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คํานํา 
 

 

รายงานประจําปการศึกษา 2552 ฉบับน้ี เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบตัิงานของศูนย
สนเทศและหอสมุดทุกดาน ตั้งแตประวตัิความเปนมา การบริหารงาน ผลการดําเนินงาน สถิติที่
นาสนใจ และกิจกรรมตางๆ รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – 
พฤษภาคม 2553) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจําปฉบบัน้ี เปนผลจากความรวมแรงรวมใจ ความอุตสาหะ
วิริยะของบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคนที่ใหความรวมมือในการปฏิบตัิงาน จนงานทุก
ดานประสบผลสําเรจ็ลลุวงไปไดอยางดียิ่ง 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลยั คณาจารย หนวยงาน
ทุกหนวยงาน ตลอดจนนักศึกษาทีใ่หการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุดเปน
อยางดียิ่งตลอดมา  ขอขอบคุณบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดทุกคน ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานจนบรรลุจุดมุงหมายทุกประการตลอดปการศึกษา 2552 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 
 

 มหาวิทยาลยัมีนโยบายที่จะดําเนินภารกิจในทุกดานอันไดแก  การเรียนการสอน  การวิจัย  การ
บริการวชิาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ทั้งในและตางประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือผลิตบณัฑิตทีถ่ึงพรอมดวยคุณวฒิุและคุณธรรม สามารถออกไปประกอบ
อาชีพเปนประโยชนแกตนเอง  แกครอบครัว  และแกประเทศชาติ  และเพื่อผลิตผลงานวิชาการ  
ใหบริการแกสงัคม  และทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรมอันจะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาตโิดยรวม 
 เพ่ือใหบรรลเุปาหมายตามนโยบายขางตน  มหาวิทยาลัยจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
เทคโนโลยทีางการศึกษาและหลักสูตร  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีความรูความสามารถ และทันการ
เปลี่ยนแปลงทางวชิาการ ใหสามารถผลติงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคม  สามารถใหบริการ
วิชาการแกสังคมไดเปนอยางดี  พัฒนาบุคลากรสายบริหารใหปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนและให
ผูเก่ียวของซึ่งไดแก นักศึกษา  ผูปกครอง  และสังคม  ไดรับความพงึพอใจมากที่สุด   
  นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหมีการทบทวนอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

 
1.3 วัตถุประสงคคุณภาพของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

1.  ใหมีบุคลากรสายวิชาการที่มีความรูสูงขึ้น  มีตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

2.  ใหบุคลากรสายวิชาการมีทักษะและความสามารถในการทํางานวจัิยที่มีคุณภาพและมี
ประโยชนตอการเรียนการสอนและตอสงัคม 

3.   ใหใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางและเนนใหนักศกึษาสามารถ
นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได 

4.   ใหมีอุปกรณและบริการเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการที่ทันสมัย ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
5.   ใหการดําเนินการของงานบริหารและงานธุรการมีความถูกตองตามขั้นตอนเสรจ็ในเวลา

อันรวดเร็วและไดผลงานทีมี่คุณภาพ 
6.  ใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหนักศึกษาเพ่ือใหนักศกึษาเปนผูที่มีจริยธรรมและคุณธรรม

ตลอดจนมีวธิดํีาเนินชีวติดวยคุณลักษณะของความเปนไทย 
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1.4  ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงค  
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
ปณิธาน (Resolution) 

 
"บริการลํ้าหนา เสริมคุณคาวิชาการ สรรคสรางงานคณุธรรม" 

Excellent Service, Academic Promotion and Ethical Conduct 
 

วิสัยทัศน  (Vision) 
 

"เปนหนวยงานหลักสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิัยของมหาวิทยาลัย  
แหลงใหบรกิารสืบคนขอมูลท่ีทันสมัยและกาวหนา เนนการปฏิบตัิงาน 

และการบริการท่ีมีคุณภาพและรวมมือในเครือขายหองสมุด 
To be a main organization supporting the university's teaching,  

learning and research, as well as provide resources for modern and 
advanced information retrieval with a focus on quality performance  

and services, and participation in library networks." 
 

