-51 เดือน  พ.ศ.
บริการยืม-คืนสือ่โสตทัศน- ใชภายใน (รายการ)             บริการยืม-คืนสือ่โสตทัศน-ออกจากศนูยสนเทศฯ (รายการ)             

บริการโสตทัศนูปกรณ (ราย)                        บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3 (ครั้ง)         

บริการ CD & VDO on Demand (ราย)          
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4.8 สถิติการใหบริการสารสนเทศ  ปการศึกษา  2550 

 
 
 

บริการ 2550 2551 รวม 

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

บริการชวยคนควาและตอบคําถาม  (คําถาม) 917 706 672 540 292 597 464 568 380 212 302 373 6,023 

บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน  (ราย) 4 16 14 0 5 5 3 7 3 4 0 10 71 

บริการสืบคนกฤตภาคออนไลน  (ราย) 0 36 71 1 7 10 8 10 1 1 0 2 147 

บริการเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  (ครั้ง) 20,521 20,130 20,301 10,052 2,365 17,646 10,783 20,274 14,978 5,922 10,084 12,873 165,929 

บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง  (ครั้ง) 8,083 13,023 21,567 3,323 4,056 7,275 6,809 16,959 7,422 5,023 6,955 5,021 105,516 

บริการยืมระหวางหองสมุด /หองสมุดอื่นขอมา (เลม) 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 6 

บริการนําชมศูนยสนเทศและหอสมุด   (ราย) 383 530 260 40 34 0 93 720 692 30 3 0 2,785 

บริการพิมพขอมูล ( print) สี   (แผน) 210 167 292 445 0 0 0 49 0 0 0 0 1,163 

บริการหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ  (ราย) 1 9 13 11 1 1 30 7 31 1 1 1 107 

 รายได   (บาท) 2,560 1,810 3,080 4,820 0 20 950 1,080 120 120 90 100 14,750 
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สถิติการใหบริการสารสนเทศ  ปการศึกษา 2550

มิ.ย.-50 ก.ค.-50 ส.ค.-50 ก.ย.-50 ต.ค.-50 พ .ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ .-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ .ค.-51 เดือน  พ.ศ.
บริการชวยคนควาและตอบคําถาม  (คําถาม) บริการสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน  (ราย)
บริการสบืคนกฤตภาคออนไลน  (ราย) บริการเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  (ครั้ง)
บริการสบืคนฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง  (ครั้ง) บริการยืมระหวางหองสมุด /หองสมุดอื่นขอมา (เลม)
บริการนําชมศนูยสนเทศและหอสมุด   (ราย) บริการพิมพขอมูล ( print) ส ี  (แผน)
บริการหองสมุด ดร. ไสว สทุธิพิทักษ อนุสรณ  (ราย)  รายได   (บาท)
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4.9  สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2550 
        

คณะ/สาขาวิชา 
งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท) รวมใชงบประมาณ จํานวนนักศึกษา งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา 

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

 วิศวกรรมศาสตร      29,339.95     342,936.00         1,660.00                -                373,935.95                     661                                  565.71  

 บริหารธุรกิจ    101,344.35     422,748.00        1,550.00                -               525,642.35                  4,956                                106.06  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ      60,321.80      122,265.00           500.00               -            183,086.80                 2,646                                   69.19  

 การบัญชี      12,304.80       39,894.00                 -                52,198.80                 1,955                                   26.70  

 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    127,249.90     387,867.00         8,197.20               -             523,314.10                  2,676                                 195.56  

 เศรษฐศาสตร      23,377.00     260,814.00         7,680.00               -               291,871.00                    220                              1,326.69  

 นิติศาสตร    126,394.20     358,605.00                -              484,999.20                    944                                 513.77  

 นิเทศศาสตร      38,504.75     332,696.00                 -               371,200.75               2,838                               130.80  

 ศิลปกรรมศาสตร        7,468.20       53,455.00                  -                 60,923.20                     503                                 121.12  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    209,250.41      23,219.00        35,198.00               -               267,667.41       20,026                                   13.37  

 สถาบันภาษา      90,951.85     109,720.00                 -              200,671.85                20,026                                   10.02  

 นันทนาการ         24,909.00                 -                   24,909.00                 20,026                                    1.24  

