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คํานํา 
 

 

รายงานประจําปการศึกษา 2551 ฉบับน้ี เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบตัิงานของศูนย
สนเทศและหอสมุดทุกดาน ตั้งแตประวตัิความเปนมา การบริหารงาน ผลการดําเนินงาน สถิติที่
นาสนใจ และกิจกรรมตางๆ รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 – 
พฤษภาคม 2552) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจําปฉบบัน้ี เปนผลจากความรวมแรงรวมใจ ความอุตสาหะ
วิริยะของบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคนที่ใหความรวมมือในการปฏิบตัิงาน จนงานทุก
ดานประสบผลสําเรจ็ลลุวงไปไดอยางดียิ่ง 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลยั คณาจารย หนวยงาน
ทุกหนวยงาน ตลอดจนนักศึกษาทีใ่หการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดเปน
อยางดียิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคน ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานจนบรรลุจุดมุงหมายทุกประการตลอดปการศึกษา 2551 และขอขอบคณุผูที่เก่ียวของใน
การจัดทํารายงานประจําปฉบับน้ีจนลลุวง 
 
 

 
 
 

  (อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน) 
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 ใหมีคณุภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังในและตางประเทศ  
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.  ใหมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีความรูสูงขึ้น  มีตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
2.  ใหบุคลากรสายวิชาการมีทักษะและความสามารถในการทํางานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนตอการ      

เรียนการสอนและตอสังคม 
3.   ใหใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนนักศึกษาเปนศูนยกลางและเนนใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใช

ในการประกอบอาชีพได 
4.   ใหมีอุปกรณและบริการเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการท่ีทันสมัย ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
5.   ใหการดําเนนิการของงานบริหารและงานธุรการมีความถูกตองตามขั้นตอนเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 

และไดผลงานที่มีคุณภาพ 
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 เต็มอิ่มดวยความจริงใจ 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 
 

2.2 วัตถุประสงคของศูนยสนเทศและหอสมุด 
1. เพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตองการของผูใช 
2. เพ่ือใหผูใชสามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 
 

2.3 ประวัติศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุดเริ่มดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2511 พรอมกับการกอต้ังสถาบันธุรกิจบัณฑิตย มีชื่อเรียก

เปนทางการวา “แผนกหองสมุด” สังกัดสํานักวิชาการ สถานท่ีต้ังอาคารหองสมุดในระยะแรกตั้งอยูชั้น 5 ของอาคาร
เรียน 6 ชั้น ซึ่งเปนตึกหลังแรกของสถาบัน ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 

ปการศึกษา 2513 สถาบันธุรกิจบัณฑิตยไดรับการยกฐานะเปน “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 หองสมุดไดพัฒนาทั้งทางกายภาพและจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศตามความกาวหนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน พ้ืนท่ีเดิมไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน หองสมุดจึงไดยายมาอีกดานหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร 

ปการศึกษา 2525 วิทยาลัยไดยายสถานท่ีเรียนไปยังสถานท่ีใหม ณ เลขท่ี 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวง
ทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น จึงไดมีหองสมุดเพ่ิมขึ้นอีกแหงหนึ่ง 
เปนหองสมุดวิทยาคาร 2 โดยใชพ้ืนท่ีชั้น 3 ของอาคาร 1 ตอมาในปการศึกษา 2527  หองสมุดไดขยายพ้ืนไปยังชั้น 
4 อาคารเดียวกัน  เพ่ือใหไดตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

ปการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับการยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัย” หองสมุดจึงเปล่ียน
สถานภาพและใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” สังกัดรองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนา ตอมาในปการศึกษา 2530 ไดยายท่ี
ทําการมายังชั้น 2 และช้ัน 3 ของอาคารสนม สุทธิพิทักษ อนุสรณ และใชชื่อวา “หอสมุดและศูนยสนเทศ” ในป
การศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดขยายพ้ืนท่ีไปยังชั้น 1 และชั้น 4 ของอาคารเดิม หองสมุดจึงใช
พ้ืนท่ีเต็มท้ัง 4 ชั้นของอาคาร 

ปการศึกษา 2540 หอสมุดและศูนยสนเทศ ไดเปล่ียนชื่อเปน “ศูนยสนเทศและหอสมุด”  
ปการศึกษา 2543 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดยายสถานที่ทําการมายังอาคาร ดร. ไสว สุทธิพิ-  
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ทักษ อนุสรณ ซึ่งเปนอาคาร 17 ชั้น  ใชพ้ืนท่ีชั้นท่ี 2 – 5 มีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ  6,030  ตารางเมตร จํานวนท่ีนั่ง 
874 ท่ีนั่ง  และมีพิธีเปดศูนยสนเทศและหอสมุด เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2544 

ปการศึกษา 2545 จัดต้ังหนวยงานขึ้นมา 2 หนวยงานภายในศูนยสนเทศและหอสมุด คือ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ  ซึ่งใหบริการอยูชั้น 6 ของอาคาร ดร. ไสว  
สุทธิพิทักษ 

ปการศึกษา 2548 – 2549 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชน จัดต้ังมุมความรู
ตลาดทุน (SET CORNER) มุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ มุมตําราพ่ีฝากนอง มุมหนังสือดี 100 เลม มุมกําลังใจ 
ไดขยายพ้ืนท่ีนั่งอานหนังสือท้ังหมด 1,358 ท่ีนั่ง และมีหองอานหนังสือสําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก จํานวน 
96 ท่ีนั่ง  

ปการศึกษา 2550  หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ไดโอนมาสังกัดศูนยสนเทศ
และหอสมุด เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2550  

ปการศึกษา 2551  พ้ืนท่ีการใหบริการของศูนยสนเทศและหอสมุด ไดขยายจากชั้น 2 ถึงชั้น 7 อาคาร 6 
ดานการบริหารจัดการนั้น ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหทันกับการ

ขยายตัวของศูนยสนเทศและหอสมุด และเหมาะสมกับลักษณะงาน  ในชวงป 2530 – 2541  ศูนยสนเทศและ
หอสมุดแบงโครงสรางงานออกเปน 7 แผนก คือ แผนกบริการสนเทศ แผนกโสตทัศนบริการ แผนกวารสารและ
เอกสาร แผนกงานเทคนิค แผนกบริการยืม – คืน แผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และแผนกเลขานุการ  ตอมาใน
ปการศึกษา 2542 ไดปรับใหเหลือ 3 แผนก คือ แผนกงานเทคนิค แผนกบริการ และแผนกเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ  ในชวงครึ่งปหลังของปการศึกษา 2544 ไดปรับแผนกเผยแพรและประชาสัมพันธออกไปเปน
เลขานุการศูนยสนเทศและหอสมุด และมีแผนกเทคโนโลยีหองสมุดเปนแผนกที่สาม  ปการศึกษา 2545 ปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเหมาะสม แยกเปน 5 แผนก คือ แผนกบริหารงานทั่วไป 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แผนกบริการ แผนกเทคโนโลยีหองสมุด และแผนกวิชาการ  ปการศึกษา 2546 
ปรับแผนกวิชาการออกและมีแผนกส่ือโสตทัศนแทนท่ี โดยใชพ้ืนท่ีชั้น 5 เปนพ้ืนท่ีของโสตทัศนศึกษาท่ีแผนกนี้ตอง
รับผิดชอบ  ปการศึกษา 2549 จัดโครงสรางใหมมีการปรับปรุงแผนกบริการ แยกเปน 2 แผนก คือ แผนกบริการส่ือ
ส่ิงพิมพ และแผนกบริการสารสนเทศ ทําใหมีแผนกเพ่ิมขึ้นมาเปน 6 แผนก  ปลายป 2550 มหาวิทยาลัยไดมีมติให
ศูนยสนเทศและหอสมุดดูแลหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ทําใหโครงสรางปจจุบันมีแผนก 
7 แผนก ดังนี้  หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ  แผนกบริหารงานท่ัวไป  แผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ  แผนกส่ือโสตทัศน  แผนกบริการสารสนเทศ  และแผนกเทคโนโลยี
หองสมุด   
 

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 
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พ.ศ. 2541 – 2544 รองศาสตราจารย กมลา  รุงอุทัย             ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ 

    

2.5 คณะกรรมการประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.5.1  คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 

 คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน แกไขปญหา และ
พัฒนางานบริการของศูนยสนเทศและหอสมุดใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 
วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัย และของศูนยสนเทศและหอสมุด 

คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
1. ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด     ประธาน 
2. หัวหนาหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ  กรรมการ 
3. หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
4. หัวหนาแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ    กรรมการ 
5. หัวหนาแผนกส่ือโสตทัศน     กรรมการ 
6. หัวหนาแผนกบริการสารสนเทศ    กรรมการ 
7. หัวหนาแผนกเทคโนโลยีหองสมุด    กรรมการ 
8. หัวหนางานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ 
9. หัวหนางานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ  กรรมการ 
10. หัวหนางานดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง   กรรมการ   
11. 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 คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
 มีหนาท่ีความรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในสวนท่ีรับผิดชอบใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายคุณภาพ  วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัยและของศูนยสนเทศและ
หอสมุด 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ ศิรวิงศวรวัฒน  ประธาน 
2. อาจารยอรชา เผือกสุวรรณ กรรมการ 
3. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
4. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม กรรมการ 
5. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
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6. นางสาวิตรี   แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
7. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
8. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการ 
9. นางพัชรินทร    จาริยะ  กรรมการ 
10. นางลักษมี พูลทรัพย กรรมการ 
11. นายปรัชญา แกวมาก กรรมการ 
12. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการ 
13. นางรุงนภา   พ้ืนงาม  กรรมการ 
14. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
15. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการ 
16. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการ 
17. นางปทมพร โพนไสว กรรมการ 
18. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.3   คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 

 มีหนาท่ีจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของศูนยสนเทศและหอสมุด จัดเตรียมเอกสารและ
หลักฐานท่ีอางถึงในรายงานประเมินตนเองของศูนยสนเทศและหอสมุดใหพรอมรับการตรวจ จัดเตรียมสถานที่รับ
การตรวจ ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
3. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
4. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.4 คณะกรรมการจัดการความรูประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 

 มีหนาท่ีดําเนินการใหความรูกบับุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
(knowledge management) จดัทําแผนปฏิบัติงาน ประชุมและดําเนินการตามแผนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบายการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. อาจารยอรชา เผือกสุวรรณ กรรมการ 
3. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
4. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม กรรมการ 
5. นางสาวิตรี   แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
6. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
7. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการ 
8. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
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2.5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
 มีหนาท่ีศึกษาและสํารวจปจจัยความเส่ียงของงานแผนกตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประชุมและ
พิจารณาปองกัน ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติภาระงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

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

 
2.5.6  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 มีหนาท่ีรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลวนํามาพิจารณาในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และดําเนินกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. 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 
8. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการ 
9. นางพัชรินทร    จาริยะ  กรรมการ 
10. นางลักษมี พูลทรัพย กรรมการ 
11. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.7 คณะกรรมการจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด 

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

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

                                 
2.5.8  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 

 
2.5.9   คณะกรรมการ 5 ส ประจําปการศึกษา 2551 

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 

 หัวหนาพื้นท่ีเทคโนโลยีหองสมดุ  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 
5. นางสาวทรงพร  พิรุณ 
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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 ฉัตรวิรุฬห 
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 

 



18 

2.5.10   คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 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  

 
2.5.11   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  

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

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการวันรําลึก ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. อาจารยอรชา เผือกสุวรรณ กรรมการ 
3. นางไพจิตร เกิดอยู กรรมการ  
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน กรรมการ 
5. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
6. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
7. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการ 
8. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ  
9. นางปทมพร  โพนไสว กรรมการ 
10. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ กรรมการ 
11. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ 
12. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
2.5.12  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  
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ศึกษา (3 ภาคเรียน) 
คณะทํางานโครงการออกแบบฯ  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. นายอุทิตย  พิมพา  ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ท่ีปรึกษา 
3. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย  ประธาน 
4. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการ 
5. นางรุงนภา พ้ืนงาม กรรมการ 
6. นายอภิพล  เมืองเกษม  กรรมการ  
7. นางปทมพร  โพนไสว  กรรมการและเลขานุการ  
8. นายสัญญา    ประกอบผล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2.5.13   คณะกรรมการโครงการรวบรวมผลงานทางดานงานเขียนและผลงานอ่ืนๆ 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 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
2.5.14   คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสน่ัน  เกตุทัต 

คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต  จัดนิทรรศการรวมรําลึกถึง อาจารยสนั่น   
เกตุทัต  ผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 11 มีนาคม ของทุกป  โดยมีหนาท่ีดําเนินงานรวบรวมทรัพยากรสาร 
สนเทศท่ีเกี่ยวของกับอาจารยสนั่น  เกตุทัต  วิเคราะหและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับอาจารยสน่ัน  
เกตุทัต  รวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการ ทําเอกสารประชาสัมพันธ และเรื่อง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการโครงการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  ท่ีปรึกษา 
3. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย ประธาน 
4. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  กรรมการ 
5. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการ 
6. นายอภิพล  เมืองเกษม  กรรมการ 
7. นายสัญญา    ประกอบผล  กรรมการ 
8. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
9. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ 
10. นายอุทิตย  พิมพา  กรรมการ 
11. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการและเลขานุการ 
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1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู  ประธาน 
3. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด กรรมการ   
4. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการ 
5. นางสาวกฤตยา สุนพงษศรี กรรมการ 
6. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ 
7. นายศราวุฒิ    วัชระปนตี  กรรมการ 
8. นายอุทิตย    พิมพา  กรรมการ 
9. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.15   คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ป 

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ป  จัดนิทรรศการใน 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ป  ในวันท่ี 30 พฤษภาคม ของทุกป ซึ่งเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โดยมี
หนาท่ีดําเนินงานรวบรวมขอมูล วัสดุอุปกรณ ในการจัดทํานิทรรศการ จัดทํานิทรรศการบนเว็บ และเปน Power 
Point จัดทําเอกสารและปายประชาสัมพันธ และเรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการโครงการจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ป  ประกอบดวยบุคคล 
ดังตอไปนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
3. นางสาวกฤตยา สุนพงษศรี กรรมการ 
4. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ  กรรมการ 
5. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ กรรมการ 
6. นายอุทิตย พิมพา กรรมการ 
7. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและเลขานุการ  

 
2.5.16 คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน 

 คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  มีหนาท่ีรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลว 
นํามาพิจารณาในการจัดหาส่ือโสตทัศนตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาส่ือโสตทัศนทุกประเภท และดําเนิน 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   ประธาน 
2. นางสาวชูชีพ มามาก  กรรมการ 
3. นายชัชชัย เลาสูงเนิน  กรรมการ 
4. นายภาณุมาตร    สุทธิสังข  กรรมการ 
5. นางสาวโศภิดา    เดชเสง  กรรมการและเลขานุการ 
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2.5.17 คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  (ตอเน่ือง) 
คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง)  มีหนาท่ีดําเนินงานประชุม  

วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํา
บันทึกขออนุมัติเรื่องท่ีเกี่ยวของ จัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทํา
เอกสารประกอบ 

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

   
2.5.18 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด 

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

คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  กรรมการ 
3. นางไพจิตร เกิดอยู  กรรมการ  
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน  กรรมการ  
5. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  กรรมการ  
6. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ กรรมการ  
7. นางพัชรินทร จาริยะ  กรรมการ  



22 

8. นางสาวโศภิดา เดชเสง กรรมการ  
9. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  กรรมการ  
10. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการ  
11. นายปรัชญา แกวมาก  กรรมการ  
12. นางปทมพร  โพนไสว กรรมการ 
13. นางสุภาพร วิมุกตานนท กรรมการ 
14. นางสาวอุมาพร ไชยสูง กรรมการ 
15. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ  กรรมการ 
16. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการและเหรัญญิก 
17. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
18. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการและเลขานุการ  
19. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
2.5.19 คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 

คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน มีหนาท่ีประชุมวางแผนดําเนินงาน 
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ังหองสมุด ดูแลรับผิดชอบการเงินของกองทุนเด็กดอยโอกาส และดําเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

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

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

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

 
2.5.21  คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีควบคุมดูแลการใชพลังงาน

ไฟฟาของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนไปตามเปาหมายการประหยัดพลังงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายใน
ศูนยสนเทศและหอสมุด และทีมงานอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย ในการวางมาตรการและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษพลังงาน  

คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวสุพดี บรรจงแตม  ท่ีปรึกษา 
3. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย ประธาน  
4. นายระวิ มีเดช รองประธาน 
5. นายประนมกรต บุญพอ กรรมการ 
6. นายปรัชญา แกวมาก กรรมการ 
7. นายรังสรรค กังสดาลย กรรมการ 
8. นายชัชชัย เลาสูงเนิน กรรมการ 
9. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการ 
10. นายอุเทน สรอยอุดม กรรมการ 
11. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 
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2.5.22  คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2551 
 คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอน มีหนาท่ีจัดทําแผนการสังสรรคและพักผอนประจําป
การศึกษา 2551 จัดหาสถานท่ีท่ีจะไปพักผอน จัดรูปแบบกิจกรรม และเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. หัวหนาแผนกทุกแผนก  ท่ีปรึกษา 
3. นางทิพยถนอม    นนทนาคร  ประธาน 
4. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการฝายสถานที่ 
5. นางสาวชูชีพ มามาก กรรมการฝายสถานที่ 
6. นายอุทิตย พิมพา กรรมการฝายกิจกรรม 
7. นางภารดี ธนูญศักด์ิ กรรมการฝายกิจกรรม 
8. นายวสันต      สีลาเรือง  กรรมการฝายกิจกรรม 
9. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด กรรมการฝายกิจกรรม 
10. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการฝายสวัสดิการ 
11. นายชัชชัย เลาสูงเนิน กรรมการฝายสวัสดิการ 
12. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ กรรมการฝายสวัสดิการ 
13. นางสาวสุกัญญา ประทุม กรรมการฝายสวัสดิการ 
14. นายศักด์ิสิทธิ์    คณะชาติ   กรรมการและเหรัญญิก 1 
15. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.23 อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส 

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส มีหนาท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสตามความเหมาะสม จดักิจกรรมหาทุนเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ดูแลรับผิดชอบการเงิน
ของกองทุนเด็กดอยโอกาส  

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส ประกอบดวยบุคคลดัง 
ตอไปนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู  ประธาน 
3. นางสาวเกษศิรินทร    คุโณปการตระกูล  กรรมการ 
4. นายชัชชัย    เลาสูงเนิน  กรรมการ 
5. นางภารดี    ธนูญศักด์ิ  กรรมการ 
6. นางสาวชูชีพ     มามาก  เหรัญญิก 
7. นางทิพยถนอม นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ   
8. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โครงสรางและขอบเขตงานของศูนยสนเทศและหอสมุด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ขอบเขตงาน 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ 
2. นายจีระพล  คุมเคี่ยม   ท่ีปรึกษาระบบคอมพิวเตอร 

 
 2.6.1. หอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 

บุคลากรประจําแผนก 
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  

บุคลากรประจําแผนก 
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 
 

 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. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  เจาหนาท่ี 
4. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ เจาหนาท่ี 
5. 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 
9) ดูแลฐานขอมูลดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง (Journal Indexing Module) 
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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. นายธีระพล  เงินนาค  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 

   
2.6.4.  แผนกบริการสื่อสิ่งพิมพ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม  หัวหนาแผนก 
 

    2.6.4.1 งานบริการยืม – คืน    
1. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร หัวหนางาน 
2. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง บรรณารักษ 
3. นางสาวอุมาพร      ไชยสูง  เจาหนาท่ี 
4. นางกนกวรรณ   กงฉิน  เจาหนาท่ี 
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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 
10) บริการพิมพขอมูลจากแผนดิสก 
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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 

บุคลากรประจําแผนก 
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 
4. จัดเตรียม และพิมพบารโคดเพ่ือออกบริการ 
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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. จัดทําสถิติงานซอมแซมและอนุรักษส่ือโสตทัศน 

3.  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. คัดเลือกส่ือโสตทัศนท่ีชํารดุและไมสามารถซอมแซมไดจําหนายออก 
9. สํารวจส่ือโสตทัศน และโสตทัศนูปกรณ 
10. จัดชั้นและอานชั้นส่ือโสตทัศน 
11. แจงเตือนผูใชบริการกอนครบกําหนดสง และติดตามทวงถามส่ือโสตทัศนคางสง 
12. ประสานงานคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริการส่ือโสตทัศน 
13. จัดทําสถิติงานบริการส่ือโสตทัศน 

 
2.6.6.  แผนกบริการสารสนเทศ 

  บุคลากรประจําแผนก 
1. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  หัวหนาแผนก 
 
2.6.6.1 งานบริการชวยคนควาวิจัย  

1. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย  หัวหนางาน 
2. นางสุภาพร วิมุกตานนท  บรรณารักษ 
3. นายอภิพล เมืองเกษม  เจาหนาท่ี 
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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 
3) งานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
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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 
 

2.6.7. แผนกเทคโนโลยีหองสมุด 
บุคลากรประจําแผนก 
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 2551 
 

 
วุฒิการศึกษา จํานวน 

ปริญญาโท 14 
ปริญญาตรี 35 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 

รวม 61 

 
 
 

ตําแหนง จํานวน 

ผูอํานวยการ 1 
ท่ีปรึกษา 1 
หัวหนาแผนก 7 
หัวหนางาน 9 
บรรณารักษ 13 
นักจดหมายเหตุ 1 
เจาหนาท่ี 17 
พนักงาน 10 
คนงาน 2 

รวม 61 

 
 

 



 

 
3. ผลการดําเนินงานของ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

ปการศึกษา 2551 
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3.  ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2551 
 

3.1 การพัฒนาบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ  ป

การศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 2 – 4 มิ.ย. 2551 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 
3. นายอุทิตย  พิมพา 

การอบรม เรื่อง “การดําเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital 
Collection)” จัดโดย สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  รวมกับ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)   
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

2. 3 ม.ิย. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
 

ประชุมคณะกรรมการกลุมผูใชระบบหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ครั้งท่ี 1/2551   
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. 5 ม.ิย. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี สัมมนา เรื่อง “อนุรักษดวยใจมรดกไทยยั่งยืน”  
จัดโดย สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ   
กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ณ โรงแรมตรัง  
กรุงเทพมหานคร 

4. 6 ม.ิย. 2551 นางไพจิตร  เกิดอยู การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 
3/2551  เรื่อง “การพิจารณาหัวเรื่องใหมๆ หัวเรื่อง
ท่ีเปนปญหา หัวเรื่องท่ีมีการเปล่ียนแปลง” ณ สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนตรินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

5. 10 มิ.ย. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสืบเนื่องกับงานวัน
สันติภาพไทย 16 สิงหาคม ครั้งท่ี 4/2551 ณ สํานัก
งานฯ สถาบันปรีดี พนมยงค  กรุงเทพมหานคร 

6. 11 มิ.ย. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมสามัญประจําป 2550  มูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ ศาลาดุสิตาลัย 
สวนจิตรลดา 

7. 13 มิ.ย. 2551 1. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
2. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 

สัมมนา เรื่อง “ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากสํานัก 
พิมพ Proquest” จัดโดย บริษัท บุค โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด ณ โรงแรมสุโขทัย สาทร  
กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

8. 16 ก.ค. 2551 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/7/4/2551   
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตรมเกลา 

9. 16 ก.ค. 2551 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/6/4/2551   
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตรมเกลา 

10. 21 ก.ค. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี การประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารเสรีไทย
อนุสรณ ครั้งท่ี 3/2551  ณ  สํานักงานเขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร 

11. 30 ก.ค. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานภาพของครู 
อาจารย และบรรณารักษในอนาคต”  และประชมุ
ใหญสามัญประจําป 2551 (ครั้งท่ี 1) คณะกรรมการ
บริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ   
ณ หอสมุดแหงชาติ 