วัตถุประสงค  (Objective) 
 

1. เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตองการของผูใช 
2. เพื่อนําเทคโนโลยทัีนสมัยชวยในการดําเนินงานและใหบริการ 
3. เพื่อใหผูใชสามารถคนทรัพยากรสารสนเทศทั้งท่ีมีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด 
และแหลงความรูภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5 คํามั่นสัญญาในการใหบริการประจําหนวยงาน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
  

1. เราทุกคนยนิดี เต็มใจชวยเหลือ พรอมมอบบริการท่ีมีประสิทธิภาพแก
ผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุดทุกทาน 

2. เราจะบริการดวยรอยยิ้ม เต็มอิ่มดวยความจริงใจ สุภาพออนนอม พรอม
ใหบริการ 

3. เราจะใหบริการดวยไมตรีจิต ดุจญาติมิตรของเรา 
4. เราพรอมใหบริการดวยใจรัก เสมอภาค ตลอดกาล 
5. เราพรอมบริการดวยสารสนเทศหลากหลาย ถูกตอง ฉบัไว 
6. เราจะมุงมั่นใหบริการดวยความรวดเร็วและประทับใจ 
7. เราจะสนับสนุนการเรยีน การสอน การวิจัย ตามความตองการของทาน 
8. เราขอขอบคุณและยินดีรับฟงขอเสนอแนะ/ความคิดเหน็จากผูใชบริการ

ทุกทานท่ีมีตอบริการของเรา 
 

 



 

 
 

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. เพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความตองการของผูใช 
2. เพ่ือนําเทคโนโลยีทันสมัยชวยในการดําเนินงานและใหบริการ 
3. เพ่ือใหผูใชสามารถคนทรัพยากรสารสนเทศทั้งท่ีมีอยูในศูนยสนเทศและหอสมุด และแหลงความรู

ภายนอกไดสะดวกและรวดเร็ว 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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”  
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ปการศึกษา 2543 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดยายสถานที่ทําการมายังอาคาร ดร. ไสว สุทธิพิ-  
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 
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พ.ศ. 2529 – 2541 รองศาสตราจารย ดร.นวนิตย  อินทรามะ             ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2541 – 2544 รองศาสตราจารย กมลา  รุงอุทัย             ผูอํานวยการ 
พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ 

    

2.5 คณะกรรมการประจําศูนยสนเทศและหอสมุด 
2.5.1  คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 

 คณะกรรมการบริหารศูนยสนเทศและหอสมุด 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 
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5. นางจันทรฉาย   วีระชาติ  กรรมการ 
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   

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ท่ีปรึกษา 
2. นายพรเทพ ยอแสงรัตน ท่ีปรึกษา 



15 

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. นางลักษมี   พูลทรัพย กรรมการ 
10. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการ 
11. นางรุงนภา พ้ืนงาม กรรมการ 
12. นายระวิ    มีเดช  กรรมการ 
13. นางสาวสมนิท จันทะบุตร กรรมการ 
14. นางสาวสุกัญญา   ประทุม  กรรมการ 
15. นายกิตติภูมิ   ศิริวัฒน  กรรมการ 
16. นางสาวโศภิดา   เดชเสง  กรรมการ 
17. นางภารดี ธนูญศักด์ิ กรรมการ 
18. นายอุเทน   สรอยอุดม กรรมการ 
19. นายอุทิตย   พิมพา  กรรมการ 
20. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ กรรมการ 
21. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
22. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.9   คณะกรรมการ 5 ส ประจําปการศึกษา 2552 

คณะกรรมการ 5 ส มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด ใหดําเนิน
ลุลวงตามเปาหมาย สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 5 ส  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประธาน  
2. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม กรรมการและประธานอนุกรรมการ

ดําเนินงาน 
3. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการและประธานอนุกรรมการ
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พ้ืนท่ี 
4. นายปรัชญา   แกวมาก  กรรมการและประธานอนุกรรมการ

งานศิลปกรรม 
5. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข กรรมการและประธานอนุกรรมการ

จัดทํา Power Point 
6. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ 

 
นอกจากนั้นไดมีการปรับปรุงการจัดแบงโครงสรางรับผิดชอบกิจกรรม 5 ส หัวหนาพ้ืนท่ี และสมาชิก