 บัณฑิตวิทยาลัย      48,863.80       78,540.00                 -                 127,403.80                  2,391                                   53.28  

 วิทยาลัยนานาชาติ      29,004.60           540.00                 -                   29,544.60                      236                                 125.19  

 หนังสือพิมพ                  -                   -                   -  109,157.00                 109,157.00                  20,026                                    5.45  

 เย็บเลมวารสาร                  -                   -                   -   88,000.00                  88,000.00                20,026                                    4.39  
ABI/INFORM Global 
                 -                    -                   -  611,539.00             611,539.00                 20,026                                    30.54  
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คณะ/สาขาวิชา 
งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท) รวมใชงบประมาณ จํานวนนักศึกษา งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา 

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

Westlaw Academic 
Database 

  
-  

  
-  

  
-  444,000.00 

  
444,000.00  

  
20,026  

  
22.17  

Thai University e-book Net                -                   -                  -                                -                 20,026                                       -  
QProQuest  [Dissertation 
Abstracts Online [DAO] 
เดิม] 

  
-  

  
-  

  
-  125,960.00 

  
125,960.00  

  
20,026  

  
6.29  

The Members of the IEEE             -                   -                 -  22,196.17                22,196.17               20,026                                    1.11  

กฤตภาคออนไลน [IFD]                -                   -                 -  49,006.00                49,006.00                20,026                                   2.45  

กฤตภาคออนไลน [มติชน]                 -                  -                -  25,680.00                 25,680.00                  20,026                                    1.28  

CD วิทยานิพนธไทย                 -                    -                 -  27,820.00                27,820.00                  20,026                                   1.39  

คา Update คําพิพากษาฏีกา                -                   -                  -  1,070.00                  1,070.00                 20,026                                   0.05  
Hospitality & Tourism 
Complete 

  
-  

  
-  

  
-  223,650.00 

  
223,650.00  

  
20,026  

  
11.17  

WARC.COM                 -                   -                 -  201,000.00             201,000.00                20,026                                 10.04  
Business source premier 
(BSP) 

  
-  

  
-  

  
-  467,250.00 

  
467,250.00  

  
20,026  

  
23.33  

Econlit                 -                   -              -  136,500.00              136,500.00                  20,026                                   6.82  

Newscenter                 -                   -                 -  51,408.00               51,408.00                20,026                                   2.57  

GetAbstract                 -                    -                 -  10,465.00                10,465.00                  20,026                                    0.52  

UBC                 -                   -                  -     22,207.20                22,207.20                  20,026                                   1.11  

รวม    904,375.61    2,558,208.00      54,785.20  2,616,908.37         6,134,277.18    

 



 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิทยาลัยนานาชาติ

ศิลปกรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตร

เศรษฐศาสตร

สถาบันภาษา

นิเทศศาสตร

บริหารธุรกิจ

นันทนาการ

นิติศาสตร

การบัญชี

หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

110  
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4.10 สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2550 
   

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
วิเคราะหและนําออกบริการ 

จํานวนชื่อเร่ือง จํานวนเลม 

หนังสือ          3,595  ชื่อเรื่อง                 5,128  เลม 

จุลสาร            199  ชื่อเรื่อง                   214  เลม 

ดรรชนีวารสาร          2,516  ฉบับ               34,438  บทความ 

ส่ือโสตทัศน            967  ชื่อเรื่อง                 1,501  ชิ้น 

 
 
 

หนังสือ

จุลสาร

ดรรชนีวารวารสาร

สื่อโสตทัศน

ช่ือเร่ือ
ง/ฉบับ

เลม/บทคว
าม/ช้ิน

ประเภท

สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา 2550

หนังสือ จุลสาร ดรรชนีวารวารสาร ส่ือโสตทัศน
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4.11  สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2550 
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2550 – 
พฤษภาคม 2551  จํานวน 3,197 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 37 แหง  มีดังนี้ 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 8 มิ.ย. 2550 คณะผูบริหารจาก University of South-East Asia, Cambodia 8 
2 23 มิ.ย. 2550 นักศึกษาชั้นปท่ี 1  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 15 
3 26 มิ.ย. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 360 
4 29 มิ.ย. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 56 
5 12 ก.ค. 2550 นักศึกษาชั้นปท่ี 1  ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา 161 
6 20 ก.ค. 2550 คณะผูศึกษาดูงานวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10 
7 25 ก.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี 340 
8 26 ก.ค. 2550 อาจารยใหมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 29 
9 9 ส.ค. 2550 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
 