12. 30 ก.ค. 2551 นางสาวสุกัญญา  ประทุม การสัมมนาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จาก 
สํานักพิมพ LexisNexis  จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับบริษัท บุค 
โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด และสํานักพิมพ 
LexisNexis  ณ คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

13. 1 ส.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

การสัมมนาประจําป 2551 ของศูนยประสานงาน
สารนิเทศแหงชาติสาขาเศรษฐศาสตร  เรื่อง “Lib 
2.0 แนวคิดใหมของงานหองสมุด” ณ ธนาคารแหง
ประเทศไทย   

14. 6 - 7  ส.ค. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี สัมมนา เรื่อง “การบันทึกเหตุการณสําคัญ : 
เอกสารชั้นตนในงานจดหมายเหตุ” จัดโดย  
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ณ ศูนยนานาชาติสิรินธรฯ อาคารเทพรัตนวิทยา
โชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15. 16 ส.ค. 2551 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี งานวันสันติภาพไทย  ครบรอบ 63 ป 16 สิงหาคม 
2551  จัดโดยสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหา- 
นคร  ณ  อาคารเสรีไทยอนุสรณ  สวนเสรีไทย  
กรุงเทพมหานคร 

16. 28 ส.ค. 2551 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การฝกอบรม เรื่อง “MARC for Bibliographic และ  
MARC for Authority สําหรับบรรณารักษ”  จัดโดย
คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ณ สํานักหอสมุด  
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
17. 29 ส.ค. 2551 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 

2. นางพัชรินทร  จาริยะ 
การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
4/2551 ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

18. 18 ก.ย. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 
11/6/4/2551  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

19. 24 ก.ย. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายอุทิตย  พิมพา 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือ 
ขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ครั้งท่ี 11/8/5/2551  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

20. 17 ต.ค. 2551 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
5/2551  ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร   จังหวัดนครปฐม 

21. 3 พ.ย. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานประกวด
หนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2552  จัดโดย  
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

22. 11 – 12 พ.ย. 2551 1. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
2. นางปทมพร  โพนไสว 
3. นางลักษมี  พูลทรัพย 

การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “Online Information 
and Education Conference 2008” จัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวมกับบริษัท  
บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด และบริษัท  
บุคเน็ท จํากัด  ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
ถนนสิรินธร  กรุงเทพมหานคร 

23. 12 พ.ย. 2551 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/9/6/2551   
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

24. 13 – 14 พ.ย. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 

การสัมมนากลุมผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
(ประเทศไทย)  เรื่อง “นวัตกรรมทางหองสมุด
สําหรับการบริหารจัดการหองสมุด”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

25. 14 พ.ย. 2551 1. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
2. นายอุทิตย  พิมพา  
 

การประชุมคณะผูจัดการสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 26   
เรื่อง “รวมพลังสูความเปนเลิศ : ความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษใหม” 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

26. 19 พ.ย. 2551 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/7/5/2551   
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

27. 19 พ.ย. 2551 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 
11/3/3/2551  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

28. 19 – 21 พ.ย. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
3. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
4. นายอุทิตย  พิมพา  
5. นายรังสรรค  กังสดาลย 
6. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 

สัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดม- 
ศึกษา ครั้งท่ี 26  เรื่อง “รวมพลังสูความเปนเลิศ : 
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษใหม” จดัโดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  รวมกับ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) และมหาวิทยาลัยรังสิต   
ณ อาคารอาทิตย  อุไรรัตน  มหาวิทยาลัยรังสิต 

29. 24 – 25 พ.ย. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

การประชุมวิชาการ เรื่อง “กาวสูปท่ี 31 บนเสนทาง
วิทยบริการ” จัดโดย สถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ สถาบันวิทยบริการ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

30. 28 พ.ย. 2551 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน  
ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6ว ระดับ 7ว และระดับ  
8ว  จัดโดย  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห-
กรรม (สมอ.)  ณ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (สมอ.)  กรุงเทพมหานคร 

31. 15 ธ.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
3. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
4. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
5. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 
6. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 
7. นายอุเทน  สรอยอุดม 
8. นายอภิพล  เมืองเกษม 

การประชุมวิชาการประจําป 2552  เรื่อง “ความรวม 
มือออนไลนระบบเปดเพ่ือชุมชนหองสมุดและวิจัย
ไทย” จดัโดย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ศวท.)  สํานักงานพัฒนาวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  รวมกับ
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ   ณ โรงแรม 
เดอะ แกรนดอยุธยา บางกอก กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

  9. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 
10. นายเกษม  บุญญชล 

 

32. 16 – 19 ธ.ค. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “เสริมสรางสังคมความรู : 
การเขาถึงสภาพที่แตกตางของสังคม” จัดโดย 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  ณ โรงแรม 
เดอะแกรนด อยุธยาบางกอก กรุงเทพมหานคร 

33. 19 ธ.ค. 2551 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งท่ี 
6/2551  ณ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

34. 8 ม.ค. 2552 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/9/1/2552  ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

35. 23 ม.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการ
ประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2552   
ครั้งท่ี 1/2552 จัดโดย สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  (สพฐ.)  ณ  หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี   

36. 28 ม.ค. 2552 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ 
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ครั้งท่ี 11/10/1/2552  ณ มหาวทิยาลัยรังสิต 

37. 6 ก.พ. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายอุทิตย  พิมพา 

การสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีเว็บ 2.0 : สูความเปน
เลิศของหองสมุดดิจิตอล” จัดโดย สํานักหอสมุด 
กลาง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ณ  สํานัก
บริการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

38. 19 ก.พ. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพบรรณารักษในการใหบริการขอมูลตลาดทุน” 
ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

39. 20 ก.พ. 2552 1. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
2. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 

การสัมมนา เรื่อง “เครือขายความรวมมือ Journal 
Link : ปจจุบันและอนาคต” ณ ศูนยบริการความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.)  สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

40. 20 ก.พ. 2552 1. นางไพจิตร  เกิดอยู 
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร 
สารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
1/2552  ณ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

41. 19 มี.ค. 2552 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ การประชุมกลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/10/2/2552   
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

42. 22 - 24 มี.ค. 2552 นางลักษมี  พูลทรัพย โครงการสัมมนา เรื่อง “กวาจะเปนปริญญานิพนธ / 
สารนิพนธ”  ณ  ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

43. 25 มี.ค. 2552 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/10/1/2552    
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

44. 1 เม.ย. 2552 นายอุทิตย  พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 
11/11/2/2552  ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

45. 10 เม.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ 
วารสารวชิราวุธานุสรณสาร ครั้งท่ี 1/2552   
ณ หอวชิราวุธานุสรณ  กรุงเทพมหานคร 

46. 29 เม.ย. 2552 นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการผูใช  ในคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 11/11/2/2552   
ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

47. 14 - 15 พ.ค. 2552 นางสาวอุมาพร  ไชยสูง โครงการอบรมการใช Ubuntu Linux ขั้นพ้ืนฐาน 
จัดโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร
แหงชาติ (ซิปา) และมูลนิธิศักด์ิพรทรัพย   
ณ มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย  อาคาร ว. วิโรจน   
ซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารภ  กรุงเทพมหานคร 

48. 15 - 16 พ.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
3. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
4. นางลักษมี  พูลทรัพย 
5. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 

สัมมนา เรื่อง “สารสนเทศศาสตรกับการกาวสูสังคม
ฐานความรู”  จดัโดยแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร  
สาขาวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา-  
ธิราช   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

49. 18 พ.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

สัมมนา เรื่อง “ความรวมมือกลุมผูใชระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB โครงการพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติสําหรับหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาไทย” จัดโดย สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ณ โรงแรมเอเชีย   



 45 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
50. 20 พ.ค. 2552 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี สัมมนา เรื่อง “อนุรักษทันเวลา รักษคุณคามรดก

ไทย” จัดโดย สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี  
กรุงเทพมหานคร 

51. 20 – 22 พ.ค. 2552 นางสาวอุมาพร  ไชยสูง การอบรม หลักสูตร  “Linux System Admin”   
จัดโดย สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร
แหงชาติ (ซิปา) และมูลนิธิศักด์ิพรทรัพย   
ณ มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย  อาคาร ว. วิโรจน   
ซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารภ  กรุงเทพมหานคร 

52. 27 - 28 พ.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
4. นางปทมพร  โพนไสว 
5. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

สัมมนา เรื่อง “ฐานขอมูลบูรพาจารยแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” จัดโดยหอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  ณ ศูนยนานา-
ชาติสิรินธรฯ  อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 3.1.2  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมศึกษาดูงานในประเทศ  ปการศึกษา 
2551 (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 

 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

1. 16 ก.ย. 2551 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู 
3. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
4. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
5. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
6. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
7. นางพัชรินทร  จาริยะ 
8. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
9. นางสาวชูชีพ  มามาก 
10. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
11. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
12. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 
13. นางลักษมี  พูลทรัพย  
14. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน 
15. นายศราวุฒิ  วัชระปนต ี
16. นายสัญญา  ประกอบผล 
17. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 

ศึกษาดูงานนิทรรศการ เรื่อง “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand 
Research Expo 2008)” จัดโดย  สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)   
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค  กรุงเทพมหานคร 
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ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

  18. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
19. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
20. นางสาววิมลรัตน  ทองปลาด 
21. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ 

 

2. 20 ม.ค. 2552 นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ กลุมงานเทคนิค  ในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) จัดทําโครงการ อพส. กลุมงาน
เทคนิคสูชุมชน และศึกษาดูงานหองสมุด   
ณ หองสมุดประชาชน โรงเรียนหลวงพอปาน
คลองดานอนุสรณ  ตําบลคลองดาน อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

3. 3 เม.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  
3. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
4. นางสาวชูชีพ  มามาก 

ศึกษาดูงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ครั้งท่ี 37  
จัดโดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด  ณ ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  กรุงเทพมหานคร 

4. 7 เม.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
3. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาต ิ
4. นายอุเทน  สรอยอุดม 
5. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
6. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
7. นายอภิพล  เมืองเกษม 

8. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
9. นายระวิ  มีเดช 
10. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร 
11. นางสาวอุมาพร  ไชยสูง 
12. นายวสันต  สีลาเรือง 
13. นางรุงนภา  พ้ืนงาม 
14. นายสัญญา  ประกอบผล 

15. นางไพจิตร  เกิดอยู 
16. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  
17. นายธีระพล  เงินนาค 
18. นายประกอบ  ดาราตระกูล 

19. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

20. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยจัดโครงการกิจกรรม 5 ส และ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ บริษัท  
เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) 
จํากัด   นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3.1.3  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางประเทศ  ป
การศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 
การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 22 – 25 พ.ย. 2551 นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย ศึกษาดูงานหองสมุด ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  จัดโดย สถาบัน
พัฒนาตลาดทุน   ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

ในปการศึกษา 2551 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยได
แจกแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (FM 31-
2) จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2551  (สิงหาคม – กันยายน 2551) และครั้งท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2551  (มกราคม – กุมภาพันธ 2552)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ในปการศึกษา 2551  ผูใชบริการมคีวามพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 4.02  จากคะแนนสูงสุด 5 และคะแนน
ตํ่าสุด 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 คาเฉล่ียโดยรวม  4.03  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
ภาคการศึกษาท่ี 2/2551 คาเฉล่ียโดยรวม  4.01  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ในปการศึกษา 

2551 
 

คาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจดาน 

ภาค 1/51 ภาค 2/51 

1. ความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ  4.12 4.07 
2. บริการยืม-คืนหนังสือ 4.21 4.17 
3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 3.93 3.90 
4. บริการยืม-คืนจุลสาร รายงานประจําป ส่ิงพิมพ มธบ. 3.82 3.81 
5. บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 3.83 3.82 
6. บริการสารสนเทศในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน ฐานขอมูลออนไลน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.93 3.97 
7. บริการชวยคนควา 4.08 4.07 
8. บริการหองคนควา 3.98 4.00 
9. การใหบริการของพนักงาน 4.13 4.03 
10. ส่ิงแวดลอมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) 4.28 4.24 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.03   4.01 
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3.3  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  

ในปการศึกษา 2549 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตของงาน 5 ลักษณะ คือ งาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหหนังสือเอกสารและส่ิงพิมพ  งานดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง 
งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ   และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 สําหรับปการศึกษา 2551 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการตามลักษณะงานอยาง
ตอเนื่อง ดังนี้ 
  

3.3.1  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
  3.3.1.1 งานประจํา  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดําเนินการ ดังนี้ รับใบเสนอแนะ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  (Request form) จากผูใชบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับวัตถุประสงค 
นโยบาย และหลักสูตร โดยการสํารวจแหลงทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน สถาบัน ศูนย สํานักพิมพ 
หรือขอรับบริจาคและแลกเปล่ียน การสํารวจแหลงในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาไดตามความตองการ จะแจงผู
เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีจัดหาไดตามแหลงจากการสํารวจ จะทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ หรือ
ถายสําเนา และเมื่อไดรับทรัพยากรสารสนเทศจะทําการตรวจสอบความถูกตองและสภาพของทรัพยากร
สารสนเทศใหตรงกับบันทึกขออนุมัติ แลวดําเนินการแยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือดําเนินการ
ลงทะเบียน  
 การดําเนินงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยา- 
กรสารสนเทศจาก 3 วิธี คือ การจัดซื้อ การรับบริจาค และการแลกเปล่ียน 

1) การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน 
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการดําเนินงานไดแสดงไวตามตารางขางลางนี้ 

ปการศึกษา 2551 ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ เปาหมาย (เลม/ชิ้น/ฉบับ) ปริมาณการลงทะเบียน(เลม/ชิ้น/ฉบับ) 

หนังสือ 
จุลสาร 
ส่ือโสตทัศน 
วารสาร 

3,800 
180 

1200 
3,750 

4131 
256 

1,311 
4,662 

 
2) การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

จากสถาบันและหนวยงานอื่น ๆ เปนการจัดหาเพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการซึ่งเปนทรัพยากรสาร-
สนเทศท่ีจัดหาไดโดยเฉพาะท่ีเฉพาะแหลง ไมมีการจําหนายตามแหลงท่ัวไป ในปการศึกษา 2551 ดําเนินการ
จัดหาโดยการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   ไดตามตารางแสดงผล ดังนี้ 

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

รับบริจาคภายใน 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

รับบริจาคภายนอก 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

หนังสือ 632 / 724 1,227 / 1,461 
วารสาร 99 / 156   1,133 / 1,278 
จุลสาร 34 / 37     208 / 219 
ส่ือโสตทัศน 89 / 122       215 / 287 
วิทยานิพนธ 173/346    72/72 
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3) การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  
ปการศึกษา 2551 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการแลก 

เปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับสถาบันตางๆ  ดังนี้ 
ก. การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีสถาบันท่ีไดรับ 

วิทยานิพนธจากศูนยสนเทศและหอสมุด  ดังนี้ 
1.  หอสมุดแหงชาติ   จํานวน 128   ชื่อเรื่อง 
2.  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน 173   ชื่อเรื่อง 
3.  มหาวทิยาลัยเกริก   จํานวน 239 ชื่อเรื่อง 
4.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน   40 ชื่อเรื่อง 
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ  จํานวน 149 ชื่อเรื่อง 
6.  ศาลปกครอง    จํานวน    9 ชื่อเรื่อง 
7.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   จํานวน  38 ชื่อเรื่อง 

     
ข.   ศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับวิทยานิพนธจากสถาบันอ่ืน  ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน   31 ชื่อเรื่อง 
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   จํานวน   41 ชื่อเรื่อง 

ค.    การแลกเปลี่ยนวารสารสุทธิปริทัศน  ท่ีผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกับ
วารสารสถาบันอื่นๆ ดังนี้ 

1. วารสารปาริชาต  ของ กองจัดการวารสารปาริชาต กลุมงานสงเสริมและ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. วารสารตํารวจ  ของ กองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ของ ศูนยวิทยบริการและหอสมุด 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
4. สรรพากรสาสน ของ ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักแผนภาษี  กรมสรรพากร 
5. รายงานความเคล่ือนไหวดานเศรษฐกิจ แรงงาน   ของหองสมุดกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงงาน กระทรวงแรงงาน 
 

3.3.1.2  การพัฒนางานประจํา 
   กลยุทธในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการจัดเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศใหคณาจารยคณะตางๆ ไดคัดเลือกแลว  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดหาดังนี้ คือ โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ  โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย โครงการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปภาคี และการ
บอกรับฐานขอมูลออนไลน ซึ่งมีผลการดําเนนิงานดังนี้ 
 
   1)  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ 
         ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหองสมุดจะมีความเพียงพอและทันสมัย
บรรณารักษตองติดตามตลาดของสํานักพิมพ แหลงผลิต เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงค  ในปการศึกษา 2551 มี
การออกสํารวจตลาดทรัพยากรสารสนเทศใหม จํานวน 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางขางลางนี้  
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ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
คร้ังท่ี เดือน สํานักพิมพ / หนวยงาน 

หนังสือ วารสาร สื่อโสตฯ 

1 17 มิ.ย. 51 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 98 3 5 
2 26 ธ.ค. 51 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 64 16  
3 3 เม.ย. 52 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติต์ิ 18 3 6 

รวม 180 22 11 

 
   2) การกิจกรรมการออกรานจําหนายหนังสือของสํานักพิมพ 
       ในปการศึกษา 2552 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากการออกราน
จําหนายคร้ังท่ี 1 วันท่ี 7-8 สิงหาคม  2551 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 28-30 มกราคม 2552 เปนโครงการจัดรวมใน
งานสัปดาหหองสมุดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารย นักศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญของการอาน
หนังสือเพ่ือเสริมสรางการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันไดมีโอกาสตรวจดูหนังสือสาขาวิชา
ตางๆ ท่ีรานจําหนายหนังสือนํามาแสดงในวาระงานสัปดาหหองสมุดประจําป และเสนอแนะใหศูนยสนเทศ
และหอสมุดจัดหาเขาหองสมุด 
 สรุปผลจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย ดังตารางท่ีแสดงขางลาง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ภาษาไทย  
(ชื่อเร่ือง) 

ภาษาอังกฤษ  
(ชื่อเร่ือง) 

รวม  
(ชื่อเร่ือง) 

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 7-8 สิงหาคม  2551 11 72 83 
ครั้งท่ี 2  วันท่ี 28-30 มกราคม 2552 96 340 436 

รวม 107 412 519 

 
             3) การจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนท่ีบอกรับเปนสมาชิก ปการศึกษา  
2551 
    ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนในป 2551  ดังแสดง
ในตารางขางลาง 
 

 ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก หมดวาระสมาชิก 

1.  Proquest ABI/Inform 1 มิ.ย. 2549 31 พ.ค. 2553 
2.  Westlaw International 1 ก.ค. 2549 30 มิ.ย. 2552 
3.  Thai University e-book Net 2547 ตอเนื่อง 
4.  Proquest Dissertation & Theses   1 พ.ย. 2549 31 ต.ค. 2552 
5.  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน 
          -  IFD NewsClip Online 
          -  Online matichon e-Library 

 
1 ส.ค. 2549 
1 พ.ค. 2549 

 
31 ก.ค. 2552 
31 พ.ค. 2553 

6.  ฐานขอมูล วิทยานิพนธไทย 2540 ตอเนื่อง 
7.  Hospitality & Tourism Complete   1 ก.ย. 2549 31 ส.ค. 2552 
8.  Business Source Premier (BSP)      1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2552 
9.  Econlit 1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2552 
10.  NewsCenter 1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2552 
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 ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก หมดวาระสมาชิก 

11.  WARC.COM 1 มี.ค. 2550 28 ก.พ. 2553 
12.  GetAbstract 1 ก.ค. 2550 9 ส.ค. 2552 
13.  และฐานขอมูลดานวิศวกรรมศาสตร 1 ฐาน (เฉพาะบุคคล) 1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2552 
 

3.3.2  งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  3.3.2.1  การกําหนดรหัส ใหคําคน หัวเร่ืองและรายการทางบรรณานุกรม เพ่ือการ
เขาถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ เปนหนาท่ีของงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ป
การศึกษา 2551  ไดดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีวางแผนไว ดังตารางแสดงผลขางลางนี้ 
 
 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2550 

ภาคการศึกษา เปาหมาย วิเคราะหได 
รวม 

หนังสือ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

1,300  ชื่อเรื่อง 
1,500  ชื่อเรื่อง 

1,374  ชื่อเรื่อง 
1,561  ชื่อเรื่อง 

2,935 ชื่อเรื่อง 

วารสาร ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

     1,000  ฉบับ 
     1,150  ฉบับ 

  1,063  ฉบับ 
  1,447  ฉบับ 

 2,510  ฉบับ 

จุลสาร ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

       80 ชื่อเรื่อง 
       96  ชื่อเรื่อง 

  92  ชื่อเรื่อง 
  150  ชื่อเรื่อง 

  242 ชื่อเรื่อง 

 
 เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดซื้อฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน 
จากมูลนิธิสถาบันการพัฒนาเพ่ือการศึกษา และตออายุการใชฐานขอมูลทุกป จนถึงปจจุบัน เชนเดียวกันได
บอกรับฐานขอมูลขาวออนไลน Matichon e-Library ต้ังแตเดือนเมษายน 2548 จนถึงปจจุบัน 
 
  3.3.2.2  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของงานวิเคราะห 
   นอกจากการดําเนินงาน กิจกรรมในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังมี
กิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห ดังนี้ 

1)  การจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ  
        แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับอนุมัติใหจําหนายส่ิงพิมพท่ีมีการใช
นอยและปริมาณมาก ดังนี้ วารสารฉบับยอนหลังท่ีไมสามารถใชอางอิงได จํานวน 1,693 เลม หนังสือ จํานวน 
1,943 เลม  

2) ความรวมมือเพื่อจัดทําฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  [Union Catalog] 
     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการจัดทําฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม เพ่ือเชื่อมโยงรายการทางบรรณานุกรมของหองสมุดตางๆ เขาดวยกัน เอื้อประโยชนตอผูใช
และเจาหนาท่ีในการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหงรวมกัน อันเปนการเพ่ิมคุณคา
ทรัพยากรสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีบริษัทบุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูใหบริการ
ดานพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศใน
หองสมุด และมีการจัดต้ังเครื่องแมขายไวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ในป
การศึกษา 2551  ศูนยสนเทศและหอสมุด มีการอัพเดทฐานขอมูลสหบรรณานุกรมเปน Master Records  
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หนังสือจํานวน 1,885  ระเบียน และวารสารจํานวน 90  ระเบียน  มีระเบียนสถาบันภาคีแลว  (Add Symbol)  
หนังสือจํานวน 89  ระเบียน วารสารจํานวน  40  ระเบียน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ปการศึกษา  2551 
การอัพเดทฐานขอมูล 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รวม 

Add Symbol 
     หนังสือ 
     วารสาร 

 
26 
9 

 
63 
31 

 
89 
40 

Master Records [Copy to database] 
     หนังสือ 
     วารสาร 

 
563 
51 

 
1,322 

39 

 
1,885 

90 

 
3)  การจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส [e-thesis] 

ในปการศึกษา 2551  ไดดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส  
[e-thesis] ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน  131  ชื่อเรื่อง 
 

  4)   การจัดเก็บวิทยานิพนธฉบับเต็มบน  Web 
          ในปการศึกษา 2551  ไดดําเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธฉบับเต็มบน Web 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในฐานขอมูล Digital Collection จํานวน  180  ชื่อเรื่อง 
 
  5)   โครงการจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส (กฎหมายหายาก) 
          หนังสือหายากทางดานกฎหมายท่ีไมสามารถจัดหาจากแหลงอื่นๆ ได และ