พ้ินท่ี พรอมท้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
1.  คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 
 1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม ประธาน 
 2. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย อนุกรรมการ 

3. นางสาวกฤตยา  สุนพงษศรี อนุกรรมการ 
4. นายประนมกรต  บุญพอ  อนุกรรมการ 

 5. นายณเดชน  จันทรสุข  อนุกรรมการ 
6. นางสุดารัตน  ขําภักตร  อนุกรรมการ 

 7. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย อนุกรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะอนุกรรมการงานศิลปกรรม 5 ส 
 1. นายปรัชญา  แกวมาก  ประธาน 
 2. นายประกอบ  ดาราตระกูล อนุกรรมการ 
 3. นายอุเทน  สรอยอุดม อนุกรรมการ 
 4. นางสุภาพร  วิมุกตานนท อนุกรรมการและเลขานุการ 
3.  คณะอนุกรรมการจัดทํา Power Point  กิจกรรม 5 ส 
 1. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข  ประธาน 
 2. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด อนุกรรมการ 
 3. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ อนุกรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.  คณะอนุกรรมการพื้นท่ีกิจกรรม 5 ส 
 1. นางไพจิตร  เกิดอยู  ประธาน 
 2. อาจารยอรชา  เผือกสุวรรณ อนุกรรมการ 
 3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ อนุกรรมการ 
 4. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  อนุกรรมการ 
 5. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  อนุกรรมการ 
 6. นายระวิ  มีเดช  อนุกรรมการ 
 7. นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร อนุกรรมการ 
 8. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. หัวหนาพื้นท่ี และสมาชิกพื้นท่ี 
 หัวหนาพื้นท่ีบริหารงานท่ัวไป  นายศักดิ์สิทธ์ิ  คณะชาติ 
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สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายณัฐสิทธิ์   พุฒิวิสารทภาคย 
2. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ 

 หัวหนาพื้นท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 

2. นายอุทิตย  พิมพา 
3. นายอุเทน  สรอยอุดม 
4. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
5. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
6. นายอภิพล  เมืองเกษม 
7. นางปทมพร  โพนไสว 

หัวหนาพื้นท่ีบริการยืม-คืน  นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 

2. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
3. นางภารดี  ธนูญศักด์ิ 
4. นางกนกวรรณ  กงฉิน 

หัวหนาพื้นท่ีบริการชั้นหนังสือและ 
ท่ีน่ังอาน    นายระวิ   มีเดช 
สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นายณเดชน  จันทรสุข 

2. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
3. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา 
4. นายอัมรินทร  แจมจํารัส 
5. 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 
6. นางพัชรินทร  จาริยะ  
7. นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ 
8. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ 
9. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ 
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10. นางสาวจุฑามาศ เชาวลิต 
11. นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย 
12. นางลักษมี  พูลทรัพย 
13. นายกิตติภูมิ  ศิริวัฒน 
14. นายรังสรรค  กังสดาลย 
15. นางสาวกฤตยา สุนพงษศรี 
16. นางสาววโรทัย ฉัตรวิรุฬห 
17. นายปรัชญา  แกวมาก 
18. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
19. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ 
20. นายธีระพล  เงินนาค 
21. นางสาคร  ผุดผาด 
22. นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 
23. นายรมย  ธนูเทพ 

 หัวหนาพื้นท่ีสื่อโสตทัศน   นางจันทรฉาย  วีระชาติ 
 สมาชิกพ้ืนท่ี     1. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
      2. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน 
      3. นายภาณุมาตร  สุทธิสังข 
 หัวหนาพื้นท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ  
 ดร.ไสว สุทธิพิทักษ   อาจารยอรชา  เผือกสุวรรณ 
 สมาชิกพ้ืนท่ี    1. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด 
      2. นางสุดารัตน  ขําภักตร 
      3. นางละออง  รัชพันธ  