6 
10 28 ส.ค. 2550 บรรณารักษและเจาหนาท่ีฝายบริการหองสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตร-

ศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

8 
11 29 ส.ค. 2550 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

24 
12 29 ส.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน 250 
13 18 ก.ย. 2550 คณะกรรมการบริหารหองสมุดทหาร  กรมยุทธศึกษาทหาร 

กองบัญชาการทหารสูงสุด 
40 

14 19 ต.ค. 2550 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 34 
15 24 พ.ย. 2550 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

20 
16 7 ธ.ค. 2550 คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จังหวัดนาน 20 
17 7 ธ.ค. 2550 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี 56 
18 14 ธ.ค. 2550 คณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี   

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

10 
19 23 ม.ค. 2551 คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  11 
20 23 ม.ค. 2551 คณะผูบริหาร ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

3 
21 25 ม.ค. 2551 นักเรียนระดับมัธยมปลายหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) 300 
22 25 ม.ค. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 
250 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

23 25 ม.ค. 2551 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hamakita International 
Friendship Association ประเทศญี่ปุน  ชาวญี่ปุนและนักศึกษา มธบ. 

 
50 

24 26 ม.ค. 2551 นักเรียนโครงการการแขงขันตอบปญหาทางดานบัญชี ชั้นปวช.  
และ ปวส. ท่ัวประเทศ คณะการบัญชี มธบ. 

 
300 

25 5 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม 186 
26 5 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการบางใหญ 186 
27 8 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 4 150 
28 9 ก.พ. 2551 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนแกงคอย  จังหวัดสระบุรี 140 
29 20 ก.พ. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 1 

 
 

20 
30 22 ก.พ. 2551  คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารอาคารหอสมุดสารสนเทศ   

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
 

18 
31 22 ก.พ. 2551 อาจารยใหมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 20 
32 27 ก.พ. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 1 

 
 

20 
33 12 มี.ค. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 2 

 
 

20 
34 13 มี.ค. 2551 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Waseda Hoshien ประเทศญี่ปุน 

ชาวญี่ปุนและนักศึกษา มธบ. 
 

23 
35 19 มี.ค. 2551 ผูเขารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรหลักของ

ศูนยการทองเท่ียว กีฬา และนันทนาการจังหวัด กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา รุนท่ี 2 

 
 

20 
36 21 มี.ค. 2551 คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 

30 
37 25 เม.ย. 2551 ผูบริหารจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 
  รวม 3,197 
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สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  

ปการศึกษา 2550 
 
 
 

1
มิ.ย.-50 ก.ค.-50 ส.ค.-50 ก.ย.-50 ต.ค.-50 พ.ย.-50 ธ.ค.-50 ม.ค.-51 ก.พ.-51 มี.ค.-51 เม.ย.-51 พ.ค.-51
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4.12 จํานวนผูมาเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธพิิทักษ  
และการใชหองประชุม ดร.ไสว สุทธพิิทักษ 

ปการศึกษา  2550  (มิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551) 
 

อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 1.  
 -  บุคลากรใหม         25  คน 

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะนิติศาสตร                   50  คน  -  
 -  นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2551 (นักศึกษาทุน)     75  คน 
    (โครงการปลูกจิตสํานึกตอบแทนคุณทุนสถาบัน) 
 -  นักศึกษาอ่ืนๆ                 302  คน 

 2.  บุคคลภายนอก 
  -  ชาวตางชาติ        81  คน 
  -  ท่ัวไป                  263  คน 
 3.  หนวยงานภายนอก 
  -  หนวยงานอื่นๆ จากสถาบันตางๆ                          771  คน  

รวมท้ังสิ้น                         1,567   คน   

 

จํานวนผูมาเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ

บุคลากรใหม 

1.60%

นักศึกษาช้ันปท่ี 1

 คณะนิติศาสตร

3.19%

นักศึกษาใหม ป 2551 

4.79%

นักศึกษาอ่ืนๆ

19.27%

บุคคลภายนอก-

ชาวตางชาติ

5.17%

บุคคลภายนอก-ท่ัวไป

16.78%

หนวยงานภายนอก

49.20%

บุคลากรใหม นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะนิติศาสตร นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2551 