มีเนื้อหาท่ีควรจัดเก็บ จําเปนตองหาวิธีการอนุรักษเพ่ือยืดเวลาในการใชงาน จึงจัดเก็บใหอยูในรูป
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบริการ ในป 2551 ไดจัดดําเนินการไปจํานวน 103  เลม  สามารถใชบริการไดท่ี  DVD 
No.  296 – 300  DVD No. 346 – 355  และ DVD No. 356 – 360 

 
3.3.3  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 

         ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการปองกันรักษาสภาพหนังสือ ใหมีระยะเวลาการใชงาน
มากขึ้น เมื่อใหบริการแลวเจาหนาท่ีจัดชั้นไดสํารวจสภาพส่ิงพิมพ ถาพบหนังสือชํารุดไมพรอมใชงานก็นํา
ส่ิงพิมพเหลานั้นมาซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สมบูรณท้ังรูปเลมและเนื้อหาเพ่ือยืดอายุการใชงาน และเย็บรวม
เลมวารสารของแตละปของบางรายชื่อ  ในการดําเนนิงานมีเปาหมาย ดังนี้ ภาคเรียนท่ี 1  จํานวน 1,500 เลม 
ภาคเรียนท่ี 2 และ 3  จํานวน 2,500  เลม ผลการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการซอมและ
อนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ จํานวน 4,958  เลม ตามตาราง ดังนี้.- 
 

ปการศึกษา  2551 เปาหมาย  (เลม) ผลการดําเนินงาน (เลม) 

ภาคเรียนท่ี 1 1,500 2,263 
ภาคเรียนท่ี 2 และ 3 2,500 2,696 

ผลการดําเนินงานรวมตลอดปการศึกษา 2551 4,958 
 
 นอกเหนือจากการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพแลว บุคลากรที่ทําหนาท่ีในงานนี้ได
ปฏิบัติงานพิเศษตางๆ ดังนี้ 
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 1. ฝกประสบการณทางดานการซอมและอนุรักษหนังสือใหกับนักศึกษาฝกงานจากสถาบันการศึกษา
ตางๆ และบุคลากรจากหนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีแจงความประสงค  
 2.  รับเขาเลม หุมปกแข็งเดินอักษรทอง หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ใหกับผูใชบริการ
ท่ัวไป  ในป 2551 มีรายรับจากการใหบริการ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552  เปนเงิน 
25,400  บาท 
 3.  จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูท่ีผานการฝกประสบการณทางดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

4. งานความรวมมือ การออกแบบกราฟก จัดทําปาย งานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  
ในโครงการที่ดําเนินการโดยศูนยสนเทศและหอสมุด หรือหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
 5.  งานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ  ในป 2551 ไดดําเนินการโครงการเย็บเลมวารสารฉบับ
ยอนหลัง เพ่ือลดคาใชจาย อํานวยความสะดวกในการบริการวารสาร ในชวงเวลาที่นําไปเย็บเลม จํานวน  
105  ชื่อเรื่อง  
 6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ”   ในป 2551  มี
ผูเขารวมอบรมจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  3  คน  มหาวิทยาลัยเอกชน  8  คน  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหา-
นครและปริมณฑล  3  คน  และหองสมุดสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  1  คน  รวมท้ังส้ิน  15  คน 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ ปการศึกษา 2546 – 2551 

 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 การซอมและ
อนุรักษ 5,567 6,367 6,258 4,999 5,337 4,958 

 
 

3.3.4  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
          เปนหนวยงานหนึ่งในแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีรวบรวมจัดเก็บอนุรักษเอกสาร
จดหมายเหตุและใหบริการตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล ในปการศึกษา 2551 ไดพัฒนางานประจําโดยจัด
ใหมีโครงการเผยแพรหอจดหมายเหตุ 3  โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดเก็บเอกสารสวนบุคคลของบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทําการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุ 

ประเภทเอกสารสวนบุคคลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือออกใหบริการในปการศึกษา 2551 เปนจํานวน 
175 ปก  เปนเอกสารสวนบุคคลของอาจารยประเสริฐ  ประภาสะโนบล  และอาจารยดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  
  2)  โครงการจัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
        หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดําเนินการจัดทําตารางกําหนดอายุการ
เก็บเอกสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2551 – เดือนพฤษภาคม 2552  แบงเนื้อหา
ของเอกสารท่ีจัดทําการจัดเก็บและรับมอบออกเปน 14 หมวด เพ่ือใชเปนแนวทางรับมอบเอกสารจาก
หนวยงานอื่นๆ และเพ่ือเปนประโยชนในการจัดเก็บเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัยในระบบเดียวกัน 

 3  โครงการศูนยรวมภาพ 
       หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได

ดําเนินการโครงการศูนยรวมภาพ ในปการศึกษา 2551  โดยจัดเก็บภาพกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 24  อัลบ้ัม   
 
 



 54 

3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 
 

3.4.1   การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ศูนยสนเทศและหอสมุดไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  

เพ่ิมเติมดังนี้ 
3.4.1.1 การปรับปรุงและเพิ่มฟงชั่นแตละโมดูล 
 - Circulation Module 

  ในระบบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดมีการพัฒนา Software เพ่ิมเติมดังนี้ 
 ระบบตรวจสอบ อักษรยอ Patron Type 
 ระบบตรวจสอบ สถานะหนังสือท้ังหมด 
 ระบบตรวจสอบ สถานะหนังสือ(เชน ซอม,หาย ฯลฯ)ดวย Barcode 
 ระบบตรวจสอบสถิติตรวจสอบหนังสือท่ีมีการยืมสูงสุด 20 อันดับแรก 
 ระบบพิมพรายชื่อหนังสือเรียงตามเลขหมูสําหรับการสํารวจหนังสือ 
 ระบบแจงเตือนและทวงหนังสือ เปนระบบที่พัฒนาดวยโปรแกรม PHP และ 

SQLพัฒนาเปน Web Application โดยทํางานผาน ODBC Oracle บน
คอมพิวเตอรท่ีติดต้ัง Apache WebServer โดยมีฟงกชั่นดังนี้ 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายแจงเตือนบุคลากร 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายทวงหนังสือเกินกําหนดบุคลากร 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายทวงหนังสือเกินกําหนดนักศึกษาท้ังหมด 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายทวงหนังสือเกินกําหนดนักศึกษารายเดือน 
o ฟงกชั่นพิมพสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีมีหนังสือเกินกําหนดรายเดือน 
o ฟงกชั่นพิมพรายละเอียดนักศึกษาท่ีมีหนังสือเกินกําหนดรายเดือน 
o ฟงกชั่นตรวจสอบรายการคางสง/แจงเตือนทรัพยากรทั้งหมด 

 ระบบแจงเตือนและทวงส่ือโสตทัศน  เปนระบบที่พัฒนาดวยเครื่องมือแบบ
เดียวกับระบบแจงเตือนและทวงหนังสือโดยมีฟงกชั่นดังนี้ 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายแจงเตือนบุคลากร 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายทวงหนังสือเกินกําหนดบุคลากร 
o ฟงกชั่นพิมพจดหมายทวงหนังสือเกินกําหนดนักศึกษาท้ังหมด 
o ฟงกชั่นสรุปรายการคางสง/แจงเตือนโสตฯทั้งหมด 

 
 3.4.2  การพัฒนา Software ข้ึนใชเอง 

  3.4.2.1  ระบบจัดเก็บรูปภาพเวอรชั่น 2 (Photo Bank version2) 
   ระบบจัดเก็บรูปภาพ (Photobank) เปนระบบฐานขอมูลท่ีใชจัดเก็บ ภาพถาย
ฟลม ภาพถาย Digital ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเปนกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาโดยใชโปรแกรม พีเอช
พี และฐานขอมูล MySQL ซึ่งติดต้ังอยูบนระบบปฏิบัติการ LINUX SuSe ผูใชสามารถสืบคนขอมูลและ
สามารถ Download รูปภาพไปใชงานได โปรแกรมดังกลาวพัฒนาและปรับปรุงเวอรชั่นโดยนายอุทิตย 
พิมพา โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 

 เปล่ียน User Interface ใหม 
 มีการสืบคนขั้นสูง 
 มีการไฮไลทท่ีคําคนในผลลัพธท่ีคนได 
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 สามารถเรียงผลลัพธตามชื่อเรื่อง ชื่อผูจัด สถานท่ี ฯลฯได 
 ผูบันทึกขอมูลสามารถแกไขหรือลบขอมูลไดในหนาแสดงผลลัพธ 
 ผูบันทึกขอมูลสามารถเปล่ียนLocation ไดแบบ Global 
 ผูใชงานสามารถ export ขอมูลไดในรูปไฟลขอมูล Excel หรือ CSV ได 

 
 3.4.3  การพัฒนา Hardware 
   มีการติดต้ัง Web Server สําหรับจัดทํา Knowledge management โดยใหบริการในระบบ  
Intranet 

 
 3.4.4  การพัฒนาโฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด 

 แผนกเทคโนโลยีหองสมุดไดจัดทํานิทรรศการบนเว็บ เนื่องในวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ
และอาจารยสนั่น เกตุทัต และวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยครบรอบ 40 ป 
 
 3.4.5  การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 

 การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การใชงานเว็บบราวสเซอร 
ไฟรฟอรก” การอบรมดังกลาวจัดในวันท่ี 26 พ.ย.51 เวลา 09:00-16:30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
Lab12 โดยมีนายพรเทพ ยอแสงรัตน เปนวิทยากร 
 
 3.4.6  คอมพิวเตอรภายในศูนยสนเทศและหอสมุด 

 Sun Server       2 เครื่อง 
 Linux Server     1 เครื่อง 
 Internet Gateway     1 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรท่ีใหบริการอินเทอรเน็ตท้ังหมด   80 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรใหบริการสืบคนขอมูล VTLS Webgateway 24 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน    70 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรใหบริการ video Ondemand   19 เครื่อง 
 คอมพิวเตอรใหบริการเรียนรูดวยตนเอง   6 เครื่อง 

 
 3.4.7  สถิติการทํางาน 
 

รายการ รวมท้ังป 

ซอมบํารุงคอมพิวเตอร(ครั้ง) 360 

ซอมบํารุง Printer(ครั้ง) 14 

ซอมบํารุงเครือขาย(ครั้ง) 12 

ติดต้ัง Software(ครั้ง) 390 

ปรับปรุง Homepage(ครั้ง) 79 

ปรับปรุงฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 50 

พัฒนาฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 15 
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รายการ รวมท้ังป 

อบรมบุคลากร(คน) 45 

Back Up ฐานขอมูล ทุกวัน 

เตรียมขอมูลสงทบวงฯ(ครั้ง) 0 

ปรับปรุงฐานขอมูล Metadata(ครั้ง) 0 

ฝกงานนักศึกษา(คน) 12 

เตรียมเอกสาร อพส.(ชุด) 0 

เตรียมเอกสารภายในแผนก(ชุด) 0 
 

 
3.5 การบริการสารสนเทศ 
  

ศูนยสนเทศและหอสมุด   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จัดใหมีบริการสารสนเทศ  โดยการสืบคน
จากคอมพิวเตอรในศูนยสนเทศและหอสมุดหรือสืบคนขอมูลผานเว็บไซต http://laic.dpu.ac.th ในขณะนี้มี
ฐานขอมูล 3 ประเภทดังนี้ 

 
3.5.1 ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) 

  ผูใชบริการสามารถทําการสืบคนไดจากเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยคลิก
เลือกฐานขอมูล Online  จาก  Quick  Links   ในหนาแรกของโฮมเพจ  ในกรณีท่ีมีผูใชบริการตองการสืบคน
ขอมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โปรดติดตอขอ  User name และ Password  ไดท่ีงาน
บริการชวยคนควาวิจัย  แผนกบริการสารสนเทศ  ชั้น 2  

  3.5.1.1   ABI/INFORM  
   ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมขอมูลจากวารสารทางดานบริหารธุรกิจ  การ
โฆษณา  การตลาด  เศรษฐศาสตร  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การเงิน  ภาษีอากร  คอมพิวเตอร  
มากกวา 1,100  รายชื่อรวมถึงสารสนเทศของบริษัทตาง ๆ  อีกมากกวา 60,000  บริษัท   สามารถสืบคน
บทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text)   ไดจากวารสารท่ัวโลก กวา 800 รายชื่อ โดยขอมูลในป ค.ศ.  1971 – 
1990 ใหรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป   และในป ค.ศ. 1991 – ปจจุบัน ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูป 
(Full Text) 

3.5.1.2  Business  Source  Premier (BSP)    
           ฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจของบริษัท  EBSCO  ครอบคลุมเนื้อหา 
ทางดานธุรกิจ    การตลาด  การบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การบัญชี    การเงิน  และ
เศรษฐศาสตร  ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ. 1965 – ปจจุบัน  โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text)  
จํานวน 2,300  รายชื่อ 

3.5.1.3  EconLit  
          ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจ  การพยากรณเศรษฐกิจ  
ตลาดทุน เศรษฐมิติ  เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม  เศรษฐศาสตรแรงงาน  ทฤษฎีการเงิน   เศรษฐศาสตร
การเมือง และอ่ืนๆ  ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ.  1969 – ปจจุบัน  โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ  (Full Text)  
มากกวา 400  รายชื่อ   
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 3.5.1.4  Hospitality  & Tourism  Complete   

  ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมวารสารตางประเทศทางดานอุตสาหกรรมบริการ   
การทองเท่ียวและโรงแรม  มีขอมูลยอนหลังตั้งแตป  ค.ศ.  1965 – ปจจุบัน   มีเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full  
Text)  มากกวา  200  ชื่อเรื่อง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับวารสารฉบับพิมพ  (ท่ีมีอยูในฐานขอมูล)  
ในสาขานี้  14  ชื่อเรื่อง 
  3.5.1.5 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  

3.5.1.6 IFD  Newsclip  Online   
 ฐานขอมูลฤตภาคขาวออนไลน   โดยเปนระบบบริการสืบคนขาว  บทสัมภาษณ   

บทวิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตาง ๆ  จากหนังสือพิมพภาษาไทยสําคัญ ๆ กวา  20  ฉบับ  
โดยจัดแบงเปน  25  หมวดขาว  ไดแก  การเมืองในประเทศ  เศรษฐกิจ  การตลาด   ธุรกิจการคา   
เกษตรกรรม  สาธารณูปโภค   คมนาคม  การขนสง   และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ปท่ีใหบริการตั้งแตป  พ.ศ.  
2545 – ปจจุบัน    ใหขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ  (Full Text)  ในรูปของภาพขาว 
(Image) 
  3.5.1.7   Matichon  e-Library  (หองสมุดขาวออนไลน)  
          ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน   โดยเปนระบบบริการสืบคนขาว  บทสัมภาษณ   
บทวิเคราะห  บทวิจารณ  บทความ  รายงานตางๆ  หรือขอเขียนอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับองคกรภาครัฐและ
เอกชน   รวมท้ังบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท   ปท่ีใหบริการตั้งแตป  พ.ศ.  2539 – ปจจุบัน   
ใหขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text)  ในรูปของภาพขาว (Image)  

3.5.1.8 News Center  ( หองสมุดขาวออนไลน) 
  ฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลนท่ีมีเนื้อหาหลากหลายจากแหลงขอมูลท้ังในและ 

ตางประเทศกวา 100 แหลง  สามารถสืบคนขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษยอนหลังไดมากกวา 10 ป  
สามารถนําขอมูลไปใชงานตอไดงายดาย  ไดแก  ส่ังพิมพ  บันทึกลงไฟล คัดลอก  ตลอดจนนําขอมูลออกไปสู 
Microsoft Word และ Microsoft Excel รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีขอมูลลาสุดท่ีอยูในความสนใจเขาสู
ฐานขอมูล 

3.5.1.9 Proquest Dissertations & Theses   
 ฐานขอมูลออนไลนท่ีรวบรวมงานวิจัย  วิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา 

เอกของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลก   ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   ขอมูลไดมาจาก
วารสารประเภทสาระสังเขปชุด  “Dissertation  Abstract”   ของบริษัท  UMI  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ง
รวบรวมบทคัดยอวิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกประมาณ 1,000 แหง   มีขอมูลมากกวา 2.4 ลาน
รายการ  และมีการเพ่ิมเติมขอมูลปละไมตํ่ากวา  930,000  รายการ  โดยขอมูลในป  ค.ศ. 1861 – 1979   ให
รายการบรรณานุกรม  ในป ค.ศ. 1980 – ปจจุบัน  ใหรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป  และในป ค.ศ. 
1997 – ปจจุบัน  ใหตัวอยางวิทยานิพนธ 24 หนาแรกในรูป PDF 

3.5.1.10 Thai  University eBook Net    
 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เปนการอานหนังสือผานทางอินเทอรเน็ต   โดย 

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดบอกรับ eBooks  ผานทางภาคีหองสมุดจึงสามารถอานหนังสือจากการรวมกลุม
ภาคีหองสมุดไดประมาณ 3,634 eBooks  และสามารถเขาอานหนังสือเพ่ิมเติมไดจาก OCLC ซึ่งเปนองคกร
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ไมแสวงหากําไรของหองสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,460 eBooks  เชน หนังสือ
อางอิง  หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา  วรรณคดี  และนวนิยาย 

  3.5.1.11 Thai Academic eBooks 
 ฐานขอมูลท่ีใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBooks) ภาษาไทย  เปนการอาน 

หนังสือภาษาไทยผานทางอินเทอรเน็ต  สามารถเขาใชงานผานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของศูนยสนเทศและ
หอสมุด  มี 7 หมวดหนังสือ ไดแก การศึกษา  ภาษาศาสตรและวรรณคดี กีฬา ทองเท่ียว  สุขภาพและอาหาร 
ธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการจัดการ นวนิยาย อานเลนและนิทาน ประวัติศาสตรและอัตชีวประวัติ  เทคโนโลยี 
วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
  3.5.1.12 Digital Library Joint Research Projects eContent Collection (DL-01) 

 ฐานขอมูลท่ีใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBooks) วิชาการภาษาอังกฤษ  
จํานวน 1,568 ชื่อ ครอบคลุม 17 สาขาวิชา  โดยใชรวมกับขายความรวมมือ Thai University eBook Net 
  3.5.1.13  WARC  ( World  Advertising  Research  Center)  

 ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหความรูทางดานการตลาดมากกวา 25,000 ขอเขียน  และ 
มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลใหมทุก 1 เดือนท่ีมีอยูในส่ือตาง ๆ  เชนเอกสารการวิจัย (Research Papers)          
เรื่องยอ  (Summaries)  บทความ (Articles)  และกรณีศึกษาตางๆ  (Case Studies)  ซึ่งมีมากกวา 30  
แหลงดวยกัน  สามารถสืบคนยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1989 – ปจจุบัน  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอม
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text)  ในรูปของ HTML  และ PDF   
  3.5.1.14  Westlaw  International    

 ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการสารสนเทศทางดานกฎหมายนานาชาติโดยมี 
วารสารและส่ิงพิมพตอเนื่องดานกฎหมายประมาณ 1,200  ชื่อเรื่อง  ใหขอมูลเอกสารทางกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยางครบถวน   อีกท้ังครอบคลุมกลุมประเทศในเครือจักรภพบางประเทศ   กลุม
ประเทศยุโรป  และประเทศอื่น ๆ  ปท่ีใหบริการต้ังแตป ค.ศ. 1970 – ปจจุบัน  ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็ม
รูปแบบ (Full Text)  ในรูปของ  HTML 
   3.5.1.15 วารสารอิเล็กทรอนิกส(Cognition  and  Instruction)  
   ศูนยสนเทศและหอสมุด  บอกรับวารสารฉบับพิมพชื่อ  “Cognition and  
Instruction”  และในขณะเดียวกันก็ใหบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journal) สามารถสืบคนและ
อานวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1984 – ปจจุบัน   ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอม
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text)  ในรูปของ PDF  ผูใชบริการเขาใชผานเว็บไซต http:  
www.leaonline.com  โดยติดตอบอกรับ 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) เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
สามารถเขาใชได 2 ทาง คือ เขาใชผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS Virtua  และเขาใชผานเว็บไซตของ
ศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยมีรายชื่อตามสาขาวิชาท่ีมีใหบริการ  ใหขอมูลฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) 

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

ภาพถายและส่ือบันทึกภาพเหตุการณสําคัญและกิจกรรมสําคัญตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  ต้ังแตป 
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การศึกษา  2549  เปนตนไป  เพ่ือความสะดวกในการสืบคนอยางมีมาตรฐาน   รวมทั้งรักษาภาพและส่ือ
บันทึกภาพใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลทาง 
Internet  ไดโดยชมผานเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี http://laic.dpu.ac.th  หรือติดตอขอใชบริการ
ยืมส่ือบันทึกภาพไดท่ี  เคานเตอรบริการแผนกส่ือโสตทัศนชั้น 5 
 
 3.5.3 ฐานขอมูลซีดีรอม ( CD-ROM Database) 

 3.5.3.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
 ฐานขอมูลซีดี-รอมวิทยานิพนธไทยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนกวา 46 สถาบัน รวบรวมโดยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC)  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ปท่ีใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2509 – 2550  ใหขอมลู
บรรณานุกรมพรอมสาระสังเขป (Abstract) 

3.5.3.2 ฐานขอมูลหนังสอือิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย   
 เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย จํานวน 204 ชื่อเรื่อง ประกอบ 

ดวยแผนซีดี-รอม  และแผนดีวีดี จํานวน 5 ชุด  ชุดท่ี 1 มี 101 เลม  ชุดท่ี 2 ม ี40 เลม ชุดท่ี 3 ม ี23 เลม ชุด
ท่ี 4 มี 20 เลม ชุดท่ี 5 มี 20 เลม   (หลวงอรรถวิภาค ไพศาลเปนผูบริจาคหนังสือกฎหมายเกาเหลานี้ใหศูนย
สนเทศและหอสมุด) 
 

ในปการศึกษา 2551 แผนกบริการสารสนเทศ ไดปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมีโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ท้ังกิจกรรมสงเสริมการบริการผูใช  กิจกรรมพัฒนางานประจํา และกิจกรรมสงเสริมงานบริการ
สังคมดังนี้ 

1. โครงการแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 
เนื่องจากในชวงเปดภาคเรียนของทุกภาคการศึกษา จะมีนักศึกษา อาจารย / พนักงาน และ 

นักวิจัย เขามาใชบริการศึกษาคนควาหาเอกสารภายในศูนยสนเทศและหอสมุดเปนจํานวนมาก แผนกบริการ
สารสนเทศไดจัดใหมีการแนะนําการสืบคนการใชฐานขอมูลของศูนยสนเทศและหอสมุด  และแนะนําวิธีการ
คนหาหนังสือบนชั้นหนังสือ  ท้ังยังทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําขั้นตอนและวิธีการใชฐานขอมูลออนไลน  
กําหนดชวงแนะนําในวันท่ี 10 –28 มิถุนายน 2551 มผีูสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด 275 คน 
 

2. โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน ของศูนยสนเทศและหอสมุด 
        ตามแผนการปฏิบัติงานป 2551  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดกําหนด
จัดโครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน  ท่ีทางศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับ สําหรับนักศึกษา 
อาจารย และนักวิจัย ใหสามารถคนหาขอมูลอินเทอรเน็ต  ฐานขอมูลซีดีรอม  ฐานขอมูลออนไลน  ในป
การศึกษา 2551  ไดดําเนินการดังนี้ 
 คร้ังท่ี 1  ดําเนินการในวันท่ี 29 – 31 กรกฎาคม 2551  มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 17 คน  

คร้ังท่ี 2  ดําเนินการในวันท่ี 28 มกราคม 2552 มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 79 คน  
 
3. จกรรมรวบรวมและเผยแพรบทคัดยอวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย แยกตามสาขาวิชา  บนขายงานคอมพิวเตอร 
แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดกิจกรรมรวบรวมและเผยแพรบทคัด 

ยอวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แยกตามสาขาวิชา บนขายงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรม
ท่ีพัฒนางานประจําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยเปนเจาของ  และอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการในการคนหาสารสนเทศ    ในปการศึกษา 2551 
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ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมและเพ่ิมขอมูลวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ลงฐานขอมูล
วิทยานิพนธ ไดไมนอยกวา 200 รายการตลอดปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552)  สามารถ
รวบรวมและเผยแพรไดจํานวน  284 รายการ  ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

4. กิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการและงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย  ในรูป Full Text  (ตอเน่ือง) 

       ตามแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2551  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ได 
กําหนดกิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการและงานวิจัย ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
บน ในรูป Full Text ซึ่งในปการศึกษา 2551 ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมบทความวิชาการและงานวิจัย
ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศของป 2550- 2551 ใหสมบูรณไดไม
นอยกวา 300 ชื่อเรื่อง ตลอดปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) สามารถรวบรวมและ
เผยแพรไดจํานวน 382 ชื่อเรื่อง   เปนบทความวิชาการจํานวน 217 ชื่อเรื่อง และผลงานวิจัยจํานวน 165 ชื่อเรื่อง 
ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
 5.     โครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเน่ือง) 
        การจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมการอาน เปนการรณรงคใหนักศึกษาและบุคลากรของมหา-
วิทยาลัยตลอดจนบุคคลที่สนใจท่ัวไป รักการอาน โดยกําหนดคําขวัญของงานวา “การอานพัฒนาชีวิต นํา
ความคิดพัฒนาชาติ” ตามแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2551 แผนกบริการสารสนเทศไดกําหนด
เปาหมายในการจัดโครงการรณรงคสงเสริมการอาน 2 ครั้ง ….. 