 
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. อาจารยอรชา   เผือกสุวรรณ กรรมการ 
3. นางไพจิตร  เกิดอยู  กรรมการ 
4. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ กรรมการ 
5. นางจันทรฉาย วีระชาติ  กรรมการ 
6. นางรุงนภา พ้ืนงาม  กรรมการ 
7. นายระวิ มีเดช กรรมการ 
8. นางสาวสมสนิท จันทะบุตร กรรมการ 
9. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการ 
10. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย  กรรมการและเลขานุการ  
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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  
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 
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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. 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 

 
 

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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2.5.15 คณะกรรมการพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  มีหนาท่ีรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการ แลว 
นํามาพิจารณาในการจัดหาส่ือโสตทัศนตอไป นําเสนอแนวทางในการพัฒนาส่ือโสตทัศนทุกประเภท และดําเนิน 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการพัฒนาส่ือโสตทัศน  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   ประธาน 
2. นางสาวชูชีพ มามาก  กรรมการ 
3. นายภาณุมาตร    สุทธิสังข  กรรมการ 
4. นางสาวโศภิดา    เดชเสง  กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.16 คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน  (ตอเน่ือง) 

คณะกรรมการดําเนินการโครงการรณรงคสงเสริมการอาน (ตอเนื่อง)  มีหนาท่ีดําเนินงานประชุม  
วางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํา
บันทึกขออนุมัติเรื่องท่ีเกี่ยวของ จัดกจิกรรมพิเศษ 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 
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2.5.17 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการงานสัปดาหหองสมุด  มีหนาท่ีดําเนินงานประชุม กําหนด 

กิจกรรม แผนการดําเนินงาน และขออนุมัติโครงการ ติดตอประสานงาน วิทยากร ในการดําเนินการอภิปราย จัด
เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประเมินผลหลังเสร็จส้ินโครงการ 

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

  
2.5.18 คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 

คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน มีหนาท่ีประชุมวางแผนดําเนินงาน 
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดต้ังหองสมุด ดูแลรับผิดชอบการเงินของกองทุนเด็กดอยโอกาส และดําเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 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 
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9. นางสาวขนิษฐา   ภมรพิพิธ กรรมการ 
10. นางสาวโศภิดา เดชเสง กรรมการ 
11. นายอุเทน   สรอยอุดม  กรรมการ 
12. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ กรรมการ 
13. นายสัมพันธ   สมบุญเพ็ญ กรรมการ 
14. นายอัมรินทร แจมจํารัส กรรมการ 
15. นายวสันต สีลาเรือง กรรมการ 
16. นางทิพยถนอม    นนทนาคร กรรมการและเลขานุการ 
17. นายศักด์ิสิทธิ์    คณะชาติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.19  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 แจมจํารัส กรรมการ 
13. นางกนกวรรณ กงฉิน กรรมการและเลขานุการ 
14. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.20  คณะกรรมการประเมินคุณคาเอกสาร หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประเมินคุณคาเอกสาร หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบประชุมเพ่ือ 
พิจารณาเอกสารเดือนละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย  พิจารณาและประเมินคุณคาเอกสารท่ีไดรับมอบ  สรุปผลและเก็บ
สถิติการประเมินคุณคาเอกสารทุกครั้งท่ีมีการประเมินคุณคา  สงมอบเอกสารที่ประเมินคุณคาใหหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยดําเนินการตอไป  ติดตามการดําเนินการเก็บเอกสารท่ีไดประเมินคุณคาไปแลวในแตละ
ครั้ง 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
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1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย กรรมการ 
3. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
4. นางทิพยถนอม   นนทนาคร กรรมการ 
5. นางลักษมี   พูลทรัพย กรรมการ 
6. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
7. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการ 
8. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวชูชีพ มามาก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.21  คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาจุลสาร  

 มีหนาท่ีปรับปรุงพัฒนา การจัดเก็บ และการใหบริการจุลสาร และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน 
2. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
3. นางสาวิตรี   แสงวิริยภาพ  กรรมการ 
4. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม กรรมการ 
5. นางรุงนภา   พ้ืนงาม  กรรมการ 
6. นายสัญญา   ประกอบผล  กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา ประทุม กรรมการ 
8. นางทิพยถนอม  นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
2.5.22  คณะกรรมการประเมินผลทดลองงานนายรมย  ธนูเทพ 