นักศึกษาอ่ืนๆ บุคคลภายนอก-ชาวตางชาติ บุคคลภายนอก-ท่ัวไป

หนวยงานอ่ืนๆ จากสถาบันตางๆ
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หนวยงานที่ขอใชหองประชุม ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ   เพื่อทํากิจกรรมอื่น 
 

 
ลําดับ วัน/เดือน/ป ชื่อองคการ/หนวยงาน/บุคคล จํานวน 

(คน/คณะ/กลุม) 
ผูจัด / ผูขอ 

1 9 มิ.ย. 50 งานรับรองผูปกครอง นักศึกษาใหม 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

100 คน คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1 31 ส.ค. 50 สัมมนาผูบริหารและอาจารย 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 
นนทบุรี 

200  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 

2 1 ก.ย. 50 สัมมนาผูบริหารและอาจารย 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 
นนทบุรี 

200  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 

3 25 ม.ค. 51 โครงการ “มหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง” 
จากโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

250  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 

4 5 ก.พ. 51 แขกของอาจารยเฉิดโฉม  จันทราทิพย 
กองทุนสนทนาธัมนําสุข 

9  คน - 

5 7 ก.พ. 51 ประชุมนักศึกษาผูอัญเชิญพระไตรปฎก 90  คน สํานักกิจการนักศึกษา และ 
คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
6 28 ก.พ. 51 การประชุมวิชาการ เร่ือง “ การเรียน

การสอนเชิงกาวหนาในระดับอุดมศึกษา 
: รูปแบบและการวิจัย ”   

150  คน ศูนยวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

7 29 ก.พ. 51 การประชุมวิชาการ เร่ือง “ การเรียน
การสอนเชิงกาวหนาในระดับอุดมศึกษา 
: รูปแบบและการวิจัย ”   

120  คน ศูนยวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

8 28 มี.ค. 51 การเสวนา วิธีใชพระไตรปฏกสากล 
อักษรโรมัน ถวายเปนพระราชกุศล แด  
สมเด็จกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

150  คน อาจารยเฉิดโฉม  จันทรา
ทิพย 
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4.13  การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ฝกงาน) 
ณ ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2550 

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2550 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 – 
พฤษภาคม 2551  จํานวน 24 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แหง  ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2550 3  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2 ต.ค. – 24 พ.ย. 2550 13  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 พ.ย. 2550 – 8 ก.พ. 2551 3  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4 ธ.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2551 2  คน 
5 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6 พ.ย. 2550 – 22 ก.พ. 2551 3  คน 
  รวม  24  คน 

 
 นักศึกษา 5 สถาบัน จํานวน 24 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 
 

สถิติผูรับการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรละสารสนเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 
 



 
 
 

5.  ภาพกิจกรรมปการศึกษา 2550  
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5. ภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2550 
 

 

           อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม 
๕ ส ดีเดน ประเภทสํานักงาน หนวยงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ๖ ปซอน ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ครบรอบ ๓๙ ป เมื่อวันพุธ
ท่ี ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๐   

   

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดนิทรรศการวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เร่ือง “๔๐ ป 
แหลงวิชาการประสานความรู มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๕๑”  ระหวางวันท่ี ๒๗ 

พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ดังนี้ 
     ๑. นิทรรศการบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอ 

สมุด เร่ือง “๔๐ ป แหลงวิชาการประสานความรู 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๕๑” 

ดูท่ี http://laic.dpu.ac.th/40year/ 

 

      ๒. Power Point เรื่อง  “๔๐ ป แหลงวิชาการ
ประสานความรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. 

๒๕๑๑ – ๒๕๕๑”  แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร ณ ใกล
นิทรรศการบริเวณชั้น ๒ ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 

      ๓. นิทรรศการ เรื่อง “๔๐ ป แหลงวิชาการประสาน

ความรู มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พ.ศ. ๒๕๑๑ – 

๒๕๕๑”  จัดแสดงหนังสือ หลักสูตร ตํารา ผลงานวิจัย 
และเอกสารประชุมทางวิชาการ ณ บริเวณ ชั้น ๒ ศูนย
สนเทศและหอสมดุ   