คร้ังท่ี 1/2551   กําหนดจัดในวันท่ี 5 – 8 สิงหาคม 2551 สรุปผลการจัดกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมบุญหลนทับนักอาน  เปนกิจกรรมท่ีรวบรวมสถิติการยืมทรัพยากรสาร 

สนเทศมากท่ีสุด โดยคัดเลือกจากสมาชิกศูนยสนเทศและหอสมุด  ท่ีมีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดสูงสุด  ซึ่งคณะกรรมการไดประมวลผลขอมูลจากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ของสมาชิก ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2551 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคุณพรเทพ ยอ
แสงรัตน หัวหนาแผนกเทคโนโลยีหองสมุด   ในการประมวลผลจากฐานขอมูล VTLS Virtua  ผลการตัดสิน
ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ    คุณสราวุธ  สายสุพรรณ  นักศึกษาปริญญาโท   

คณะนิติศาสตร  สถิติการยืมจํานวน 167 เลม 
(รับของรางวัล หนังสือ 3 เลม เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   คุณธีระ  จิระโพธิ์ชัย  นักศึกษาปริญญาเอก   
คณะบริหารธุรกิจ  สถิติการยืมจํานวน 121 เลม  
(รับของรางวัล หนังสือ 2 เลม เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คุณศิรพงศ  นรภัทรธนพงศ นักศึกษาปริญญาตรี  
คณะนิติศาสตร  สถิติการยืมจํานวน 110 เลม  
(รับของรางวัล หนังสือ 1 เลม เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

2. กิจกรรมประกวดท่ีคั่นหนังสือ  เปนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาสงผลงานเขาประกวดใน 
หัวขอ “มาอานหนังสือกันเถอะ” ต้ังแตวันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2551 มีผูสงผลงานจํานวน 2 คน ๆละ 2 ชิ้น 
ผลงานของนายพรชัย มะโนปน สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะศิลปกรรมศาสตร  และผลงานของ
นางสาวพรทิพย กาญจนลักษณ สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก คณะศิลปกรรมศาสตร ตัดสินโดยการโหวดให
คะแนนจากกลุมบุคคลากรและนักศึกษา จํานวน 155 คน 
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ผลการตัดสินผูไดรับรางวัล 
รางวัลดีเดน  นางสาวพรทิพย  กาญจนลักษณ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  

 คณะศิลปกรรมศาสตร  ไดรับการโหมด  46 ครั้ง 
 (รับของรางวัล นาฬิกา 1 เรือน เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว และกระเปา มธบ. ) 

รางวัลชมเชย  รางวัลท่ี 1  นายพรชัย มะโนปน  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 คณะศิลปกรรมศาสตรไดรับการโหมด  41 ครั้ง 
 (รับของรางวัล หนังสือ 2 เลม เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว และกระเปา มธบ.) 

รางวัลชมเชย รางวัลท่ี 2  นายพรชัย มะโนปน  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
 คณะศิลปกรรมศาสตรไดรับการโหมด  37 ครั้ง 
 (รับของรางวัล หนังสือ 1 เลม เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 
3. กิจกรรมอานเพื่อพอ : ทําดีเพื่อพอ  เปนกิจกรรมใหนักศึกษารวมแสดงความ 

คิดเห็น เสนอแนะ บอกเลา บันทึก เรื่องราว เกี่ยวกับหนังสือท่ีไดอาน ลงในสมุดบันทึก “อานเพ่ือพอ : ทําดี
เพ่ือพอ” ระหวางวันท่ี 15 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2551   บริเวณ ชั้น 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีผูเขียน
เขารวมกิจกรรม จํานวน 6 ทาน และคณะกรรมการดําเนินการตัดสินการคัดเลือกเรื่องราวที่ประทับใจ  

ผูไดรับรางวัลมีรายชื่อดังนี้ 
รางวัลท่ี 1   นางสาว ศิริรัตน สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
(รับของรางวัล หนังสือ + เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

รางวัลท่ี 2  นางสาวบุษดี เหมือนสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รับของรางวัล หนังสือ + เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 

รางวัลท่ี 3  นายจิรายุ  ทองชุบ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  
คณะบริหารธุรกิจ 
(รับของรางวัล หนังสือ + ผาเช็ดตัว มธบ. สีขาว 1 ผืน) 

4. กิจกรรม LAIC สัญจร  จัดในวันศุกรท่ี 8 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 – 11.00 น.   
ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนการตั้งคําถามซ่ึงแบงออกเปน 5 หมวด ประกอบไปดวย หมวดท่ี 1 ท่ีสุดของโลก 
หมวดท่ี 2  ตอสุภาษิตและคําพังเพย หมวดท่ี 3 อะไรเอย หมวดท่ี 4 บันเทิงเริงใจและ หมวดท่ี 5  เรื่อง
เกี่ยวกับศูนยสนเทศและหอสมุด   คณะกรรมการไดนําคําถามไปใหนักศึกษารวมกิจกรรมนอกสถานที่ไดแก
บริเวณรอบ ๆ หอสมุด   นักศึกษาสวนใหญ เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามอยางไมลังเล สนุกกับการรวม
กิจกรรม  สําหรับผูเขารวมกิจกรรมจับรางวัลแจกพอต ตอบคําถามได 3 คน  
    1. นายวัชระพล  เจนเขตกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รับของรางวัล หนังสือ + ผาเช็ดตัว มธบ. สีขาว 1 ผืน) 

   2.  นางสาวสุมิตรา  ปองเพียร  สาขาวิชาการตรลาด   
คณะบริหารธุรกิจ 
(รับของรางวัล หนังสือ + ผาเช็ดตัว มธบ. สีขาว 1 ผืน) 
3. นางสาวศยามล  ไตรรัตน สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
(รับของรางวัล หนังสือ + ผาเช็ดตัว มธบ. สีขาว 1 ผืน) 
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คร้ังท่ี 2/2551  กําหนดจัดในวันท่ี  27 – 31  มกราคม  2552    
 สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการสงเสริมการอาน  (ตอเนื่อง) ครั้งท่ี 2  ดังนี้ 

1. กิจกรรมบุญหลนทับนักอาน  เปนกิจกรรมท่ีรวบรวมสถิติการยืมทรัพยากรสาร 
สนเทศมากท่ีสุด โดยคัดเลือกจากสมาชิกศูนยสนเทศและหอสมุด  ท่ีมีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
ศูนยสนเทศและหอสมุดสูงสุด  โดยคณะกรรมการประมวลผลขอมูลจากสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศของ
สมาชิก ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 25 มกราคม 2552 ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคุณพรเทพ ยอแสง
รัตน หัวหนาแผนกเทคโนโลยีหองสมุด   ในการประมวลผลจากฐานขอมูล VTLS Virtua จากสถิติการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด จํานวน 3 รางวัล ไดแก 
รางวัลชนะเลิศ    คุณสราวุธ  สายสุพรรณ  นักศึกษาปริญญาโท   

คณะนิติศาสตร  สถิติการยืมจํานวน 186 เลม 
(รับของรางวัล นาฬิกา มธบ. 1 เรือน) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   คุณสรศักด์ิ  มีปรีชา   สมาชิกบุคคลภายนอก   
สถิติการยืมจํานวน 167 เลม  
(รับของรางวัล  หนังสือ 1 เลม เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คุณบวรสรรค  เจี่ยดํารง นักศึกษาปริญญาเอก  
คณะนิเทศศาสตร  สถิติการยืมจํานวน 156 เลม  
(รับของรางวัล หนังสือ 1 เลม เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

2. กิจกรรม ตอบได...ใหรางวัล   จัดในวันท่ี 27 – 30 มกราคม 2552 เปนกิจกรรมท่ีให 
นักศึกษาตอบคําถามชิงรางวัล โดยคณะกรรมการตั้งคําถามท่ัว ๆ ไปจํานวน 5 คําถาม  ใหผูสนใจอานคําถาม
ท่ีบอรดบริเวณ ชั้น 2 ดานหนาลิฟต และเขียนคําตอบสงท่ีงานบริการชวยคนควาตอบคําถามผูตอบถูกท่ีสุด
ไดรับรางวัล  มีผูสนใจสงคําตอบท้ังหมด  179  คน  คัดเลือกคําตอบท่ีตอบถูกตองเหลือ 162 คน  นํามา
คัดเลือกผูโชคดีโดยการจับสลาก 3 รางวัลผลการตัดสินผูไดรับรางวัล 
รางวัลท่ีระลึก รางวัลท่ี 1   นายธนิต  นวมศรี  เลขทะเบียน 501550199 

 สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน คณะนิเทศศาสตร  
 (รับของรางวัล นาฬิกา มธบ. 1 เรือน  ) 

รางวัลท่ีระลึก รางวัลท่ี 2    นายภคว  เทสสิริ  เลขทะเบียน  492163007  
 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ 
 (รับของรางวัล หนังสือ 2 เลม เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว ) 

รางวัลท่ีระลึก รางวัลท่ี 3   นางสาวกสุุมา  กุสุโมทย เลขทะเบียน  511550021 
 สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน คณะนิเทศศาสตร 
 (รับของรางวัล หนังสือ 1 เลม เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 

3. กิจกรรม LAIC สัญจร   จัดในวันพฤหัสท่ี 29 มกราคม 2552 เวลา 14.00–15.00 น.   
ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนการตั้งคําถามซ่ึงแบงออกเปน 5 หมวด ประกอบไปดวย หมวดท่ี 1 ท่ีสุดของโลก 
หมวดท่ี 2  ตอสุภาษิตและคําพังเพย หมวดท่ี 3 อะไรเอย หมวดท่ี 4 บันเทิงเริงใจและ หมวดท่ี 5  เรื่อง
เกี่ยวกับศูนยสนเทศและหอสมุด   คณะกรรมการไดนําคําถามไปใหนักศึกษารวมกิจกรรมนอกสถานที่ไดแก
บริเวณรอบๆ หอสมุด   นักศึกษาสวนใหญ เขารวมกิจกรรมและตอบคําถามอยางไมลังเล สนุกกับการรวม
กิจกรรม  นักศึกษาท่ีตอบคําถามถูกเรามีของที่ระลึกมอบให 

4. กิจกรรมตอจ๊ิกซอรรูปหนาปกหนังสือ  จัดกิจกรรมในวันท่ี  30 มกราคม 2552  มี 
นักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมตอจิ๊กซอรรูปหนาปกหนังสือบริเวณดานลางอาคารหอสมุด จํานวน 9 คน โดย
แบงการแขงขันออกเปน 3 รอบ รอบละ 3 คน ผูชนะเลิศไดรับรางวัลของที่ระลึก 3 คน ไดแก 
รางวัลชนะเลิศรอบท่ี 1    นายณัฐวุฒิ  สุนทรโรจน เลขทะเบียน 49161 – 0026 
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สาขาวิชาอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร 
(รับของรางวัล หนังสือ + เส้ือ มธบ. สีเทา 1 ตัว) 

รางวัลชนะเลิศรอบท่ี 2   นายวิสุทธิศักด์ิ  วรินทรากรณ  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 (รับของรางวัล หนังสือ + เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 

รางวัลชนะเลิศรอบท่ี 3   นางสาวกนกพร  เจริญกิจจานุกิจ  เลขทะเบียน 49101 -0007  
สาขาการเงิน  คณะบริหารธุรกิจ  
(รับของรางวัล หนังสือ + เส้ือ มธบ. สีขาว 1 ตัว) 

 
 6.   โครงการมุมความรูตลาดทุน (Set Corner) 
      ดวยแผนกบริการสารสนเทศ  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2551 ในแผนมี
โครงการมุมความรูตลาดทุน (SET Corner)  จัดในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2551  โดยมี 
เปาหมายในการจัดโครงการ วา จะตองจัดกิจกรรมไดไมนอยกวา 10 ครั้ง   สรุปกิจกรรม โครงการมุมความรู
ตลาดทุน ( SET Corner) 
 กิจกรรม 1.   กิจกรรม แนะนําหนังสือของตลาดหลักทรัพยทุกสัปดาห    รายละเอียดของ
กิจกรรม  นําหนังสือของมุมตลาดหลักทรัพยฯ มาแนะนําหนังสือในรูปของบรรณานิทัศน  จัดแสดงที่บอรด
สัปดาหละคร้ัง โดยจัดแสดงตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม  2551  ดังนี้ 
 -  สัปดาหท่ี 1  แนะนําเรื่อง เศรษฐศาสตรหาร 2 
 - สัปดาหท่ี 2  แนะนําเรื่อง การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย 
 -  สัปดาหท่ี 3 แนะนําเรื่อง เศรษฐศาสตร : เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหการลงทุน 
 -  สัปดาหท่ี 4 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหหลักทรัพย : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 -  สัปดาหท่ี 5  แนะนําเรื่อง ตลาดหุนในประเทศไทย 
 -  สัปดาหท่ี 6 แนะนําเรื่อง 26 ศตวรรษ พระพุทธเจาสุดยอด ซี.อี.โอ. 
 -  สัปดาหท่ี 7 แนะนําเรื่อง คัมภีรเศรษฐี MAI 
 -  สัปดาหท่ี 8   แนะนําเรื่อง จัดทัพนักลงทุน 
 -  สัปดาหท่ี 9 แนะนําเรื่อง ความมั่งคั่งท่ีย่ังยืนดวยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 -  สัปดาหท่ี 10 แนะนําเรื่อง รวยดวยสมอง 
 -  สัปดาหท่ี 11 แนะนําเรื่อง 60 เรื่องนารู เคียงคูธุรกิจ 
 -  สัปดาหท่ี 12 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารทุน 
 -  สัปดาหท่ี 13 แนะนําเรื่อง โตแลวแบงกันรวย 
 -  สัปดาหท่ี 14  แนะนําเรื่อง เปดประตูสู...ตลาดซื้อขายลวงหนา 
 -  สัปดาหท่ี 15 แนะนําเรื่อง สํารวจโลกการเงิน 
 -  สัปดาหท่ี 16 แนะนําเรื่อง ทฤษฎีตลาดทุน 
 -  สัปดาหท่ี 17 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหงบการเงิน 
 -  สัปดาหท่ี 18 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหความเส่ียง 

กิจกรรมท่ี 2.   กิจกรรมสะสม Stamp SET      ลักษณะของกิจกรรม  เปนการสะสม Stamp 
ในการยืมหนังสือของมุม SET Corner  ยืมหนังสือของมุม SET Corner 1 เลม/ 1 ครั้ง แลกสะสม Stamp 1 
ดวง  โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2551  
ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ      คุณวรนล  สายทวี  เลขทะเบียน 4955-40012   จํานวน 17 ดวง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   คุณสิทธิวัฒน บูรณะสิทธิพร เลขทะเบียน 4910-10122 จํานวน 10 ดวง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   คุณกรรณิการ  คงมะดัน  เลขทะเบียน 5010-60142  จํานวน 8 ดวง 
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กิจกรรมท่ี 3.  กิจกรรมแนะนําหนังสือนาอาน   ลักษณะของกิจกรรม  คัดเลือกหนังสือมุม 

SET Corner มาแนะนํา   ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2551   ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนยสนเทศและ
หอสมุด  หนังสือท่ีนํามาแนะนําแตละสัปดาหมีดังนี้ 

-  สัปดาหท่ี 1  แนะนําเรื่อง อยากรวยตองรู เลม 1 รูจักแผนท่ีนําทาง 
 - สัปดาหท่ี 2  แนะนําเรื่อง ตลาดหุนในประเทศไทย 
 -  สัปดาหท่ี 3 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้ 
 -  สัปดาหท่ี 4 แนะนําเรื่อง สัปดาหสุดทาย 
 -  สัปดาหท่ี 5  แนะนําเรื่อง บันทึกหนุมนักลงทุนหนาใหม 
 -  สัปดาหท่ี 6 แนะนําเรื่อง กลยุทธหุนหานทองคํา 
 -  สัปดาหท่ี 7 แนะนําเรื่อง เหรียญมหัศจรรย 
 -  สัปดาหที่ 8   แนะนําเรื่อง อุนไอรักเกราะแหงชีวิตและครอบครัว 
 -  สัปดาหท่ี 9 แนะนําเรื่อง ฟวเจอรส สัญญา(รัก) ลวงหนา 
 -  สัปดาหท่ี 10 แนะนําเรื่อง รักวุน ๆ หุนออนไลน 
 -  สัปดาหท่ี 11 แนะนําเรื่อง ความมั่งคั่งใครบางไมอยากมี 
 -  สัปดาหท่ี 12 แนะนําเรื่อง ฉันจะเก็บบางนะ 
 -  สัปดาหท่ี 13 แนะนําเรื่อง หาพ่ีนองกับของเลนใหม 
 -  สัปดาหท่ี 14  แนะนําเรื่อง สวนสัตวออมสิน 
 -  สัปดาหท่ี 15 แนะนําเรื่อง หมูอูดอ๊ีดกับกระปุกกายสิทธิ์ 
 -  สัปดาหท่ี 16 แนะนําเรื่อง กาวแรกสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 -  สัปดาหท่ี 17 แนะนําเรื่อง อูฐออม 
 -  สัปดาหท่ี 18 แนะนําเรื่อง ออมสินฟกทอง 

กิจกรรมท่ี 4.  นิทรรศการ “ กระปุกออมสิน”    ลักษณะของกิจกรรม  เปนการจัด
นิทรรศการโดยการรวบรวมกระปุกออมสินมาจัดนิทรรศการ ระหวางวันท่ี 17 – 30 มิถุนายน 2551  ณ 
บริเวณชั้น 2 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีจํานวนผูเขาชม  80 คน 

กิจกรรมท่ี 5. กิจกรรม “Jigsaw SET”    ลักษณะของกิจกรรม  เปนการแขงขันการตอ 
Jigsaw โดยนํา หนาปกหนังสือมุม SET Corner   มาถายสําเนาแลวนํามาตัดทําเปน  Jigsaw    จัดแขงขันใน
วันท่ี  18 มิถุนายน 2551  ณ หองโสตทศัน 1  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  20  คน 
ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ    1. นางสาวแพรรพี  เรียบรอย   เลขทะเบียน  50116-0130 

  2. นางสาวปยะนุช บุญโสย    เลขทะเบียน 50116-0135 
รางวัลรองชนะเลิศ  1.  นางสาววรัทยา  เกตุทัต  เลขทะเบียน  50116-0100 

2. นางสาวสโรชา  การะสัง   เลขทะเบียน 50116-0127 
3. นางสาวอรวรรณ  ย่ีขัน   เลขทะเบียน  50116-0133 
4. นางสาว  ซานียาร  ไวยสุภี   เลขทะเบียน 50116-0120 
5. นางสาว ฐิติพร  ใจซื่อสมบูรณ   เลขทะเบียน 50116-0147 
6. นางสาวกฤษฏี  ปานสิทธิ์ เลขทะเบียน  50116-0121 
7. นายพรพรหม  จําปาเฟอง เลขทะเบียน  50116-0128 
8. นายกิติศัพท  สงสม  เลขทะเบียน  50116 -0167 
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กิจกรรมท่ี 6 .  กิจกรรม  “คําคม SET”   ลักษณะของกิจกรรม เปนการประกวดเขียนคําคม
เกี่ยวกับมุม SET Corner ระยะเวลาการจัด วันท่ี 1 – 26 กรกฎาคม 2551 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม          
49 คน 
ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ     “คนหาความรูไดมากหลาย เชิญท่ีมุมสบาย SET Corner” 

  ผลงานของ นางสาว ลลิตา  วิเชียรตนนท เลขทะเบียน 49124-0047 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  “อนาคตจะสุขสบาย ถารูจักใช SET Corner “ 
    ผลงานของ นางสาวชุติมาพร  ทุมโคตร เลขทะเบียน 49124-0068 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   “มุมความรูตลาดทุน รอบรูเรื่องการเงิน เตรียมพรอมสูมืออาชีพ” 
    ผลงานของ นายอดิลักษณ  วิสุทธิโชค  เลขทะเบียน  49124-0006 

กิจกรรมท่ี 7.    กิจกรรม “แกะดํา”    ลักษณะของกิจกรรม  แขงขันตอบคําถามประเภทรายชื่อ
หนังสือมุม SET Corner ระยะเวลาการจัด วันท่ี 20 สิงหาคม 2551  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  20    คน 

ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ    นายณัฐพล  ย่ิงเจริญอนันต   
รางวัลรองชนะเลิศ 1 นางสาวกมลวรรณ  สารพานิช   
รางวัลรองชนะเลิศ 2  นายนัฐพล  เฟองฟู   
รางวัลรองชนะเลิศ 3  นางสาวยุวดี  ศรีพันดอน  
รางวัลรองชนะเลิศ 4  นางสาวเนตรทราย  ขุนทอง    
กิจกรรมท่ี 8.  บรรยายวิชาการ  เร่ือง “เงินทองตองวางแผน”      วันท่ี 25  มิถุนายน  

2551 เวลา 13.30-15.30 น.   บรรยายวิชาการเรื่อง เงินทองตองวางแผน วิทยากรโดย อาจารยเกียรติชัย
ทัศน  อูเจริญ  ณ หองโสตทัศน 1 ชั้น 5  จํานวนผูเขาฟงบรรยาย   57  คน 

กิจกรรมท่ี 9. บรรยายวิชาการ  เร่ือง “การสรางวินัยการออมและการลงทุน”      วันท่ี  
23  กรกฎาคม  2551  เวลา 13.00 – 15.00 น.  บรรยายวิชาการเรื่อง การสรางวินัยการออมและการลงทุน 
วิทยากรโดย อาจารยณรงค พลชนะ  ณ หองโสตทัศน 1 ชั้น 5   จํานวนผูเขาฟงบรรยาย 53 คน 

กิจกรรมท่ี 10.  บรรยายวิชาการเร่ือง  “วางแผนพรอมสรรพ...เพื่อรับเกษียณ”    วันท่ี 20  
สิงหาคม 2551 เวลา 13.30 – 15.00 น. บรรยายวิชาการเรื่อง วางแผนพรอมสรรพ...เพ่ือรับเกษียณ  
วิทยากรโดย  อาจารยอรพรรณ  บัวประชุม  ณ หองโสตทัศน 1 ชั้น 5 จํานวนผูเขาฟงบรรยาย 35 คน 
 สรุป ผลการจัดกิจกรรม จัดท้ังหมด 10  กิจกรรม   บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว     