คณะกรรมการประเมินผลทดลองงานนายรมย ธนูเทพ มีหนาท่ีรับผิดชอบทําการประเมินผลในแบบ 
ประเมินผล พรอมลงลายมือชื่อผูประเมิน  ประชุมเพ่ือคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนประเมินของคณะกรรมการ  
นําเสนอและรวมการพิจารณาผลการประเมินกับรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิทยบริการและผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคลตอไป 

คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
3. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการ 
4. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.23  คณะกรรมการประเมินผลทดลองงานนายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย 

คณะกรรมการประเมินผลทดลองงานนายรมย ธนูเทพ มีหนาท่ีรับผิดชอบทําการประเมินผลในแบบ 
ประเมินผล พรอมลงลายมอืชื่อผูประเมิน  ประชุมเพ่ือคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนประเมินของคณะกรรมการ  
นําเสนอและรวมการพิจารณาผลการประเมินกับรองอธิการบดีฝายวิจัยและวิทยบริการและผูอํานวยการฝาย
ทรัพยากรบุคคลตอไป 
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คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ประธาน  
2. นางไพจิตร   เกิดอยู กรรมการ 
3. นางพัชรินทร จาริยะ กรรมการ 
4. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.24  คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด มีหนาท่ีควบคุมดูแลการใชพลังงาน

ไฟฟาของศูนยสนเทศและหอสมุดใหเปนไปตามเปาหมายการประหยัดพลังงาน  ประสานงานกับบุคลากรภายใน
ศูนยสนเทศและหอสมดุ และทีมงานอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย ในการวางมาตรการและจัดกิจกรรมการ
อนุรักษพลังงาน  

คณะกรรมการประหยัดพลังงานศูนยสนเทศและหอสมุด  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.25  คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2552 

 คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอน มีหนาท่ีจัดทําแผนการสังสรรคและพักผอนประจําป
การศึกษา 2552 จัดหาสถานท่ีท่ีจะไปพักผอน จัดรูปแบบกิจกรรม และเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการจัดกิจกรรมสังสรรคฯ ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. หัวหนาแผนกทุกแผนก  ท่ีปรึกษา 
3. นายระวิ มีเดช ท่ีปรึกษา 
4. นางทิพยถนอม    นนทนาคร  ท่ีปรึกษา 
5. นายณเดชน จันทรสุข ประธาน 
6. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ กรรมการฝายสถานที่ 
7. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ กรรมการฝายสถานที่ 
8. นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ กรรมการฝายกิจกรรม 
9. นายวสันต สีลาเรือง กรรมการฝายกิจกรรม 
10. นายอัมรินทร แจมจํารัส กรรมการฝายสวัสดิการ 

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. นายศราวุฒิ วัชระปนตี กรรมการ 
9. นายอุเทน สรอยอุดม กรรมการ 
10. นายศักด์ิสิทธิ์ คณะชาติ กรรมการและเลขานุการ 
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11. นายธวัชชัย ศรีอัดชา กรรมการฝายสวัสดิการ 
12. นางสาวสุกัญญา ประทุม กรรมการและเหรัญญิก  
13. นายศักด์ิสิทธิ์    คณะชาติ   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.5.26 อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส 

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส มีหนาท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสตามความเหมาะสม จดักิจกรรมหาทุนเพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ดูแลรับผิดชอบการเงิน
ของกองทุนเด็กดอยโอกาส  

อนุกรรมการดําเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส ประกอบดวยบุคคลดัง 
ตอไปนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ท่ีปรึกษา 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู  ประธาน 
3. นางภารดี    ธนูญศักด์ิ  กรรมการ 
4. นางสาวชูชีพ     มามาก  เหรัญญิก 
5. นางทิพยถนอม นนทนาคร  กรรมการและเลขานุการ   
6. 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. นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย บรรณารักษ 
4. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ  เจาหนาท่ี 
5. นางสาวพงษเนต สถิตยพงษ เจาหนาท่ี 
6. นางสาวจุฑามาศ   เชาวลิต  พนักงาน 
 

   ขอบเขตงาน 
1) วิเคราะหหมวดหมู  กําหนดรหัส  กําหนดหัวเรื่อง  รหัส  ใหแกทรัพยากรสารสนเทศ 