   

http://laic.dpu.ac.th/40year/
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      อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนย
สนเทศและหอสมุด มอบหนังสือ คอมพิวเตอร วัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนวัดหลวงพอ
เขียว ตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมในโครงการ
บรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๐  
วันจันทรท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑   
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           อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มอบส่ือความรูใหโรงเรียน
เพ่ิมเติม ในการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผล
โครงการมุมส่ือความรู มธบ. ท่ีไดไปจัดต้ังในโรงเรียน ๕ 
แหง ดังนี้ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โรงเรียนสตรี
นนทบุรี  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม   โรงเรียนบาง
บัวทอง  เมื่อวันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๐   

 
   

 

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานกลุม
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  หองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา พรอมศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด หอ
ประวัติและพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ และเยี่ยม
ชมนิทรรศการวันรําลึก อาจารยสนั่น เกตุทัต  ณ  ชั้น ๒ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เมื่อวันศุกรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

  

 

 

   

 

            แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและ
หอสมุด จัดโครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล
ออนไลน ของศูนยสนเทศและหอสมุด ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๐ 
สําหรับนักศึกษา อาจารยและนักวิจัย ในวันท่ี ๑, ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๐  มีผูสนใจเขารวมโครงการ ๒๓ คน 
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 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
รวมลงนามบันทึกขอตกลงโครงการสงเสริมการ

เรียน e-Learning เพื่อองคกรธุรกิจ หนวยงาน
ราชการ และสถาบันการศึกษา โดยมีนางจิราพร  คู
สุวรรณ ผูอํานวยการบริหารสถาบันพัฒนาความรูตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูลงนามรวม 
เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 

   

 

 

        อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
แสดงความยินดี และมอบวุฒิบัตรการฝกประสบการณ
วิชาชีพบรรณารักษ ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาสารสน 
เทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 
๑๒ คน เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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            อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
แสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรการฝกประสบการณ
วิ ช าชีพบรรณารั กษ  ให แก นั ก ศึกษาสาขาวิ ช า
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวน ๓ คน เมื่อวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ 

   

 

 

       แผนกบริการสารสนเทศ ศูนยสนเทศและหอสมุด 

จัดอบรมผูใชฐานขอมูล WESTLAW  ในวันอังคารที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอง  

LAB ๒๒ ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ  มีผูเขารับการ
อบรม จํานวน ๑๓ คน 

   

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุดจัดการอบรมภาษา 
อังกฤษใหบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถ
ส่ือสารกับผูใช บริการท่ีเปนชาวตางประเทศ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  มีบุคลากรสนใจเขารับ
การฝกอบรม จํานวน ๓๙  คน  โดยจัดท่ีหอง SALLC 
และใชส่ือการเรียนรูชุด English Discoveries เปนส่ือใน
การฝกอบรม 
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           ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด  วันศุกรท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๑  นําบุคลากรของศูนยสนเทศและ
หอสมุด จํานวน ๔๒ คน ไปศึกษาดูงานหองสมุด ณ 
สํานักหอสมุดและสถาบันการเรียนรู  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด) 

   

 

 

 

 

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดนิทรรศการวันรําลึก
อาจารยสนั่น  เกตุทัต เรื่อง “อาจารยสน่ัน เกตุทัต : 
ชีวิตและผลงาน”  มีเนื้อหาประกอบ ๗ เรื่องระหวาง

วันท่ี ๑๕ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๑  ณ บริเวณชั้น ๒ ศูนย
สนเทศและหอสมุด ดังนี้ 
     ๑. นิทรรศการบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอ 

สมุด เรื่อง “อาจารยสน่ัน เกตุทัต : ชีวิตและผลงาน”  
สามารถเขาชมไดท่ี http://laic.dpu.ac.th 
     ๒. นิทรรศการบนจอ LCD Plasma 
     ๓. บอรดนิทรรศการ เรื่อง “อาจารยสน่ัน เกตุทัต : 
ชีวิตและผลงาน” จํานวน ๗ บอรด 
      ๔.จัดแสดงผลงานประเภทส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวกับอาจารย 
สนั่น เกตุทัต ๒๕ ชื่อเรื่อง มีรายการบรรณานุกรมและ
บรรณานิทัศนของแตละเลม 
     ๕. จัดแสดงสวนสนั่นวรรณพฤกษ มี Presentation  
พรอมเพลงบรรเลง 
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โครงการรณรงคสงเสริมการอาน คร้ังที่ 