 
7.    โครงการสํารวจหนังสือหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ 
      เพ่ือใหการจัดเรียงหนังสือบนชั้นหนังสือถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการคนหา    งานบริการ

หองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ   แผนกบริการสารสนเทศ  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการ
สํารวจหนังสือหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการสํารวจหนังสือหองสมุด 
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ  อนุสรณ  ไว ระหวางเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2551 จํานวนหนังสือท่ีอยูบนชั้นหนังสือ 
13 หลัง  ผลการดําเนินโครงการ   บรรณารักษสามารถสํารวจเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 
8.   กิจกรรมการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอมูลหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ  

อนุสรณ 
                งานหองสมุด ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ อนุสรณ  แผนกบริการสารสนเทศไดวางแผนจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศเขาฐานขอมูลหองสมุด  ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ  ในปการศึกษา  2551 ไดกําหนด
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เปาหมายไววาจะตองจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเขาฐานขอมูลหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ไดไม
นอยกวา 1,000 รายการ   ตลอดปการศึกษา 2551 (มิถุนายน 51-พฤษภาคม 52 )  สามารถจัดเก็บได 1,010  
รายการ โดยมิไดใชงบประมาณใดๆ  ท้ังส้ิน   

 
 

3.6  การพัฒนาบริการสื่อสิ่งพิมพ  
 
 ในปการศึกษา 2551 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวซึ่งมี
ท้ังโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนางานประจํา สงเสริมการบริการผูใช  และสงเสริมงานบริการสังคม รวม 11 
เรื่อง ดังนี้  
 
 3.6.1   โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือ 
      แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดทําการสํารวจเพ่ือใหทราบจํานวนหนังสือท่ีมีอยูจริง  และได
ตรวจสถานภาพของหนังสือไปพรอมกันดวย โครงการนี้ไดดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย โดยบุคลากร
ประจํางานบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ ไดดําเนินการสํารวจหนังสือซึ่งจัดเก็บในพ้ืนท่ีชั้น 3 ของศูนย
สนเทศและหอสมุด ไดแก หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ เปนตน จํานวนรวมท้ังส้ิน 54 ชั้น ในชวงเดือนสิงหาคม 
2551 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552  สรุปผลไดดังนี้ 
 

จํานวนเลมท่ีหาไมพบ 
กลุมหนังสือ จํานวนเลมท่ีสํารวจ 

เลม รอยละ 

วิทยานิพนธ   11,836 492   4.16 
หนังสืออางอิง  8,151 104 1.28 
นวนิยาย  6,847 571 8.34 
ราชกิจจานุเบกษา  1,084 1 0.54 
คําพิพากษา(ศาล)ฎีกา 915 106 11.58 
รายงานประจําป 3,330 130 3.90 
หนังสือแบบเรียน 1,595 80 5.02 
อนุสรณงานศพ 367 9 2.45 
รวมหนังสือท้ังส้ิน 34,125 1,493 4.38 

 
 3.6.2    โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ : วารสาร 
       แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ไดทําการสํารวจวารสารเพื่อใหทราบจํานวนวารสารที่มีอยูจริง  
และไดตรวจสถานภาพของวารสารไปพรอมกันดวย โครงการนี้ไดดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย โดย
บุคลากรประจํางานบริการวารสารและหนังสือพิมพ ไดดําเนินการสํารวจวารสาร จํานวน 40 ชัน้  ต้ังแต
วารสารชื่อ กนช. – โมเดิรน แมนูแฟคเจอริ่ง  จํานวน 440 ชื่อเรื่อง ในชวงเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2552  สรุปผลไดดังนี้ 
  ปญหาท่ีพบจากการสํารวจวารสาร ไดแก 
  1. วารสารบางชื่อ ไมมีรายการในฐานขอมูล  แตมีตัวเลม 
  2. วารสารบางชื่อ มีรายการในฐานขอมูล  แตไมมีตัวเลม 
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  3. ขอมูลวารสารที่ปรากฏในฐานขอมูล ไมตรงกับตัวเลม เชน ชื่อวารสาร  ปท่ี  ฉบับท่ี  
เดือน  พ.ศ. ของวารสาร 
  การแกไขปญหา 
  1. บันทึกรายการวารสารที่ตรงกับตัวเลมใหถูกตอง ท้ัง ชื่อเรื่อง  ปท่ี  ฉบับท่ี  เดือน  พ.ศ. 
ของวารสาร 
  2. บันทึกรายการวารสารที่ไมมีขอมูลในฐานขอมูลเพ่ิมเติมตามตัวเลมของวารสารที่พบ 
  3. บันทึกรายการวารสารที่ไมมตัีวเลมตามรูปแบบการลงรายการวารสาร 
  4. สงผลการสํารวจวารสารจํานวน 440 ชื่อเรื่อง ไปยังแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ือแกไข และปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตอง 
 
 3.6.3  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการ 
  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ เห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมของผูใหบริการในการ
ใชภาษาอังกฤษสนทนากับผูมาใชบริการที่เปนชาวตางชาติ  จึงจัดอบรมผูใหบริการของศูนยสนเทศและ
หอสมุด จํานวน 30 คน เพ่ือฝกทักษะในการใชภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดอบรม ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 
ตุลาคม 2551 ณ หองปฎิบัติการภาษา ศูนยการเรียนรูภาษาแบบพ่ึงตนเอง (SALLC) สถาบันภาษา โดยมี
อาจารยสุดคนึง  นฤพนธจิรกุล  อาจารยประจําสถาบันภาษา เปนผูนําสนทนาและใชส่ือการเรียนรูชุด 
English Discovery เปนส่ือในการฝกอบรม สรุปผลการฝกอบรมบุคลากรรอยละ 71.43 มีความพึงพอใจใน
การอบรมครั้งนี้ 
 
 3.6.4 กิจกรรมขอรายชื่ออาจารยพิเศษ 
       ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหอาจารยพิเศษของมหา-
วิทยาลัยท่ีจะยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดได จะตองสมัครเปนสมาชิกหองสมุดโดยมี
หนังสือรับรองจากคณบดี และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ทําการสอนอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจึงไดขอความรวมมือใหคณะตางๆ แจงรายชื่ออาจารยพิเศษประจําคณะในแตละภาค
การศึกษา เพ่ือใหอาจารยพิเศษไดมีโอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุด
ไดอยางสะดวก  ในปการศึกษา 2551  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอรายชื่ออาจารยพิเศษจากคณะ 
3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ   จํานวน   209   คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ   จํานวน  198    คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ   จํานวน    10    คน  
  
 3.6.5 กิจกรรมขอรายชื่อบัณฑิตชวยงาน 
  ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหบัณฑิตชวยงานของมหา-
วิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิกหองสมุดไดโดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารของคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด แผนก
บริการส่ือส่ิงพิมพจึงไดขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานตางๆ แจงรายชื่อบัณฑิตชวยงานประจําคณะ/
หนวยงานในแตละภาคการศึกษา เพ่ือใหบัณฑิตชวยงานไดมีโอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ของศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวก ในปการศึกษา  2551  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอ
รายชื่อบัณฑิตชวยงานจากคณะ/หนวยงาน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน    จํานวน   34    คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน    จํานวน   33   คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน    จํานวน     6   คน 
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 3.6.6 กิจกรรมการสํารองหนังสือ 
  การสํารองหนังสือ เปนบริการที่งานบริการยืม-คืนรับผิดชอบจัดดําเนินการตามท่ีอาจารย
ผูสอนในแตละกระบวนวิชา ไดแจงความประสงคใหศูนยสนเทศและหอสมุดสํารองหนังสือท่ีใชประกอบ
การศึกษาคนควาในรายวิชาตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชหนังสือไดอยางท่ัวถึง โดยหองสมุดจะ
กําหนดระยะเวลาการยืมหนังสือใหนอยกวาการยืมปกติ คือ อาจใหยืมได 3 วัน หรือใหยืมใชเฉพาะภายใน
หองสมุด ในปการศึกษา  2551  คณะและหนวยงานมีการแจงสํารองหนังสือ ดังนี้ 
  
ภาคการศึกษาท่ี 1 มีการส่ังสํารองหนังสือจาก 3 คณะ คอื 
  1. คณะการบัญชี  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน 10 เลม 
  2. คณะนิเทศศาสตร   อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน  1 เลม 
  3. คณะเศรษฐศาสตร   อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน  5 เลม 
  
ภาคการศึกษาท่ี 2 มีการส่ังสํารองหนังสือจาก 4 คณะ คือ 
  1. คณะศิลปศาสตรฯ อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 3 ชื่อเรื่อง จํานวน   3 เลม 
  2. คณะเศรษฐศาสตร อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 2 คน 5 ชื่อเรื่อง จํานวน 18 เลม
  3. DPUIC  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 7 ชื่อเรื่อง จํานวน   7 เลม
  4. คณะบริหารธุรกิจ อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน   5 เลม 
  
ภาคการศึกษาท่ี 3 มีการส่ังสํารองหนังสือจาก 1 คณะ คือ 
  1. คณบริหารธุรกิจ อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน   2 เลม 
 
 3.6.7 กิจกรรมการแจงรายชื่อนักศึกษาคางสงทรัพยากรสารสนเทศ 
               ในแตละภาคการศึกษาแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจะตรวจสอบการยืมหนังสือของนักศึกษา
ทุกเดือน และเมื่อส้ินภาคการศึกษาจะสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ยังคางสงหนังสือหรือคางชําระคาปรับ เพ่ือทํา
การติดตามทวงถาม โดยสงรายชื่อไปยังฝายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย ขอใหระงับการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป จนกวานักศึกษาจะดําเนินการเร่ืองภาระหนี้สินกับศูนย
สนเทศและหอสมุดเรียบรอยแลว  
  ในปการศึกษา  2551 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดประกาศใหนักศึกษาทําการตรวจสอบการ
คางสงหนังสือ หรือคางชําระคาปรับของตนเองและดําเนินการใหเรียบรอยกอนวันปดภาคการศึกษา และไดสง
รายชื่อนักศึกษาท่ีคางสงทรัพยากรสารสนเทศ หรือคางชําระคาปรับไประงับการลงทะเบียนเรียน 3 ครั้ง 
จํานวนรวม 791 คน และเมื่อตรวจสอบการคางสงหนังสือหรือคางชําระคาปรับในภาคการศึกษาถัดไป สรุปได
ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 สงรายชื่อ จํานวน  286  คน มาดําเนินการแลว  258  คน คิดเปน
รอยละ 90.21 
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 สงรายชื่อ จํานวน  204  คน มาดําเนินการแลว  183  คน คิดเปน
รอยละ 89.71 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 สงรายชื่อ จํานวน  301  คน มาดําเนินการแลว  299  คน คิดเปน
รอยละ 99.34 
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 3.6.8 กิจกรรมมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ 
      แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ไดจัดต้ังมุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือขึ้นท่ีหองสมุด ชั้น 3 
เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนหนังสือ เปนการรณรงคใหคนไทยรักการอาน รักการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหกับผูใชบริการทุกประเภทนําหนังสือท่ีอานแลวและยังคงอยูในสภาพที่ดี  ไมวา
จะเปนตําราเรียนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีรุนพ่ีซึ่งเรียนจบแลวนํามาบริจาค หรือนํามาแลกเปล่ียนกับ
หนังสือท่ีมีอยูแลวในมุมตลาดนัด  หรือหนังสือท่ัวไป นวนิยาย เรื่องส้ัน บันเทิงตางๆ  นํามาแลกเปล่ียนเพื่อ
บริจาคเปนความรูแกอนุชนคนรุนใหม ในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับหนังสือและวารสารจากการรับบริจาค จํานวน 672 เลม 
  2. บริการ มีผูสนใจนําหนังสือและวารสารมาแลกเปล่ียน จํานวน 158  คน ไดหนังสือและ
วารสารจํานวน  540  เลม 
 
 3.6.9 กิจกรรมมุมตํารา...พี่ฝากนอง  
  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ไดจัดต้ังมุมตํารา...พ่ีฝากนอง ขึ้นท่ีหองสมุด ชั้น 3  เพ่ือให
นักศึกษารุนพ่ีนําตํารา มธบ. ท่ีใชแลวมาบริจาคตอใหกับนักศึกษารุนนองไดใชตอ โดยกําหนดใหนักศึกษาทุก
ระดับชั้นปของมหาวิทยาลัยสามารถขอรับบริจาคตาํรา มธบ. ไดชื่อเรื่องละ 1 เลมเทานั้น ในปการศึกษา 2551 
ไดดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ทรัพยากรสารสนเทศ มีนักศึกษาสนใจนําหนังสือตํารามาบริจาค จํานวน  275  เลม 
  2. บริการ มีนักศึกษาสนใจขอรับบริจาคตํารา...พ่ีฝากนอง จํานวน   129  คน  รวมจํานวน
หนังสือ 201  เลม 
 
 

3.7  การพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 

3.7.13.7.1  โครงการศูนยรวมภาพ  โครงการศูนยรวมภาพ  ((PPhhoottoo  BBaannkk))  

    แผนกสื่อโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการจัดทําขอมูลรูปภาพ มธบ. ใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ือรวบรวมภาพกิจกรรมในรอบปการศึกษา 2551 ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดเก็บภาพใหเปน
ระบบในฐานขอมูลรูปภาพ มธบ.  ใหผูใชบริการสามารถคนหาภาพไดอยางรวดเร็ว จํานวน 332 กิจกรรม  
21,977  ภาพ ทาง Internet  โดยเขาชมผาน Web Site ของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี http://laic.dpu.ac.th  
และจัดเก็บส่ือบันทึกภาพในรูปแบบแผนซีดี-รอม โดยใชรหัส PCD จํานวน 54 แผน 

 

จํานวนขอมูลรูปภาพ มธบ. รูปแบบดิจิทัล 
เดือน / ป 

กิจกรรม ภาพ ชิ้น 

มิถุนายน 2551 
กรกฎาคม 2551 
สิงหาคม 2551 
กันยายน 2551 
ตุลาคม 2551 
พฤศจิกายน 2551 
ธันวาคม 2551 

34 
25 
29 
45 
27 
23 
18 

2,046 
1,775 
2,342 
3,224 
1,356 
1,470 
2,307 

4 
3 
4 
6 
2 
5 
7 
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มกราคม 2552 
กุมภาพันธ 2552 
มีนาคม 2552 
เมษายน 2552 
พฤษภาคม 2552 

21 
25 
27 
23 
35 

1,573 
1,277 
1,665 
1,353 
1,589 

5 
3 
5 
5 
5 

รวม 332 21,977 54 

 

3.7.2 โครงการพัฒนาคูมือชวยคนควาสื่อโสตทัศนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสโครงการพัฒนาคูมือชวยคนควาสื่อโสตทัศนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  

    แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดใหบริการส่ือโสตทัศนในรูปแบบตางๆ บน
ระบบฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS พรอมท้ังไดจัดทําคูมือชวยคนควาส่ือโสตทัศน บริการควบคูไปดวย 
เพ่ือความสะดวกในการคนหาทรัพยากรดังกลาว ทางแผนกส่ือโสตทัศนไดทําการพัฒนารูปแบบของการจัดทํา
คูมือชวยคนควาในลักษณะท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยใชโปรแกรม Flip Albums ในการจัดทํา ซึ่งส่ือ
ดังกลาวจะสามารถเพิ่มศักยภาพในดานความสะดวกรวดเร็วในการคนควา พรอมท้ังชวยประหยัดงบประมาณ
ในการจัดทําคูมือชวยคนควา ไดจัดไวสําหรับการใหบริการส่ือโสตทัศน ณ บริเวณหองบริการส่ือโสตทัศน ชั้น 
5 ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

33..77..33  โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสื่อโสตทัศนโครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสื่อโสตทัศน  

   การปฏิบัติงานส่ือโสตทัศน ประกอบดวย งานเทคนิคส่ือโสตทัศน งานซอมแซมและอนุรักษ
ส่ือโสตทัศน และงานบริการส่ือโสตทัศน ในรายละเอียดของงาน เนน วัสดุ-อุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ เปน
สําคัญ ซึ่งผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในการนําไปปฏิบัติงาน 

 ทางแผนกส่ือโสตทัศน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
ซึ่งสามารถทบทวนใหเกิดทักษะไดอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง 3 ขอบเขตงาน ไวศึกษา
คนควาภายในแผนกส่ือโสตทัศน  



 71 

3.7.43.7.4  โครงการปรับปรุงสื่อโสตทัศนประเภท ซีดีโครงการปรับปรุงสื่อโสตทัศนประเภท ซีดี--รอมวิชาการประกอบหนังสือรอมวิชาการประกอบหนังสือ  

   แผนกส่ือโสตทัศน ไดใหบริการส่ือโสตทัศนประเภท ซีดี-รอมวิชาการ ลักษณะชั้นเปด ซึ่ง 
ซีดี-รอมวิชาการสวนใหญ ใชประกอบหนังสือ แตบางสวนยังไมมีการติดสันเลขเรียกหนังสือท่ีกลองบรรจุ ซีดี-
รอมดังกลาว  เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ จึงตองมีการสํารวจปรับปรุงส่ือโสตทัศน
ประเภท ซีดี-รอมวิชาการประกอบหนังสือ เพ่ือติดสันเลขเรียกหนังสือใหครบถวนทุกรายการ โดยปการศึกษา 
2551 ไดดําเนินการสํารวจ รวม 3,789 รายการ และพิมพสันเลขเรียกหนังสือ รวม 2,004 กลอง 

 
3.7.53.7.5  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศนโครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศน  

   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ใหบริการส่ือโสตทัศนทุกประเภท ซึ่งกอนการ
ใหบริการจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลในฐานขอมูลใหสมบูรณ และผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลส่ือโสตทัศน
จากฐานขอมูลได  

 ทางแผนกส่ือโสตทัศนจึงไดหาแนวทางและดําเนินการในการปรับปรุงฐานขอมูลส่ือโสต
ทัศน เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ โดยตรวจสอบขอมูลจํานวน 5,057 รายการ และ
ปรับปรุงแกไขขอมูลจํานวน 3,837 รายการ 

 
3.7.6 โครงการสํารวจสื่อโสตทัศนโครงการสํารวจสื่อโสตทัศน  
   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการสํารวจส่ือโสตทัศน เพ่ือใหมีส่ือ

โสตทัศนทุกประเภทไวบริการตรงตามตําแหนงและสามารถระบุสวนท่ีไมอยูตามตําแหนงได ท้ังเปนแนวทาง
ในการพิจารณาการจัดหาเพ่ิมตามท่ีผูใชบริการสนใจ โดยการสํารวจปการศึกษา 2551 จํานวน 1 ครั้งเมื่อวันท่ี 
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2552 พบรายการชํารุด 112 รายการ รายการจําหนาย 3,849 รายการ และรายการ
ตรวจสอบแลวไมพบ 42 รายการ 

 

3.7.73.7.7  โครงการสํารวจโสตทัศนูปกรณโครงการสํารวจโสตทัศนูปกรณ  

      แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  จัดใหมีบริการโสตทัศนูปกรณ จึงมีการควบคุม 
ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมตรวจสอบคุณภาพใหใชประโยชนไดคุมคามากท่ีสุด เพ่ือปองกันการ
เส่ือมสภาพ การสูญหาย ของโสตทัศนูปกรณ พรอมท้ังสํารวจจํานวนโสตทัศนูปกรณถึงความพอเพียงตอการ
ใหบริการและไดวางแผนการจัดหาเพ่ิม โดยดําเนินการสํารวจปการศึกษา 2551 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2551 ดังนี้ 
 

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

- 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 
 
บริการ UBC  
 - เครื่องรับโทรทัศน   2   เครื่อง 
 - อุปกรณ UBC     2   ชุด 
 
หองบริการสื่อโสตทัศน 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ VDO & CD on Demand 19 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน   2 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการใชงาน  1 เครื่อง        
 
VDO on Demand 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการยืม-คืน    2 เครื่อง 
 - เครื่องตั้งสัญญาณแมเหล็ก      1 เครื่อง 
 - เครื่องลบสัญญาณแมเหล็ก     2 เครื่อง 
 - เครื่อง Printer        2  เครื่อง 
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 - หูฟง      82  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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33..77..8  8  แผนการจัดตั้งงบแผนการจัดตั้งงบประมาณ สําหรับโสตทัศนูปกรณประจําปการศึกษา ประมาณ สําหรับโสตทัศนูปกรณประจําปการศึกษา 25522552  

จากการสํารวจ ณ วันที่ จากการสํารวจ ณ วันที่ 14 14 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25512551  
 

ประเภท จัดหา ซอมบํารุง งบประมาณ หมายเหตุ 

1. หูฟงแบบมีสาย Sony รุน MDR-XD200 
 
2. เครื่อง Printer InkJet ยี่หอ Canon     
    MP730 
3. เครื่องเลนวิทยุเทป 
4. หูฟง 
5. จอคอมพิวเตอร 

35 
 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
1 
 
1 
6 
2 

41,650 
(1,190 / หนวย) 

5,000 
 

2,000 
- 
- 

นํามาทดแทนของเดิมเสื่อมสภาพ ตามอายุการใชงานและเพิ่มจํานวนใหเพียงพอ
ตอการใหบริการ  
เปลี่ยนฟองน้ําซับหมึกตรวจสอบเช็คระบบ เนื่องจากอายุการใชงานนาน 5 ป 
 
ระบบการทํางาน ของชองใสตลับเทปชํารุด 
แผนกสื่อโสตทัศนซอมบํารุงรักษาเอง 
แผนกเทคโนโลยีหองสมุด ซอมบํารุงรักษาเอง 

รวม 35 10 48,650  

 
 
 ประเมินผล จากการสรุปผลการสํารวจ สามารถวางแผนการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาและซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ พรอมระบุประเภท จํานวน    
   และตําแหนงที่จัดเก็บไดถูกตอง
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  3.7.93.7.9  งานวิเคราะหสื่อโสตทัศนงานวิเคราะหสื่อโสตทัศน  
   
จํานวนสื่อโสตทัศน 

   
เดือน 

รับ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มาสเตอร / ชิ้น 
(ไมทําการ
วิเคราะห) 

วิเคราะห 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

ออกบริการ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มิถุนายน 2551 37 / 46 - 37 / 46 37 / 46 
กรกฎาคม 2551 80 / 117 - 80 / 117 80 / 117 
สิงหาคม 2551 86 / 126 - 86 / 126  86 / 126 
กันยายน 2551 75 / 110 - 75 / 110 75 / 110 
ตุลาคม 2551 25 / 27 - 25 / 27 25 / 27 
พฤศจิกายน 2551 98 / 158 - 98 / 158 98 / 158 
ธันวาคม 2551 69 / 113 1 69 / 112 69 / 112 
มกราคม 2552 93 / 159 - 93 / 159 93 / 159 
กุมภาพันธ 2552 57 / 81 - 57 / 81 57 / 81 
มีนาคม 2552 75 / 120 - 75 / 120 75 / 120 
เมษายน 2552 56 / 63 - 56 / 63 56 / 63 
พฤษภาคม 2552 106 / 191 - 106 / 191 106 / 191 

รวม 857 / 1,311 1 857 / 1,310 857 / 1,310 

  
  3.7.103.7.10  จํานวนสื่อโสตทัศนจํานวนสื่อโสตทัศน  

  
จํานวน (ชื่อเร่ือง / ชิ้น) 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 491 / 519 320 / 399 811 / 918 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,806 / 3,260 2,166 / 3,878 4,972 / 7,138 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 745 / 1,336 554 / 1,265 1,299 / 2,601 
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) 110 / 183 173 / 183 283 / 366 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 42 / 45 100 / 113 142 / 158 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,277 / 1,753 107 / 118 1,384 / 1,871 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,752 / 4,064 869 / 1,732 2,621 / 5,796 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 / 1,389 141 / 139 1,576 / 1,528 
ส่ือประสม (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 

รวม 10,102 / 14,081 4,943 / 8,461 15,045 / 22,542 
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3.8  งานบริหารงานทั่วไป 
 

แผนกบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบดูแลงานเลขานุการและธุรการของศูนยสนเทศและหอสมุด งานสาร
บรรณ งานวัสดุครุภัณฑ งานการเงินและการบัญชี งานวางแผนและงบประมาณ งานฝกอบรมและดูงาน จัดทํา
รายงานประจําป จัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนยสนเทศและหอสมุด (SAR – Self Assessment Report) 
และงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 

 
3.8.1 การประชุมกรรมการบริหารและบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด 

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

3.8.2 การจัดพิมพขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด 
ขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุด เปนขอมูลขาวสารของศูนยสนเทศและหอสมุด      แจงให 

สมาชิก อาจารย พนักงาน เจาหนาท่ี นักศึกษา และสถาบันการศึกษาตางๆ  เพ่ือใหทราบกิจกรรมตางๆ ของศูนย
สนเทศและหอสมุด เชน วันเวลาเปดปด โครงการ/กิจกรรมท่ีศูนยสนเทศและหอสมุดจัดใหแกผูใชหองสมุดและสังคม
ภายนอก 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 2551 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 จะแสดงขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุดเปนรปูแบบไฟล 
PDF  
 

3.8.3 การจัดพิมพรายงานประจําป 2550 
รายงานประจําปการศึกษา 2550 เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและ 

หอสมุดในทุกๆ ดานตลอดปการศึกษา 2550 ต้ังแตประวัติความเปนมา  ปณิธานศูนยสนเทศและหอสมุด การ
บริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2550  สถิติท่ี
นาสนใจ  และกิจกรรมปการศึกษา 2550 จัดทําขึ้นเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

3.8.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีบุคลากรหลายระดับตั้งแตอาจารย 

บรรณารักษ เจาหนาท่ี และพนักงาน ท่ีใหบริการสารสนเทศ จึงตระหนักในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูใหชัดแจง     ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหมีการบรรยายทาง
วิชาการเรื่อง “บุคลากรสารสนเทศกับการจัดการความรู”  เพ่ือปรับเปล่ียนมุมมองในประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับงานหองสมุดใหสอดคลองกับการจัดการความรู และนําแนวคิดของการจัดการความรูมาประยุกตใชใน
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กระบวนการหองสมุด  พรอมท่ีจะใหบริการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหศูนยสนเทศ
และหอสมุดพัฒนากาวหนาย่ิงขึ้นตอไป 
  ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหมีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “บุคลากรสารสนเทศกับ
การจัดการความรู”  โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชลภัสส  วงษประเสริฐ   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต  และอบรมความรูดานทรัพยสินทางปญญา  เรื่อง “การสืบคนขอมูล
สิทธิบัตร” และ  “การเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกลผานระบบ Internet”  โดย วิทยากรจากศูนย
ทรัพยสินทางปญญา  กรมทรัพยสินทางปญญา  ในวันศุกรท่ี 9 มกราคม 2552   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอง
โสตทัศน 1 ชั้น 5  ศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยมีบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดรวมรับฟงการบรรยาย จํานวน 
43 คน  
  สรุปผลการประเมินมีความคิดเห็นของผูรวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและ
หอสมุด ในเรื่อง “บุคลากรสารสนเทศกับการจัดการความรู”  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 2.56  จากการแจกแบบ
ประเมิน ผลแกผูท่ีรวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด  จํานวน 43 ชุด และไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา  43 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

  
3.8.5 การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย (FM 31-2) 
สรุปผลการวิเคราะห  FM 31-2  ปการศึกษา  2551 

 
ภาคการศึกษาท่ี คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

1/2551 4.03 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 
2/2551 4.01 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.02 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

   
              สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (FM 31-2)  ปการศึกษา  2551  คาเฉลี่ยโดยรวม   4.02       หมายถึง ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจมาก   
 
 3.8.6 โครงการการตรวจสอบความถูกตองของหัวเร่ืองในฐานขอมูล Journal Indexing ของ
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

เปนการดําเนินงานเพื่อชี้แจงปญหาขอผิดพลาดท่ีพบจากการตรวจฐานขอมูล Journal Indexing  
ของศูนยสนเทศและหอสมุด ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางแกปญหาและกําหนดหัวเรื่องใหถูกตองเปนเอกภาพ 
ทบทวนหลักเกณฑการลงรายการตางๆ เพ่ือประโยชนในการเขาถึงสารสนเทศ  วิเคราะหสาเหตุของความผิดพลาด
ในการกําหนดหัวเรื่อง ประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน 

 
3.8.7 ฝกงานหองสมุดใหแกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ   

ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณ 
วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 
2551 – พฤษภาคม 2552  จํานวน 16 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แหง  ดังนี้ 
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ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 1 ต.ค.–21 พ.ย. 2551 5  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3 พ.ย. 2551–13 ก.พ. 2552 3  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 พ.ย. 2551 – 5 ก.พ. 2552 3  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 17 พ.ย. 2551–27 ก.พ. 2552 3  คน 
5 นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 8 ธ.ค. 2551 – 27 ก.พ. 2552 2  คน 
  รวม  16  คน 

 
 นักศึกษา 5 สถาบัน จํานวน 16 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
3.8.8 ดําเนินการประสานงานผูเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด จากสถาบันการ  

ศึกษา/บริษัท/หนวยงานภายนอก  
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มถุินายน 2551 – 
พฤษภาคม 2552  จํานวน 1,966 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 31 แหง  มีดังนี้ 
  

ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 24 มิ.ย. 2551 นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

13 

2 26 มิ.ย. 2551 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ IHOST และ IBBA วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

15 

3 28 มิ.ย. 2551 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รุนท่ี 2 

20 

4 2 ก.ค. 2551 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

30 

5 5 ก.ค. 2551 คณะกรรมการนักศึกษาภาคค่ํา และนักศึกษาภาคค่ําชั้นปท่ี 1  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

120 

6 7 ก.ค. 2551 พระนักศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

35 

7 8 ก.ค. 2551 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเข็มทอง การเคหะชุมชนทาทราย 18 
8 9 ก.ค. 2551 นิสิตปริญญาโท จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  8 
9 1 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน  ในโครงการพี่ชวนนอง 

ทองมหาวิทยาลัย 
280 

10 14 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท รวมอบรมคายผูนํานักเรียนและ
สงเสริมคุณธรรม 
 

150 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

11 15 ส.ค. 2551 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” รุนท่ี 1 

5 

12 19 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ รวมอบรมคายผูนํานักเรียนและ
สงเสริมคุณธรรม 

120 

13 28 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง 160 
14 30 ส.ค. 2551 นักเรียนและนักศึกษาโครงการคายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
120 

15 17 ก.ย. 2551 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล”  รุนท่ี 2 

5 

16 16 ม.ค. 2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมงานกับหลักสูตรการจัดการการ
บริการและการทองเท่ียว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

100 

17 16 ม.ค. 2552 นักเรียนโรงเรียนแกงคอย และโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” 
จังหวัดสระบุรี 

150 

18 17 ม.ค. 2552 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการคายเตรียมความพรอมเขาสูรั้ว
มหาวิทยาลัย รุนท่ี 2 และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

40 

19 29 ม.ค. 2552 นักเรียนโรงเรียนไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 200 
20 6 ก.พ. 2552 อาจารยและนิสิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5 

21 14 ก.พ. 2552 คณะผูบริหารและอาจารยจากศูนยรับสมัครสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ 
10 แหง 

20 

22 25 มี.ค. 2552 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 24 
23 2 เม.ย. 2552 คณะทํางานบริหารจัดการพิพิธภัณฑกรมชลประทาน 7 
24 21 เม.ย. 2552 นักเรียนและอาจารยโรงเรียนหอวังรวมกับโรงเรียนมัธยม 4 แหง ใน

โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เตรียมการแขงขันโตวาที 
146 

25 21 เม.ย. 2552 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จังหวัดสงขลา 

25 

26 22 เม.ย. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดคายการโตวาทีและ
การแขงขันโตวาทีนําครูและนักเรียนในโครงการ 

150 

  รวม 1,966 
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3.8.9  สถิติการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ปการศึกษา 2551 
 

2551 2552 
รายละเอียด 

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

 1. งานสารบรรณและธุรการ                           
    1.1 ลงทะเบียนรับเอกสาร (เรื่อง)      71       80           50           71            40           53       47          170       39       57       50           65             793  

    1.2 ลงทะเบียนสงเอกสารพรอมทั้งนําสง (เรื่อง)     108      101          106           88            68           99      105          185      190      135      159          138          1,482  

    1.3 ลงทะเบียนสงใบเบิกคารักษาพยาบาลและใบลา (ราย)        6      115           79         114            77          104       79            78       81       67       94           91             985  

    1.4 พิมพเอกสาร (เรื่อง /        7         3             8           16            14           12         2            14       12         6         9             4             107  
         แผน)      16       10           14           36            25           24         2            20       20       14       24           18             223  

    1.5 ถายเอกสาร (แผน /    2,592    1,061       2,117       1,732        1,743       2,224    1,825        3,273    1,768    1,589    1,032       1,260        22,216  
         บาท) 855.36 350.13     699.28         572      575.19      733.92  602.25     1,680.09  583.44 524.37 340.56     415.80          7,932  

    1.6 จัดเก็บเอกสาร (เรื่อง)     279      182          104         224          114          182      204          258      168      144      159          248          2,266  
    1.7 รายการรับไปรษณีย (EMS, ลงทะเบียน, พัสดุ) (ฉบับ)      63       38           56           53            37           57       64            59       31       47       38           52             595  

    1.8 ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก (ครั้ง /      10       17             8           10            13             7       14            18       19       14       14           11             155  
         ฉบับ)      42       57           19           45            76           31       68            60       58       43       25           28             552  

    1.9 ติดตองานทางโทรศัพท  (เรื่อง)     219      105          324         320            35          307      220          109      204       65       75           98          2,081  

    1.10 สง FAX  (เรื่อง /         5       24             7            8            13             4       18            29         9         2       19           10             148  
         แผน)        5       24             7            8            13             4       18            29         9         2       19           10             148  

 2. งานบุคลากร                            

     2.1 ประสานงานสงบุคลากรอบรม สัมมนา ประชุม (เรือ่ง/        7         5             5            3             1             9         4             6         5         2         3             6               56  
          /คน)        2         5             6           22             2           19       14            29         7         2         4           16             128  

     2.2 ประสานงานรับนักศึกษาฝกงาน (เรื่อง /  -         1             1            1             2             2         1             1         1   -   -             1               11  
          คน)  -         2             2            2             6             6         2             2         3   -   -             2               27  

     2.4 สรุปการปฏบิัติงานลวงเวลาของบุคลากร (คน/      34       34           33          33            28           31       33            33       30       27       32           28           376  
          ช.ม.)   945.5    866.5       939.5        744          305          657      772          753      564    477.5    708.5          474         8,207  

     2.5 สรุปการปฏบิัติงานลวงเวลาของนักศึกษาชวยงาน              
          (คน/        1         1             1            1             1             1         1             1         1         1         1             1             12  
          ช.ม./      98       70           91          49            28           77       63            84       21       28       49           42             700  
          บาท)   2,940    2,100       2,730      1,470          840       2,310    1,890        2,520      630      840    1,470       1,260       21,000  
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2551 2552 
รายละเอียด 

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

 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ                             

     3.1 เบิกวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ)      15       29           21          30            12           19       15            32       15       22       34           25           269  

     3.2 จายวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ)         34           29           27          20            15           39       17            22         28       26       39           21            317  

     3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ  (รายการ)          9   -           11          18             3           11       11             6         18         6       12             6             111  

     3.4 แจงซอมทรัพยสินชํารุด : เขยีนแบบฟอรม/โทรศัพท  
          (รายการ) 

   
34  

   
 22  

   
 39  

   
32  

   
 27  

   
 25  

   
14  

   
 36  

   
36  

   
 28  

   
11  

   
22             326  

     3.5 สงคืนวัสดุ และครุภัณฑ (รายการ)  -   -   -            1             1   -   -             2          3   -         1             1                 9  

 4. งานการเงิน งบประมาณ และแผน                          

     4.1 ตรวจสอบ จัดทําบัญชี และสงคืนเงินรายไดของ 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด  (วัน / 

   
30  

   
29  

   
30  

   
29  

   
 22  

   
27  

   
28  

   
 27  

   
25  

   
21  

   
 24  

   
26  

    
318  

          บาท)   120,063     130,020     140,189   171,782     110,972      81,396  99,018     118,265     128,205  58,850 70,664     92,733   1,322,157  

     4.2 สงคืนเงินรายไดจากการจัด ฝกอบรม/ โครงการ/ 
          สัมมนา ของศูนยสนเทศและหอสมุด (เรื่อง / 

  
-  

  
-  

   
 2  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

   
 1  

   
   1  

   
    1  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

    
    5  

          บาท)  -   -        9,000   -   -   -  20,000     11,140    10,000   -   -   -        50,140  

     4.3 เบิกเงินทดรองจายคาใชจายของศูนยสนเทศและหอสมุด  
          (เรื่อง / 

 
 -  

 
 -  

   
  1  

   
 1  

   
  1  

   
    1  

 
 -  

   
  1  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -                 5  

          บาท)  -   -       2,300      6,100        8,800      60,000   -      29,700   -   -   -   -      106,900  

     4.4 เคลียรเงินทดรองจาย  (เรื่อง /          1   -   -            2             1             2   -   -          1   -         1   -                 8  
          บาท)       150   -   -      5,100          300   -   -   -       665   -    1,070   -          7,285  

     4.5 เบิกคารักษาพยาบาล  (เรื่อง /         32           29           26         24            30           31         8            29         25       21       26           20             301  
          บาท)    47,291     30,978     23,203.50     7,667   15,566.50    25,051         302,588  

     4.6 เบิกคาบริการรถภายนอกและคาทางดวนพิเศษ (ราย /            3            4             2            1   -             5         2             2          2         1         1             5               28  
          บาท)        920       1,135          845        310   -       2,169      577          460       560      315      250       1,655          9,196  

     4.7 จัดทํางบประมาณของศูนยสนเทศและหอสมุด (ฉบับ /  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -         6             1                 7  
          หนา /   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -       60           56             116  
          แผน)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      360   -             360  

     4.8 จัดทําแผนการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและหอสมุด 
          (โครงการ/กิจกรรม) (โครงการ / ชุด / 

   
65  

   
66  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

   
20             151  

          หนา / แผน)        5 / 5        5 /  5   - / -   - / -  -  /  -  - /  -  - /  -   - / -   - / -   - / -   - / -      5 / 100 5 / 110 
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3.9  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน งานดานเทคนิค 
และการบริการ พรอมท้ังแบบฟอรมตางๆ  
 ศูนยสนเทศและหอสมุดมีระบบกลไกในเรื่องประกันคุณภาพในดานตางๆ ดังนี้ 
 3.9.1  กรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวย ผูอํานวยการ หัวหนาแผนก 7 แผนก 
หัวหนางาน 8 งาน หัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และหัวหนาหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ 
อนุสรณ  เพ่ือรวมบริหารจัดการงานของศูนยสนเทศและหอสมุดใหดําเนินงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.9.2  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานระยะยาว 5 ป และแผนประจําปการศึกษาแตละป 
 3.9.3 หัวหนาแผนกและหัวหนางานปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในงานท่ี
รับผิดชอบโดยเฉพาะ  ใหลุลวงตามตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพและสงรายงานเสนอผูบริหารทราบทุกเดือน 
 3.9.4  จัดใหมีการประชุมบุคลากรและกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุดเปนประจําทุก 
เดือน เพ่ือรายงานสรุปและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและลุลวงตามคาตัวชี้วัด 
 3.9.5  จัดใหมีการประชุมเฉพาะกิจเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใหการดําเนินงานลุลวงตาม
เปาหมาย 
 3.9.6  ประชมุพิเศษระหวางปเพ่ือพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดตางๆ ของงาน 

นอกจากนั้นอาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด และนางสาวสุกานดา  
ดีโพธิ์กลาง ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจติดตามคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 

3.10  การสอน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตร สังกัดคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในปการศึกษา 2545 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
บัณฑิตใหมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติดานสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร ในภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2546 
บุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษชวยสอนในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ใหแกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 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 
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3.11 งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

3.11.1  โครงการมุมส่ือความรู มธบ. 
               แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดดําเนินการโครงการมุมส่ือความรู มธบ.ใหแกหองสมุดโรงเรียนใน
กลุมเปาหมายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คือ โรงเรียนในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เพ่ือใหเปน
แหลงเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ใหแกอาจารยและนักเรียนของโรงเรียน
ตางๆ  รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ส่ือความรูท่ีจัดหาใหโรงเรียนนั้น ไดแก 
ส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หนังสือคูมือเตรียมสอบ หนังสือความรูท่ัวไป วารสารและนิตยสารทั่วไป 
ฯลฯ ซึ่งทําการจัดหาโดยใชเงินงบประมาณและการรับบริจาค  
       ในปการศึกษา  2551  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการโครงการมุมส่ือความรู มธบ. ในวันท่ี 2-3 
และ 17 กันยายน 2551 โดยไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ในโรงเรียนตามกลุมเปาหมาย
ซึ่งไดไปจัดต้ังมุมส่ือความรู มธบ. ไวแลว จํานวน 18 โรงเรียน พรอมท้ังมอบส่ือความรูใหโรงเรียนเพิ่มเติม และ
จัดต้ังเพ่ิมอีก 5 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 23โรงเรียน  
      ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับบริจาคส่ือความรูจาก หนวยงานภายนอก 3 แหง และหนวยงานภายใน 1 
แหง ไดแก 
  1. บริษัท เคล็ดไทย จํากัด   บริจาคหนังสือ  จํานวน    221 เลม 
  2. บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด บริจาคหนังสือ  จํานวน    212 เลม 
  3. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริจาคหนังสือ  จํานวน  4,545 เลม 
  4. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย บริจาคหนังสือ  จํานวน     479 เลม  
 
 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดจัดสรรส่ือความรูสงมอบใหโรงเรียน 23 แหง ดังนี้ 
  1.ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน  1,635   เลม 
  2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ   จํานวน     330  เลม 
  3. หนังสือความรูท่ัวไป   จํานวน    340   เลม 
  4. วารสารวิชาการและนิตยสาร  จํานวน    635   เลม 
  5. ส่ือโสตทัศน      จํานวน        6  รายการ 
          รวมท้ังสิ้น       จํานวน  1,540  รายการ 
 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการสงมอบมุมส่ือความรู มธบ. ใหโรงเรียน 5 แหง เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 
2551 ไดแก 
  1. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
  2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
  3. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
  4. โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
  5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 และไดดําเนินการประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ในหองสมุดโรงเรียน 18 แหง พรอมมอบส่ือความรุ
เพ่ิมเติม เมื่อวันท่ี 3, 17 กันยายน 2551 ไดแก 
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  1. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  2. โรงเรียนผะดุงศิษยพิทยา เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  
  3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
  4. โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ   
  5. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
  6. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ   
  7. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
  8. โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  9. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  10. โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  
  11. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  
  12. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  
  13. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
  14. โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
  15. โรงเรียนรัตนาธิเบศร อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  16. โรงเรียนศรีบุณยานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  17. โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
  18. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี บางกรวย จ.นนทบุรี 
 

3.11.2   โครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 
ในปการศึกษา 2551  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการมอบหนังสือ วารสาร ส่ิงของและ 

ครุภัณฑตางๆ ใหกับโรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ในวันจันทรท่ี  17  พฤศจิกายน  2552  ดังนี้ 
 

ตารางสรุปการดําเนินการของโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ปการศึกษา 2545 – 2551 
 

ลําดับท่ี/ป
การศึกษา 

วัน/เดือน/ป สถานท่ีมอบ/ชวยจัดต้ังหองสมุด 

ปการศึกษา 2545 
-  ครั้งท่ี 1 /2545 

11  พ.ย. 2545 
โรงเรียนบานหนองคุมวิทยา  ต.โปงตาลอง อ. ปากชอง 
จ. นครราชสีมา 

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

1  มี.ค. 2547 
โรงเรียนบานโนนแสนสุข  ต. นาดี  อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี 

ปการศึกษา 2547 
-  ครั้งท่ี 4 / 2547 

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

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

7 ก.พ. 2549 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต. ระโสม อ. ภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา 
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ปการศึกษา 2549 
-  ครั้งท่ี 7 / 2549 

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

ปการศึกษา  2550 
-  ครั้งท่ี 8 / 2550 

11  ก.พ.2551 

โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว  ต. สําพะเนียง อ.บานแพรก  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม  111  ม.8  ต.บางระกํา  อ.บางเลน    
จ.นครปฐม 

ปการศึกษา 2551 
-  ครั้งท่ี 9 / 2551 

17 พ.ย. 2551 
โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ต.สําพะเนียง อ.บานแพรก 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
สิ่งของบริจาคโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน คร้ังท่ี 9/2551 

ในวันจันทรท่ี   17  พฤศจิกายน  2551 
ณ โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ตําบลสําพะเนียง อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
รายการบริจาค จํานวน 

1. หนังสือ 185 เลม 
2. ส่ือโสตทัศน 4 ชิ้น 
3. วารสาร 34 ฉบับ 
4. แผนที่ 1 แผน 
5. สมุด 38 เลม 
6. เหล็กฉาก 2 โหล 
7. เทปผา 3 โหล 
8. เครื่องพิมพดีดไฟฟา 2 เครื่อง 
9. โตะลายตัวเล็ก 1 ตัว  
10. เครื่องฉายขามศีรษะ (Overhead Projection) 6 เครื่อง 
11. โตะวางเครื่องพร้ินเตอร 3 ตัว 
12. ปาติชั่นพรอมอุปกรณ 10 ชุด 
13. เครื่องคิดเลขไฟฟา 2 เครื่อง 
14. เกาอ้ี Lecture 9 ตัว 
15. ท่ีแขวนโทรทัศน 1 อัน 
16. เกาอ้ีเบาะเหลือง 5 ตัว 
17. บอรดไม 1 บอรด 
18. ตูเอกสาร 4  ล้ินชัก 1 ตู 
19. โครงชั้นไม 2 ชั้น 
20. โตะทํางานไม 3 ตัว 
21. เครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง 
22. โทรทัศน 4 เครื่อง 
23. ตูเอกสาร 1 ตู 
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รายการบริจาค จํานวน 

24. ชั้นไมชองนกกระจอก 1 ชั้น 
25. ของเลนเด็ก 1 ถุง 
26. ตุกตาตัวเล็ก 1 ถุง 

 
 

 3.11.3 การฝกงานหองสมุด 
ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษา จํานวน 16 คน  

จากสถาบันการศึกษา 5 แหงดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (1 ต.ค.–21 พ.ย. 2551)        จํานวน 5 คน 

2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (3 พ.ย. 2551–13 ก.พ. 2552)   จํานวน 3 คน 
3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   (3 พ.ย. 2551 – 5 ก.พ. 2552)   จํานวน 3 คน 
4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (17 พ.ย. 2551–27 ก.พ. 2552)  จํานวน 3 คน 

  5)  มหาวิทยาลัยบูรพา   (8 ธ.ค. 2551 – 27 ก.พ. 2552)  จํานวน 2 คน 
 
 3.11.4  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 กรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 
ตําแหนง ประธานกลุมหนังสือสารคดี 
  3.12.4.5 กรรมการสอบไลภายนอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ของคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย ในตําแหนงกรรมการ 
   
   

3.12  ความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุด 
 
ปการศึกษา 2551 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดเขารวมกลุมงานทางวิชาการระหวางหองสมุด ดังนี้ 
3.12.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)     เปนคณะอนุกรรมการใน 
คณะกรรมการฝายพัฒนา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.)  ซึ่งเปนความรวมมือของ
บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท้ัง 55 แหง มีการจัดกลุมคณะทํางานเปน 3 กลุมคือ กลุมงานเทคนิค 
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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 2551  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 