๑ / ๒๕๕๐ 
           แผนกบริการสารสนเทศ ศูนยสนเทศและ
หอสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ดังนี้ กิจกรรม 
“สัญจร@TK PARK” กิจกรรม “Little Book, Little 
Child Corner” กิจกรรมยอดนักอาน กิจกรรมบุญหลน
ทับนักอาน และนิทรรศการหนังสือ เรื่อง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐   
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โครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ 
 

แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอานครั้งท่ี ๒ ดังนี้ 

   

 

      ๑. นิทรรศการบนเว็บไซต เร่ือง “มหันตภัย...

ภาวะโลกรอน” ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๑  ดูท่ี   http://laic.dpu.ac.th/exhibition2008/ 
index.html 

 

      ๒. กิจกรรม “LAICสัญจร@หองสมุดมารวย ศูนย

การ-คา Esplanade”  ในวันอังคารท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๑ 

 

 

      ๓. กิจกรรม “LAIC สัญจร” วันท่ี ๑๗, ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๑ เปนกิจกรรมตั้งคําถามใหนักศึกษารวมกิจกรรม
นอกสถานท่ีบริเวณรอบๆ ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 

 

      ๔. กิจกรรม “ประกวดท่ีคั่นหนังสือ” ระหวางวันท่ี 
๒-๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ผูรับรางวัลไดแก นายพรชัย มะ
โนปน คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอรกราฟก   
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         อาจารย สุ วคนธ  สิ ริ ว งศ ว รวัฒน  ตอนรับ
คณะกรรมการจัดทําแผนบริหารอาคารหอสมุดสารสน 
เทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
จํานวน ๗ คน เย่ียมชมและศึกษาดูงานบริหารจัดการ
หองสมุด ของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย และเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ 
ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ เมื่อวันศุกรท่ี ๒๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๑ 

   

 

           อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด  ใหการตอนรับคณะผูบริหาร

จาก  University of South-East Asia, Cambodia จํานวน 

๘ คน ในวันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐-
๑๐.๓๐ น. 

   

 

          คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน ๓๔ คน ศึกษาดูงาน
กิจกรรม ๕ ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย และเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ 
ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ เมื่อวันศุกรท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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          อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
นําคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส ของศูนยสนเทศและ
หอสมุด จํานวน ๑๗ คน ฝายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ จํานวน ๒ คน ฝายชางและซอมบํารุง  
จํานวน ๒ คน โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จํานวน ๑ คน ฝายระบบสารสนเทศ จํานวน ๑ คน และ
ฝายทรัพยากรบุคคล จํานวน ๒  คน รวม ๒๕ คน ไป
ศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส  นอกสถานที่  เมื่อวันพุธ
ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑  ณ บริษัท ไทยฮอนดา แมนู
แฟคเจอร่ิง จํากัด  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนหนวยงานท่ีดําเนิน การ
กิจกรรม ๕ ส  และความปลอดภัย ไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ มานาน ๑๓ ป 

   

 

           ศูนยสนเทศและหอสมุด  ทํากิจกรรม ๕ ส 

อยางตอเนื่อง  ไดจัดทําความสะอาดใหญ ในวัน Big 
Cleaning Day ของศูนยสนเทศและหอสมุด ทุกพ้ืนท่ี
พรอมกัน ในวันเสารท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

   
   

 

      นางสาวเกษศิรินทร คุโณปการตระกูล บรรณารักษ 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยสนเทศและ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดไปศึกษาดูงาน
ระบบหองสมุดอันทันสมัยของหอสมุดแหงชาติสาขาทา

คาชิมายา หอสมุดแหงชาติสิงคโปร (Main Office) และ 
National Archive  และไปเยี่ยมชมรานหนังสือของ
บริษัท คิโนะคูนิยะ บุคสโตร จํากัด ณ ประเทศสิงคโปร 
ระหวางวันท่ี ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 