 
 
3.12.2  คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) 

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

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

3.12.3  โครงการ Journal Link 
โครงการ Journal Link   เปนความรวมมือระหวางหองสมุดเพ่ือการใชทรัพยากร 

สารสนเทศรวมกัน เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2541 โดยการสรางฐานขอมูลชี้แหลงวารสารในประเทศไทย รวบรวม
รายการวารสารท่ีมีอยูในหองสมุดตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 171 สถาบัน และเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังนี้
หองสมุดสมาชิกเปนผูนําเขาขอมูลเพ่ิมเติมปรับปรุงขอมูลในสวนท่ีตนเปนเจาของใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลาโดย
ผานทางอินเทอรเน็ตและผูใชสามารถเขาถึงขอมูลวารสารท่ีตองการไดอยางอิสระโดยไมตองเสียคาบริการท่ี 
http://www.journallink. or.th/  
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ศูนยสนเทศและหอสมุดไดเขารวมเปนสมาชิก      เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2543 โดย 
นางสาวสุกัญญา  ประทุม บรรณารักษแผนกงานเทคนิค เปนผูแทนจากศูนยสนเทศและหอสมุด และเปน
ผูดําเนินการจนถึงปจจุบัน 

 
3.12.4  คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ   เปนกลุมความรวมมือทางวิชาการระหวางหอง 
สมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีเปาหมายในการประชุมรวมกัน 2 เดือน / ครั้ง เพ่ือกําหนดหัวเรื่องท่ีใชเปนคําคน
ในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด และเพ่ือพิจารณาหัวเรื่องท่ีเปนปญหาในการใชเปนคําคน 

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

ปการศึกษา 2551 นางไพจิตร เกิดอยู และนางพัชรินทร  จริยา ไดเปนตัวแทนศูนยสนเทศและ
หอสมุด เขารวมประชุมในคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และไดนําผล
จากการประชุมมาใชประโยชนในการกําหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแกไขคําคนท่ีเปนปญหา เพ่ือใหผูใชบริการศูนย
สนเทศและหอสมุดสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 
 

3.13 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนยสนเทศและหอสมุด 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีกิจกรรมหลายอยางตลอดปการศึกษา 2551 โดยไดจัดต้ังเปนรูปของคณะกรรม 
การหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานแตละกิจกรรม เชน  การจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด  การวางแผน
การปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส การดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุด   การจดักิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2551 วันท่ี 15-16 พฤศจิกายน 2551 ณ ไร
อุษาวดี  จังหวัดราชบุรี  โดยไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวบรวม
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการเพ่ือใชในการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  การทํางานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  โดยมีกรรมการรับผิดชอบ
โปรแกรมยอยงานตาง ๆ ท่ีมีอยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลปรับปรุงการใชงานของระบบหองสมุดอัตโนมัติให
ทันสมัยตลอดเวลาและตอเนื่อง ประสานงานกับบริษัทท่ีพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาโปรแกรมยอยงานตาง ๆ   นอกจากนี้มีคณะกรรมการ 5 ส และคณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส   
ดูแลงาน 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  การจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานของ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ บนเว็บ
เพจ เนื่องในวันรําลึก   ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  อธิการบดีผูกอต้ังมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการ เรื่อง  “รางวัล
เกียรติยศ”   วันท่ี 22  กันยายน  2551  ในการจัดงานดังกลาวศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําเนื้อหาของนทิรรศการ
เผยแพรบนเว็บไซต http://laic.dpu.ac.th/sawai2008    การจัดนิทรรศการวันรําลึก อาจารยสนั่น  เกตุทัต  เมื่อ
วันท่ี 1 เมษายน 2552 โดยการจัดนิทรรศการบน Web site และนําเสนอภายใตหัวขอ “อาจารยสน่ัน เกตุทัต : 
พอผูรวมกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” การจัดนิทรรศการวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ป เรื่อง 
“สี่ทศวรรษนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย”  วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552  และนิทรรศการวันสําคัญ
ตางๆ ประจําป เชน วันคริสตมาส วันปใหม วันวาเลนไทน วันสงกรานต เปนตน 
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 นอกจากนั้นศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับรางวัล The Top 10 BEST 
Practice Tips @ SET Corner 2008 จากสถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน  ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรู
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ  2552   
 
 

3.14  กิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด  
 
        คําขวัญ  “รวมมือทํา  จริงจัง  ต้ังใจ  ศูนยสนเทศ  ยุคใหม  ใสใจทํา 5 ส” 
 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีนโยบายใหทุกหนวยงานดําเนินการพัฒนาหนวยงานตามหลักกิจกรรม 5 ส 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2541 อันเปนโครงการรองรับการประกัน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ศูนยสนเทศและหอสมุด จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 หัวหนาแผนกบริหารงานทั่วไป (นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย) ไดรับมอบหมายใหเปนประธานดําเนิน
โครงการกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ตามแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2551 คณะกรรมการได
ดําเนินงานตามแผนงานพอสรุปไดดังนี้ 
 
 1.  ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  2 คร้ัง และประชุมรวมกับการประชุมบุคลากรของ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 3 คร้ัง ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1/2551  วันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
- ครั้งท่ี 2/2551  วันท่ี 26 กันยายน 2551 

- ครั้งท่ี 3/2551  วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 
- ครั้งท่ี 4/2551  วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2552 
- ครั้งท่ี 5/2551  วันท่ี 24 มีนาคม 2552 
 

 2.   จัดวันทํา Big Cleaning Day 3 คร้ัง 

- ครั้งท่ี 1  วันท่ี 3 ตุลาคม 2551 
- ครั้งท่ี 2  วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 
- ครั้งท่ี 3  วันท่ี 16 เมษายน 2552 
 

3.  ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส นอกสถานที่ วันท่ี 7 เมษายน 2552   
         คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส และตัวแทนพ้ืนท่ี ไดไปศึกษาดูงานท่ี ณ  บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอม
โพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

4.  คณะกรรมการตรวจพื้นท่ี 2 คร้ัง 
          คณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส ไดทําตรวจพ้ืนท่ี 2  ครั้ง  โดยทําการตรวจ ครั้งท่ี 1/2551 วันท่ี 
30-31 มีนาคม 2552  ครั้งท่ี 2/2551  วันท่ี 17 เมษายน 2552 
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5.  ประกวดพื้นท่ี 5 ส ดีเดนประจําปการศึกษา 2551 
 - กลุมบริหาร 5 ส แบบพอเพียง   

  พ้ืนท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชั้น 2   

  รับรางวัล : “ประสานใจ  ใหเปนหน่ึง” 
- กลุมสมาน – ฉัน   
  พ้ืนท่ีเทคโนโลยีหองสมุด  ชั้น 2   

              รับรางวัล : “สะอาดตา  สะดวกใช” 

- กลุมมดงาน – เรนเจอร   
  พ้ืนท่ีบริการสารสนเทศ  ชั้น 2 
  พ้ืนท่ีหองสมุด ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  อนุสรณ ชั้น 6   

              รับรางวัล :  “สรางสรรคพื้นท่ี” 

- กลุม Smile Service   
  พ้ืนท่ีบริการส่ือส่ิงพิมพ  ชั้น 2 – 5    

              รับรางวัล :  “บริการดี  มีระเบียบ” 

 - กลุมวารสารประสานใจ   
  พ้ืนท่ีวารสารและหนังสือพิมพ  ชั้น 3    

              รับรางวัล :  “รวมรักษา  สม่ําเสมอ” 

- กลุมเหลืองราชพฤกษ   
  พ้ืนท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ชั้น 4 
  พ้ืนท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ชั้น 6   

              รับรางวัล :  “สามัคคี  มีนํ้าใจ” 

 - กลุม Fantastic Five 
  พ้ืนท่ีส่ือโสตทัศน  ชั้น 5   

              รับรางวัล :  “พัฒนาอยางตอเน่ือง" 
 - กลุมชวนชม    

  พ้ืนท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ  ชั้น 7   

              รับรางวัล :  “งามตา  นาชม”  
 
6.  สื่อประชาสัมพันธ 
 - คูมือ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - แผนพับ “ประสิทธิภาพของการบริหารงานโดยใชเทคนิค 5 ส” 
 - จัดทําการนําเสนอกิจกรรม 5 ส ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 
 - เพลงกิจกรรม 5 ส 
 - ขาวสารกิจกรรม 5 ส 
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7.  ผลจากการดําเนินงาน (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง เดือนพฤษภาคม 2552) 
      ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับการประเมินผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ในชวงปการศึกษา 2544-
2551 ไดรับการประเมิน 8 ครั้ง  ครั้งแรกปการศึกษา 2544 ในเดือนพฤษภาคม 2545  ครั้งท่ี 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 ครั้งท่ี 7 ปการศึกษา 2550 ในเดือน พฤษภาคม 2551  และครั้งท่ี 8 ปการศึกษา 2551 ใน
เดือน พฤษภาคม 2552    ผลการประเมินไดรับรางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรม 5 ส กลุมหนวยงานบริการนักศึกษา
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยไดรับเกียรติบัตร 8 ฉบับ และรับเงินรางวัลครั้งละ 10,000 
บาท จํานวน 3 ครั้ง และเงินรางวัล 12,000 บาท จํานวน 5 ครั้ง  โดยศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําเงินรางวัล
ดังกลาวฝากธนาคารเปนบัญชีเงินกองทุน 5 ส และนํามาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและ
หอสมุด  
 
 8.  ประธานดําเนินกิจกรรม 5 ส 
   9.1  ปการศึกษา 2544 – 2545 นางไพจิตร เกิดอยู 
  9.2  ปการศึกษา 2546 – 2547 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 

9.3  ปการศึกษา 2548 – 2549 นางจันทรฉาย วีระชาติ 
  9.4  ปการศึกษา 2551 – 2552 นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 
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9.  แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2551 
 
 

2551 2552 กิจกรรม 

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

ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมการดําเนินงานกิจกรรม  5 ส  25  26 31   22 17 24   กรรมการ 5 ส ศูนยสนเทศ
และหอสมุด 

2. หัวหนาพื้นที่ทุกพื้นที่สงแผนงานประจําป             หัวหนาพื้นที ่
3. ดําเนินงานกิจกรรม  5 ส อยางตอเนื่อง (สะสาง, 
    สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสรางนิสัย) 

            ทุกคน 

4. ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส           7  กรรมการ 5 ส ศูนยสนเทศ
และหอสมุดและสมาชิก 

5. ประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสงเสริมกิจกรรม 5 ส             กรรมการ 5 ส ศูนยสนเทศ
และหอสมุด 

6. ตั้งมาตรฐานกลาง             กรรมการ 5 ส ศูนยสนเทศ
และหอสมุด 

7.  วันทําความสะอาดใหญ (Big  Cleaning  Day)     3    27  16  ทุกคน 
8. ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส          30-

31 
17  กรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส 

ศูนยสนเทศและหอสมุด 
9.  ประเมินผลการตรวจ  5 ส.  และแจงผลการตรวจ  5 ส           3  กรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส 

ศูนยสนเทศและหอสมุด 
10. รับการตรวจกิจกรรม  5 ส. จากคณะกรรมการ 
     กิจกรรม 5 ส  ของมหาวิทยาลยั 

          24  คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 
ของมหาวิทยาลยั 

11. รับการประเมินผลกิจกรรม  5 ส.  จากคณะกรรมการกิจกรรม   
     5 ส ของมหาวิทยาลัย 

            คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 
ของมหาวิทยาลยั 

12. ประกาศผลพืน้ที่กิจกรรม 5 ส ดีเดน และมอบรางวัล             กรรมการ 5 ส ศูนยสนเทศ
และหอสมุด 

 



 
 
 
 

 
4. สถิติที่นาสนใจ 
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4. สถิติที่นาสนใจ 
 

4.1 จํานวนบุคลากร 
 
 

ปการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

2547 2548 2549 2550 2551 

ปริญญาโท 10 10 10 14 14 
ปริญญาตรี 35 35 38 36 35 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 14 14 11 12 12 

รวม 59 59 59 62 61 

 
 
 
 

ปการศึกษา 
ตําแหนง 

2547 2548 2549 2550 2551 

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

รวม 59 59 59 62 62 
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4.2     จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2551 
 
 

ประเภท จํานวนเลม/บทความ/ชื่อเร่ือง 

หนังสือ 203,704 
จุลสาร 6,144 
วารสาร 1,663 
หนังสือพิมพ 42 
บทความจากวารสาร 340,886 
โสตทัศนวัสดุ 22,625 

 
 
 
 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2551

บทความจากวารสาร

59.2779%

จุลสาร

1.0684%
วารสาร

0.2892%หนังสือพิมพ

0.0073%

โสตทัศนวัสดุ

3.9343%

หนังสือ

35.4228%

หนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ บทความจากวารสาร โสตทัศนวัสดุ
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4.2.1  จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด 
 
 

จํานวนหนังสือ (เลม) 
หมวด, ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
รวมจํานวนเลม 

000 (ความรูท่ัวไป) 11,451 5,262 16,713 

100 (ปรัชญาและจิตวิทยา) 4,739 754 5,493 

200 (ศาสนา) 3,141 248 3,389 

300 (สังคมศาสตร) 61,165 12,317 73,482 

400 (ภาษาศาสตร) 5,083 9,205 14,288 

500 (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 6,911 2,320 9,231 

600 (เทคโนโลยี) 31,250 18,419 49,669 

700 (ศิลปะและนันทนาการ) 3,822 2,186 6,008 

800 (วรรณกรรม) 9,604 3,265 12,869 

900 (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร) 6,954 1,459 8,413 

ส่ิงพิมพตอเนื่อง 3,161 198 3,359 

อนุสรณงานศพ 790 - 790 

รวม 148,071 55,633 203,704 

 
 

จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด

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

หมวด 000 

หมวด 100

หมวด 200

หมวด 300

หมวด 400

หมวด 500

หมวด 600

หมวด 700

หมวด 800

หมวด 900

ส่ิงพิมพตอเน่ือง

อนุสรณงานศพ

หมวดหมูหนังสือ

จํานวนเลม
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4.2.2  จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ 
 
 

จํานวนชื่อเร่ือง 
ประเภท 

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาตางประเทศ 

วารสาร 1,191 472 
หนังสือพิมพ 33 9 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ

วารส
าร

หนังส
ือพิม
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จํานวนชื่อเร่ือง

ภาษา
ประเภท

จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ

วารสาร
หนังสือพิมพ
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4.2.3  จํานวนโสตทศันวสัดุ 
 

จํานวนชื่อเร่ือง 
ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

 
รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 491 320 811 

ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 2,806 2,166 4,972 

แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 115 1,351 

แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 745 554 1,299 

แผนที่ (MAP) 4 7 11 

แผนบันทึก (DISK) 196 383 579 

แผนโปรงใส (TP) 7 3 10 

แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 110 173 283 

แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 42 100 142 

แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,277 107 1,384 

แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,752 869 2,621 

วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,435 141 1,576 

ส่ือประสม (KIT) 1 5 6 

รวม 10,102 4,943 15,045 
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4.3 จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2551 
 

ประเภทสมาชิก จํานวน (คน) 

บุคลากร  
          - อาจารย / พนักงาน 1,812 

นักศึกษา          

          - นักศึกษาปริญญาตรี 32,220 

          - นักศึกษาปริญญาโท 3,802 

          - นักศึกษาปริญญาเอก    105 

บุคคลภายนอก    98 

รวม         38,037  

 
 
 

จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2551

นักศึกษาปริญญาเอก

0.28%

อาจารย / พนักงาน

4.76% นักศึกษาปริญญาโท

10.00%

บุคคลภายนอก

0.26%

นักศึกษาปริญญาตรี

84.71%

อาจารย / พนักงาน นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาตรี บุคคลภายนอก
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4.4 สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2551 
 

จํานวนผูเขาใช (คน) 
เดือน 

นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกทั่วไป 
รวม (คน) 

มิถุนายน      2551 74,472 102 74,574 
กรกฎาคม    2551 68,394 78 68,742 
สิงหาคม      2551 71,833 66 71,899 
กันยายน      2551 72,182 52 72,234 
ตุลาคม        2551 29,323 32 29,355 
พฤศจิกายน  2551 55,508 15 55,523 
ธันวาคม       2551 25,993 36 26,029 
มกราคม       2552 56,427 59 56,486 
กุมภาพันธ    2552 50,066 44 50,110 
มีนาคม        2552 12,839 110 12,949 
เมษายน       2552 19,674 106 19,780 
พฤษภาคม    2552 19,744 35 19,709 
รวม 556,455 735 557,390 

 

สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด  ปการศึกษา 2551
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ก.พ.-

52

มี.ค.-

52
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นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกท่ัวไป
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4.5  สถิติผูใชบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2551 
 

ประเภท 
เดือน สมาชิกภายใน 

จํานวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จํานวน / คน 

รวม 

มิถุนายน 2551 7,350 41 7,391 
กรกฎาคม 2551 5,936 55 5,991 
สิงหาคม 2551 3,680 51 3,731 
กันยายน 2551 4,321 46 4,367 
ตุลาคม 2551 2,448 12 2,460 
พฤศจิกายน 2551 4,465 23 4,488 
ธันวาคม 2551 3,123 24 3,147 
มกราคม 2552 2,968 21 2,989 
กุมภาพันธ 2552 1,998 11 2,009 
มีนาคม 2552 995 15 1,010 
เมษายน 2552 1,267 42 1,309 
พฤษภาคม 2552 908 20 928 

รวม 39,459 361 39,820 
 

สถิติผูใชบริการส่ือโสตทัศน  ปการศึกษา 2551
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สมาชิกภายใน สมาชิกบุคคลภายนอก
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4.6 สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา  2551 

 
 

 

2551 2552 บริการ 

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

รวม 

บริการยืม – คืน หนังสือ     (เลม) 11,403 10,619 13,347 8,206 3,195 7,787 8,825 9,930 5,109 3,269 4,322 3,250 89,262 

บริการยืม – คืน วารสารและ
หนังสือพิมพ            (เลม,ฉบับ) 

  
604 

 
860 

 
886 

 
410 

 
263 

 
446 

 
415 

 
784 

 
387 

 
379 

 
399 

 
333 6166 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ตอทางอินเทอรเน็ต           (ราย) 

 
4,208 

 
3,729 

 
1,554 

 
3,313 

 
1,731 

 
2,923 

 
2,923 

 
3,662 

 
2,540 

 
2,817 

 
1,128 

 
1,606 32,134 

บริการพิมพเอกสาร (ขาวดํา)        
                                  (หนา) 

 
29,892 

 
18,804 

 
26,374 

 
33,714 

 
8,366 

 
21,373 

 
17,934 

 
26,347 

 
27,496 

 
5,999 

 
11,861 

 
14,505 242,665 

บริการหองคนควา            (ราย) 2,896 3,849 3,728 4,877 490 1,751 2,259 2,596 3510 238 643 785 27,622 

บริการรับฝากของ            (ราย) 1,674 1,510 1,576 331 113 403 265 96 123 66 65 81 6,303 

บริการแจงเตือนการยืมหนังสือ
ของบุคลากร                   (ราย)  

 
416 

 
546 

 
440 

 
430 

 
318 

 
342 

 
168 

 
392 

 
333 

 
352 

 
247 

 
290 4,274 

บริการชวยหาหนังสือ        (ราย) 117 145 141 347 55 126 137 140 109 43 75 66 1,501 

บริการชวยคนควาพื้นฐาน  (ราย) 98 83 104 126 51 97 108 99 17 41 67 49 940 

จัดหนังสือขึ้นชั้น              (เลม) 30,666 30,920 29,028 24,922 12,533 22,947 24,198 56,486 20,177 12,030 14,664 13,365 291,936 

จัดวารสารและหนังสือพิมพขึ้นชั้น   
                            (เลม,ฉบับ) 

 
5,801 

 
4,922 

 
5,949 

 
4,953 

 
3,533 

 
5,741 

 
4,377 

 
4,687 

 
3,945 

 
2,755 

 
3,526 

 
3,102 53,291 

รายได : คาปรบั คาพิมพเอกสาร
คาสมัครสมาชิกภายนอก   (บาท)   

 
120,818 

 
131,470 

 
140,278 

 
164,394 

 
105,642 

 
79,476 

 
92,638 

 
114,699 

 
117,257 

 
52,187 

 
64,127 

 
83,585 1,266,571 
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สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา 2551
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จาํ
นว

น

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) จัดหนังสือขึ้นชั้น  (เลม)
จัดวารสารและหนังสือพิมพขึ้นชั้น  (เลม,ฉบับ) รายได : คาปรบั, คาพิมพเอกสาร, คาสมัครสมาชิกภายนอก  (บาท)                      
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4.7 สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา  2551 
 

2551 2552 
บริการ 

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

 

รวม 

4,995 4,456 4,535 3,595 2,003 3,575 2,705 2,501 1,749 849 1,143 676 32,782 

บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน  (รายการ) 
- ใชภายในศูนยสนเทศและหอสมุด         
- ยืมออกจากศูนยสนเทศและหอสมุด 1,115 534 617 383 225 416 428 312 303 207 261 214 5,015 

บริการโสตทัศนูปกรณ  (ราย)               3,475 3,302 3,253 2,504 588 2,476 1,833 1,919 112 456 611 852 21,381 

บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3  (ครั้ง)    77 67 96 50 32 64 64 91 34 6 6 8 595 

บริการ CD & VDO on Demand  (ราย)  1,933 1,558 1,655 1,396 758 1,541 1,103 1,404 872 358 423 273 13,274 

 

สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2551
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จาํ
นว
น

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  2551 
 

2551 2552 บริการ 

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

รวม 

บริการชวยคนควาและตอบคําถาม            (คําถาม) 773 688 555 388 258 516 438 523 324 292 271 276 5,302 
บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน      (ราย) 9 9 13 2 0 3 5 24 10 1 0 1 77 
บริการสืบคนกฤตภาคออนไลน                    (ราย) 10 21 20 6 0 2 10 38 10 1 0 0 118 
บริการเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต      (ครั้ง) 19,387 19,078 18,334 16,666 5,608 17,872 16,231 18,273 13,181 2,502 7,714 8,583 163,429 
บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง     (ครัง้) 4,607 7,659 11,855 4,872 5,515 9,314 6,264 12,839 8,736 8,031 4,705 4,906 89,303 
บริการถายสําเนาระหวางหองสมดุ /หองสมุด 
อื่นขอมา                                               (เลม)   

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
9 

บริการยืมสิ่งพิมพใชภายใน                        (เลม) 0 6 0 5 1 1 0 4 21 3 8 4 53 
บริการนําชมศนูยสนเทศและหอสมุด             (ราย) 115 150 835 4 0 0 0 350 25 25 175 0 1,679 
บริการหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ   (ราย) 12 11 4 1 14 16 8 5 15 1 8 10 105 
บริการพิมพขอมลู (Print) สี                       (แผน) 0 0 10 273 7 63 50 173 224 2 26 12 840 
บริการ สแกนภาพ                                  (ภาพ) 26 8 58 1 0 7 1 1 1 0 0 7 110 
บริการขายแผนบันทึก                             (แผน) 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 9 
รายได                                                 (บาท) 280.00 100.00 680.00 2,780.00 110.00 700.00 510.00 1,740.00 2,250.00 40.00 280.00 210.00 9,680.00 
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สถิติการใหบริการสารสนเทศ ปการศึกษา 2551
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จํา
นว

น

บรกิารชวยคนควาและตอบคําถาม (คําถาม) บรกิารสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน (ราย) บรกิารสืบคนกฤตภาคออนไลน (ราย)

บรกิารเครือ่งคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (ครัง้) บรกิารสืบคนฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง (ครัง้) บรกิารถายสําเนาระหวางหองสมุด /หองสมุดอื่นขอมา (เลม) 

บรกิารยืมสิ่งพิมพใชภายใน (เลม) บรกิารนําชมศูนยสนเทศและหอสมุด  (ราย) บรกิารหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ (ราย)

บรกิารพิมพขอมูล (Print) สี  (แผน) บรกิาร สแกนภาพ (ภาพ) บรกิารขายแผนบันทึก (แผน)

รายได (บาท)
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4.9  สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2551 
        

คณะ/สาขาวิชา  
 งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท)  

   หนังสือ   วารสาร   สื่อโสตทัศน   อื่น ๆ   

 รวมใชงบประมาณ  
 (บาท)  

 จํานวนนักศึกษา  
 (คน)  

 งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา  
 (บาท : คน)  

 วิศวกรรมศาสตร  18,990.00      312,875.37                  -              331,865.37                     879                                  377.55  

 บริหารธุรกิจ   169,417.55      374,225.87                    -               543,643.42                   5,284                                   102.88  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ      53,658.55       96,706.68                   -               150,365.23                   2,709                                    55.51  

 การบัญชี      42,541.95       54,892.00                   -                 97,433.95                   1,916                                     50.85  

 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    117,524.40     401,505.59        2,446.00                 -               521,475.99                   3,065                                   170.14  

 เศรษฐศาสตร      36,333.10      150,537.00         1,560.00                  -               188,430.10                     257                                   733.19  

 นิติศาสตร     22,264.30      243,866.90                    -              266,131.20                     971                                   274.08  

 นิเทศศาสตร      51,080.70     228,538.67                   -               279,619.37                   3,133                                     89.25  

 ศิลปกรรมศาสตร     70,854.80       91,670.00                   -              162,524.80                     945                                   171.98  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   241,520.99        24,480.00         1,655.00                  -               267,655.99                 22,001                                     12.17  

 สถาบันภาษา     31,300.10      123,369.58                   -               154,669.68                  22,001                                      7.03  

 นันทนาการ         20,780.50        56,164.50                 -                 76,945.00                  22,001                                      3.50  

 บัณฑิตวิทยาลัย     34,372.10     405,928.75                    -               440,300.85                    2,642                                   166.65  

 วิทยาลัยนานาชาติ     11,181.00                      -                11,181.00                      200                                     55.91  

 หนังสือพิมพ                     -                    -    116,015.00               116,015.00                 22,001                                     5.27  

 เย็บเลมวารสาร                 -                   -                  -     57,520.00                57,520.00                 22,001                                     2.61  

 เย็บเลมราชกิจจานุเบกษา                 -                   -                  -     27,000.00                27,000.00                 22,001                                     1.23  
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 งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
(บาท)  คณะ/สาขาวิชา  

   หนังสือ   วารสาร   สื่อโสตทัศน   อื่น ๆ   

รวมใชงบประมาณ  
 (บาท) 

  
จํานวนนักศึกษา  

 (คน) 
งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา  

 (บาท : คน  

Proquest ABI/INFORM                 -                   -                   -  360,879.80             360,879.80                 22,001                                    16.40  

Westlaw International                -                   -                   -  409,222.00             409,222.00                 22,001                                     18.60  

Thai University e-book Net                -                    -                   -  200,000.00             200,000.00                 22,001                                     9.09  

ProQuest  Dissertation & 
Theses 

  
-  

  
-  

  
-  

 
137,297.00 

  
137,297.00  

  
22,001  

  
6.24  

The Members of the IEEE                 -                   -                   -  36,249.57               36,249.57                 22,001                                     1.65  

กฤตภาคออนไลน [IFD]                -                   -                    -  49,006.00               49,006.00                 22,001                                     2.23  

กฤตภาคออนไลน [มติชน]                -                   -                   -  12,840.00             12,840.00                 22,001                                      0.58  

CD วิทยานิพนธไทย                -                   -                  -  27,820.00               27,820.00                 22,001                                     1.26  

Hospitality & Tourism 
Complete 

  
-  

  
-  

  
-  

 
236,321.00 

  
236,321.00  

  
22,001  

  
10.74  

WARC.COM                -                    -                   -  231,000.00             231,000.00                  22,001                                    10.50  

Business source premier 
(BSP) 

  
-  

  
-  

  
-  

 
500,685.00 

  
500,685.00  

  
22,001  

  
22.76  

Econlit                 -                    -                   -  144,186.00             144,186.00                 22,001                                     6.55  

Newscenter               -                   -                  -  66,768.00               66,768.00                 22,001                                      3.03  

GetAbstract  -                   -                   -  10,307.73             10,307.73  22,001  0.47  

ทรูวิชั่นส                  -                   -                   -     22,207.20                22,207.20                 22,001                                      1.01  

รวม 901,039.54   2,529,376.91         61,825.50  2,645,324.30         6,137,566.25      
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ซื้อ
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หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การบัญชี

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

เศรษฐศาสตร

นิติศาสตร

นิเทศศาสตร

ศิลปกรรมศาสตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สถาบันภาษา

นันทนาการ

วิทยาลัยนานาชาติ
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4.10 สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2551 
   

วิเคราะหและนําออกบริการ 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนชื่อเร่ือง จํานวนเลม 

หนังสือ          2,935  ชื่อเรื่อง                 4,131  เลม 

จุลสาร            242   ชื่อเรื่อง                   256  เลม 

ดรรชนีวารสาร          2,510  ฉบับ               30,208  บทความ 

ส่ือโสตทัศน            857  ชื่อเรื่อง                 1,310  ชิ้น 

 
 
 

ชื่อเรื่อ
ง/ฉบับ

เลม/บทค
วาม/ชิ้น หนังสือ

จุลสาร

ดรรชนีวารวารสาร

ส่ือโสตทัศน
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

จํานวน

ประเภท

สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา 2551

หนังสือ จุลสาร ดรรชนีวารวารสาร ส่ือโสตทัศน
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4.11  สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2551 
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2551 – 
พฤษภาคม 2552  จํานวน 1,966 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 31 แหง  มีดังนี้ 
  

ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1 24 มิ.ย. 2551 นักศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

13 

2 26 มิ.ย. 2551 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ IHOST และ IBBA วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

15 

3 28 มิ.ย. 2551 นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รุนท่ี 2 

20 

4 2 ก.ค. 2551 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

30 

5 5 ก.ค. 2551 คณะกรรมการนักศึกษาภาคค่ํา และนักศึกษาภาคค่ําชั้นปท่ี 1  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

120 

6 7 ก.ค. 2551 พระนักศึกษา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

35 

7 8 ก.ค. 2551 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเข็มทอง การเคหะชุมชนทาทราย 18 
8 9 ก.ค. 2551 นิสิตปริญญาโท จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  8 
9 1 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน  ในโครงการพี่ชวนนอง 

ทองมหาวิทยาลัย 
280 

10 14 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท รวมอบรมคายผูนํานักเรียนและ
สงเสริมคุณธรรม 

150 

11 15 ส.ค. 2551 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล” รุนท่ี 1 

5 

12 19 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนจันทรหุนบําเพ็ญ รวมอบรมคายผูนํานักเรียนและ
สงเสริมคุณธรรม 

120 

13 28 ส.ค. 2551 นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ในโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง 160 
14 30 ส.ค. 2551 นักเรียนและนักศึกษาโครงการคายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
120 

15 17 ก.ย. 2551 คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล”  รุนท่ี 2 

5 

16 16 ม.ค. 2552 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมงานกับหลักสูตรการจัดการการ
บริการและการทองเท่ียว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

100 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

  บัณฑิตย  
17 16 ม.ค. 2552 นักเรียนโรงเรียนแกงคอย และโรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” 

จังหวัดสระบุรี 
150 

18 17 ม.ค. 2552 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการคายเตรียมความพรอมเขาสูรั้ว
มหาวิทยาลัย รุนท่ี 2 และนักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

40 

19 29 ม.ค. 2552 นักเรียนโรงเรียนไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 200 
20 6 ก.พ. 2552 อาจารยและนิสิต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
5 

21 14 ก.พ. 2552 คณะผูบริหารและอาจารยจากศูนยรับสมัครสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ 
10 แหง 

20 

22 25 มี.ค. 2552 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 24 
23 2 เม.ย. 2552 คณะทํางานบริหารจัดการพิพิธภัณฑกรมชลประทาน 7 
24 21 เม.ย. 2552 นักเรียนและอาจารยโรงเรียนหอวังรวมกับโรงเรียนมัธยม 4 แหง ใน

โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีโรงเรียนนอง เตรียมการแขงขันโตวาที 
146 

25 21 เม.ย. 2552 คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จังหวัดสงขลา 

25 

26 22 เม.ย. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดคายการโตวาทีและ
การแขงขันโตวาทีนําครูและนักเรียนในโครงการ 

150 

  รวม 1,966 
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สถิติผูเขาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  

ปการศึกษา 2551 
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4.12 จํานวนผูมาเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธพิิทักษ  
และการใชหองประชุม ดร.ไสว สุทธพิิทักษ 

ปการศึกษา  2551  (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 
 

1.  อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 -  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย              426  คน 
 -  งานวิสาสะภาคค่ํา ปการศึกษา 2551              70  คน 
    (คณะกรรมการนักศึกษาภาคค่ํา มธบ.) 
 -  นักศึกษาชาวจีน                  35  คน 
    (ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร) 

 2.  บุคคลภายนอก 
  -  ชาวตางชาติ        15  คน 
  -  ท่ัวไป                  240  คน 
 3.  หนวยงานภายนอก 
  -  หนวยงานอื่นๆ จากสถาบันตางๆ                       1,235  คน  

4.  ผูรวมงานวันรําลึกผูกอต้ัง อาจารย ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ               149  คน 
    (วันท่ี 22 กนัยายน 2551)    

  รวมท้ังสิ้น                         2,170   คน 

 

จํานวนผูมาเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ 
ดร. ไสว สุทธิพิทักษ

นักศึกษาชาวจีน

1.61%

งานวิสาสะภาคค่ํา ป 2551  

     3.23%
นักศึกษา มธบ.

19.63%

บุคคลภายนอก-ชาวตางชาติ

0.69%

บุคคลภายนอก-ท่ัวไป

11.06%

หนวยงานอ่ืนๆ 

56.91%

ผูรวมงานวันรําลึก ดร.ไสว 

6.87%

นักศึกษา มธบ. งานวิสาสะภาคค่ํา ป 2551        นักศึกษาชาวจีน

บุคคลภายนอก-ชาวตางชาติ บุคคลภายนอก-ท่ัวไป หนวยงานอื่นๆ จากสถาบันตางๆ

ผูรวมงานวันรําลึก ดร.ไสว 
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หนวยงานท่ีขอใชหองประชุม ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ   เพื่อทํากิจกรรมอื่น 
 

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

(คน/คณะ/กลุม) 
ผูจัด / ผูขอ 

1 16 ต.ค. 51 การประชุมวิชาการทางบริหารและการ
จัดการ ครั้งท่ี 4 

150 คน สํานักวิชาการ  
รวมกับ ศูนยวิจัย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2 17 ต.ค. 51 การประชุมวิชาการทางบริหารและการ

จัดการ ครั้งท่ี 4 
150 คน สํานักวิชาการ  

รวมกับ ศูนยวิจัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3 24 ต.ค. 51 โครงการปลูกจิตสํานึกนักอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือยุติภาวะ
โลกรอน 

100  คน ศูนยกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

โดย สมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน 
แหงประเทศไทย 

4 19 ธ.ค. 51 การประชุมสามัญประจําป และสัมมนา
วิชาการ “กลยุทธในการสรางจริยธรรม
และคุณธรรมอาจารยเพ่ือการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ” 

150  คน บัณฑิตวิทยาลัย รวมกับ 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แหงประเทศไทย (สคบท.) 

5 28 ม.ค. 52 การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ มธบ. 
บุคแฟร : มหกรรมหนังสือวิชาการ 
ฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

106  คน ศูนยสนเทศและหอสมุด 
รวมกับ ศูนยวิจัย  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

6 29 ม.ค. 52 การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ มธบ. 
บุคแฟร : มหกรรมหนังสือวิชาการ 
ฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

63  คน ศูนยสนเทศและหอสมุด 
รวมกับ ศูนยวิจัย  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

7 30 ม.ค. 52 การเสวนา/สัมมนาทางวิชาการ มธบ. 
บุคแฟร : มหกรรมหนังสือวิชาการ 
ฉลองครบรอบ 40 ป มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

98  คน ศูนยสนเทศและหอสมุด 
รวมกับ ศูนยวิจัย  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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4.13  การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ฝกงาน) 
ณ ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2551 

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2551 – 
พฤษภาคม 2552  จํานวน 16 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แหง  ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 1 ต.ค.–21 พ.ย. 2551 5  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3 พ.ย. 2551–13 ก.พ. 2552 3  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 พ.ย. 2551 – 5 ก.พ. 2552 3  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 17 พ.ย. 2551–27 ก.พ. 2552 3  คน 
5 นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 8 ธ.ค. 2551 – 27 ก.พ. 2552 2  คน 
  รวม  16  คน 

 
 นักศึกษา 5 สถาบัน จํานวน 16 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 

0

1

2

3

4

5

จํานวนคน

สถิติผูรับการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรละสารสนเทศศาสตร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยบูรพา

 



 
 
 

5.  ภาพกิจกรรมปการศึกษา 2551 
 

   
 

   

 
 

  
 
 

 

 
 
 



121 

5. ภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2551 
 

 

            อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

รับมอบเกียรติบัตร The Top 10 BEST Practice Tips 

@ SET Corner 20008 จาก คุณพันธศักด์ิ  เวชอนุรักษ 
รองกรรมการผูอํานวยการสถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนา
ตลาดทุน ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่ อ วัน ท่ี  ๑๙ 
กุมภาพันธ  ๒๕๕๒ 

   

 

   
 
 
 
 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย รวมจัดงานวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ เมื่อ
วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ มีดังนี้ 

   

 

           นิทรรศการชื่องาน “รางวัลเกียรติยศ” จัด
แสดงโลรางวัลเกียรติยศของอาจารย ดร.ไสว  สุทธิ
พิทักษ จํานวน ๓๖ โล พรอมจัดแสดงนิทรรศการประวัติ
และภาพรางวัลเกียรติยศ ณ บริเวณโถงหนาหองประชุม 
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ           

   

           การเสวนาพิเศษ เรื่อง “จากวันวาน สู...กาล

ปจจุบัน” วิทยากรโดยอาจารยประเสริฐ ประภาสะโนบล 
ท่ีปรึกษาอธิการบดี  ศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  วีสกุล  
อธิการบดีกิตติคุณ  รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สาม
โกเศศ อดีตอธิการบดี  ดําเนินการเสวนาโดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ภูเบศร  สมุทรจักร  ณ หองประชุม 
ดร.ไสว สุทธพิิทักษ  มีผูเขาฟงการเสวนา ๑๔๙ คน 
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โครงการงานสัปดาหหองสมุดประจําป 
๒๕๕๑ 

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดงานสัปดาหหองสมุด 
ระหวางวันท่ี ๕ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีกิจกรรมดังนี้ 
 

๑.  กิจกรรมรณรงคสงเสริมการอาน 
(ตอเน่ือง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑  
 
          แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและ
หอสมุด จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการอาน ดังนี้  
กิจกรรมบุญหลนทับนักอาน  กิจกรรมประกวดท่ีคั่น
หนังสือ  กิจกรรมอานเพ่ือพอ : ทําดีเพ่ือพอ  กิจกรรม 
LAIC สัญจร  ระหวางวันท่ี ๕ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑      
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๒. การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร เร่ือง “การซอม

และอนุรักษส่ือสิ่งพิมพ” 

 

          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มอบของที่ระลึกใหแกนาย
ปรัชญา  แกวมาก หัวหนางานซอมและอนุรักษหนังสือ
และส่ิงพิมพ แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเปน
วิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติ การ เรื่อง “การ
ซอมและอนุรักษสื่อสิ่ งพิมพ” วันท่ี  ๘  สิงหาคม 
๒๕๕๑ มีผูเขารับการอบรม ๑๕ คน    
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๓. กิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ  

 

          มีอาจารย นักศึกษา และผูสนใจ นําหนังสือ 
วารสาร มาแลกเปล่ียนในกิจกรรมนี้จํานวน ๑๒๑ คน  
๔๖๑ เลม 
 
 

   

 
 

 

๔. กิจกรรมมุมตําราพี่ฝากนอง 

 

      มีนักศึกษาผูสนใจมาขอรับบริการในกิจกรรมนี้ 
จํานวน ๕๗ คน  ๑๐๓ เลม 
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๕. กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
จากการออกรานจําหนาย 

 

     มีการจําหนายทรัพยากรสารสนเทศบริเวณหนาศูนย
สนเทศและหอสมุด จํานวน ๕ ราน ในวันท่ี ๗ – ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ 

   

 

 

 

โครงการรณรงค ส ง เส ริมการอ าน 
(ตอเนื่อง) คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ 

     แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง) ครั้งท่ี ๒ / 
๒๕๕๑  ระหวางวันท่ี ๒๗ – ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๒ ดังนี้

กิจกรรมบุญหลนทับนักอาน  กิจกรรม  LAIC สัญจร 
กิจกรรม ตอบได...ใหรางวัล  กิจกรรมตอจิ๊กซอวรูป
หนาปกหนังสือ   
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โครงการประกวด “20 BEST @SET 

Corner: Investment Hub” ของมุม SET 

Corner 

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จัดกิจกรรมของมุม SET Corner ดังนี้  
กิจกรรม STAMP SET  กิจกรรม  JIGSAW SET  
กิจกรรมคําคม SET  นิทรรศการเกี่ยวกับ “กระปุกออม
สิน”   

   

 

           และการบรรยายวิชาการโดยวิทยากรจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ หองโสตทัศน ๑ ชั้น ๕ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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           ผู ช ว ยศาสตราจ ารย ก ริ ช  อั ม โภชน  รอง
อธิการบดีฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ใหการตอนรับในฐานะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปน
เจาภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ครั้งท่ี ๑๑/๙/๖/๒๕๕๑  เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 
 

 

           ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ประธานคณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) มอบกระเชาดอกไมแสดงความ
ยิ น ดี กั บ ท า น อ า จ า ร ย สุ ว ค น ธ  ศิ ริ ว ง ศ ว ร วั ฒ น  
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายสนับสนุน
วิชาการ ประจําป ๒๕๕๑ โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 

   

 

 

 

          อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
มอบหนังสือ อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา และส่ิงของ
ตางๆ ในโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๑ ณ โรงเรียนวัดหลวงพอเขียว ต.สํา
พะเนียง อ.บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวัน
จันทรท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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โครงการมุมสื่อความรู มธบ.  
ปการศึกษา ๒๕๕๑  
 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดดําเนินการสงมอบส่ือความรูใหโรงเรียน 
จํานวน ๒๒ โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อชวงวันท่ี ๒-๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ 

   

 

 

 

          อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ใหการตอนรับบรรณารักษและเจาหนาท่ีจากสํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาเยี่ยมชมและศึกษาดู
งานศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ฟงบรรยายและฝกปฏิบัติเรื่องงานซอมและ
อนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๕๒ 
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          นักเรียนโรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต  
จํานวน ๔ คน ขอเขารวมกิจกรรมกับศูนยสนเทศและ

หอสมุด เมื่อวันจันทร ท่ี ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑  
แผนกบริการสารสนเทศไดจัดกิจกรรมใหดังนี้ แนะนํา
การใชหองสมุด และหาหนังสือบนชั้น ต้ังสัญญาณ
หนังสือ  แยกหนังสือเพ่ือนําไปจัดตามชั้น จัดชั้นหนังสือ
บริเวณ ชั้น ๔ และฝกงานซอมหนังสือ  เปนตน 

   

 

         นายพรเทพ ยอแสงรัตน หัวหนาแผนกเทคโนโลยี 
หองสมุด ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดอบรมความรู

เฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การใชงาน

เว็บบราวสเซอรไฟรฟอรก” เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ ณ LAB ๑๒ ชั้น ๓ อาคาร ๘ ศูนยคอมพิวเตอร  
ผูเขารับการอบรมจํานวน ๔๕ คน 
 

   

 

 

 

โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ
สําหรับผูใหบริการ  

           แผนกบริการ ส่ือ ส่ิงพิมพ  ศูนยสนเทศและ
หอสมุด จัดอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับผู
ใหบริการแกบรรณารักษและเจาหนาท่ีของศูนยสนเทศ
และหอสมุด เมื่อวันท่ี ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๑   ณ หอง Lab 
1A ศูนยการเรียนรูภาษาแบบพึ่งตนเอง (SALLC) 
สถาบันภาษา โดยมีอาจารยสุดคนึง  นฤพนธจิรกุล 
อาจารยประจําสถาบันภาษา เปนวิทยากร และใชส่ือการ

เรียนรูชุด English Discovery เปนส่ือในการฝกอบรม โดย
มีเปาหมายบุคลากรผูใหบริการส่ือส่ิงพิมพ จํานวน ๒๐ 
คน มีผูเขารับการอบรม ๓๐  คน  มีความพึงพอใจในการ
อบรม ระดับมาก 
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“มธบ. บุคแฟร : มหกรรมหนังสือ

วิชาการ” ฉลองครบรอบ ๔๐ ป 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
            
           ศูนยสนเทศและหอสมุด และศูนยวิจัย รวมจัด
งาน “มธบ. บุคแฟร : มหกรรมหนังสือวิชาการ” ฉลอง
ครบรอบ ๔๐ ป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีการออก 
รานจําหนายหนังสือ ๓๕ ราน เมื่อวันท่ี ๒๘ – ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๒  ณ บริเวณชั้นลางอาคาร ดร.ไสว สุทธิ
พิทักษ  (อาคาร ๖)  และ  ชั้นลางอาคารสนั่น เกตุทัต 
(อาคาร ๕)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

    

   

 

 

การศึกษาดูงานกิจกรรม  ๕  ส  นอก
สถานที่   
          ศูนยสนเทศและหอสมุดไดนําบุคลากรของศูนย
สนเทศและหอสมุด จํานวน ๒๐ คน ฝายอํานวยการ
กลาง จํานวน ๒ คน ฝายชางและซอมบํารุง จํานวน ๒ 
คน โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน ๒ คน 
รวม ๒๖ คนไปศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส  นอกสถานท่ี  
ในวันอังคารท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๒  ณ  บริษัท เอ็น
โอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จํากัด 
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ป ะ อิ น   จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
สนเทศและหอสมุด 

 

      ผูชวยศาสตราจารย กริช  อัมโภชน  รองอธิการบดี
ฝายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปน
ประธานพิธีเปดและ มอบของท่ีระลึกใหแกวิทยากรจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา ในการอบรมความรูดาน
ทรัพยสินทางปญญา  
 

          แ ล ะ อ า จ า ร ย สุ ว ค น ธ  ศิ ริ ว ง ศ ว ร วั ฒ น 
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด  มอบของท่ีระลึก
ใหแกผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลภัสส  วงษประเสริฐ 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต ในการบรรยายทาง

วิชาการเรื่อง “บุคลากรสารสนเทศกับการจัดการ

ความรู” ใหแกบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด จํานวน ๔๓ คน  เมื่อ
วันศุกรท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๒   ณ หองโสตทัศน ๑ ชั้น 
๕  ศูนยสนเทศและหอสมุด 
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 วันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning 

Day)  คร้ังที่ ๓/๒๕๕๑   
 
           อ า จ า ร ย สุ ว ค น ธ   ศิ ริ ว ง ศ ว ร วั ฒ น 
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด นําบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุดรวมจัดทํากิจกรรม ๕ ส  ในวัน

ทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)  ครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒   

   

 
 

 

 

กิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 
๒๕๕๑  

 

          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมสังสรรคและ
พักผอนประจําป ๒๕๕๑ ใหแกบุคลากรของศูนยสนเทศ
และหอสมุด เมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ 
ไรอุษาวดีรีสอรท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี   
 

 