จัดทําสาระสังเขปหนังสืออางอิง 
2) บันทึก  ปรับปรุงรายการในฐานขอมูล 
3) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ 
4) งานเผยแพรวิทยานิพนธฉบับเต็มบนเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
5) คัดเลือกหนังสือและส่ิงพิมพเพ่ือจําหนายออก 
6) จัดเตรียมขอมูลสนับสนุนการเปดหลักสูตร และรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
7) ดูแลรับผิดชอบ Cataloging Module 
8) จัดทําสถิติงานวิเคราะหหนังสือ เอกสารและส่ิงพิมพ 
9) ฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร  
10) งานพิเศษอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  
2.6.3.3 งานดรรชนีบทความสิ่งพิมพตอเน่ือง 

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

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

เว็บไซต สาขานิติศาสตร บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร วิศวกรรมศาสตร การบัญชี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

บทความส่ิงพิมพตอเนื่อง และหนาสารบัญวารสารใหมบนเว็บไซต 
11) งานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
2.6.3.4  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 

1. นายปรัชญา  แกวมาก  หัวหนางาน 
2. นายประกอบ  ดาราตระกูล พนักงาน 
3. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ พนักงาน 
4. 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 
2. นายรมย  ธนูเทพ  เจาหนาท่ี 

 
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 
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3. นางกนกวรรณ   กงฉิน  เจาหนาท่ี 
4. 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. นายณเดชน  จันทรสุข  พนักงาน 
3. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา  พนักงาน 
4. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ  พนักงาน 
5. นายอัมรินทร  แจมจํารัส พนักงาน 
6. นายวสันต  สีลาเรือง  พนักงาน 
 

ขอบเขตงาน  
1) งานสํารวจและคัดเลือกหนังสือ / เอกสารท่ีมีการใชนอยหรือหนังสือปพิมพเกาไป

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

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

 
2.6.4.3 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ    

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

 
ขอบเขตงาน  

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

 
2.6.5  แผนกสื่อโสตทัศน 

บุคลากรประจําแผนก 
1. นางจันทรฉาย  วีระชาติ   หัวหนาแผนก  
2. นางสาวโศภิดา เดชเสง   บรรณารักษ 
3. นางสาวสุภาพ  ซอนกล่ิน   บรรณารักษ 
4. นายภาณุมาตร สุทธิสังข   เจาหนาท่ี 

 
 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 2552 
 

 
วุฒิการศึกษา จํานวน 

ปริญญาโท 14 
ปริญญาตรี 35 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 12 

รวม 61 

 
 
 

ตําแหนง จํานวน 

ผูอํานวยการ 1 
ท่ีปรึกษา 1 
หัวหนาแผนก 7 
หัวหนางาน 8 
บรรณารักษ 15 
นักจดหมายเหตุ 1 
เจาหนาท่ี 17 
พนักงาน 9 
คนงาน 2 

รวม 61 

 
 

 



 

 
3. ผลการดําเนินงานของ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 

ปการศึกษา 2552 
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3.  ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2552 
 

3.1 การพัฒนาบุคลากร 
3.1.1  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในประเทศ  ปการศึกษา 

2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 

 

ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

1. 12-13 มิ.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 
3. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
4. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ 

โครงการ อพส. สัญจร การประชุม อพส. 
ครั้งท่ี 11/12/3/2552 จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต / คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด   
วิทยาเขตชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   

2. 18 มิ.ย. 2552 1. นางลักษมี พูลทรัพย 
2. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ 
3. นางสาวอุมาพร ไชยสูง 
4. นางสาวกรรณิการ วัชราภรณ 

การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “3 G 
เทคโนโลยีใหมในการพัฒนาองคกร” จัด
โดย สํานักการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ หองประชุม อาคาร
พิทยพัฒน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. 22 มิ.ย. 2552 1. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
2. นางสาววลัยภรณ ไพเราะ 
 

โครงการอบรม เรื่อง “การทบทวนกระบวน 
การดําเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารในรูป
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital Collection)” 
จัดโดย สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสน-
เทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา ณ หองสมุดปวย  
อ๊ึงภากรณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต  จังหวัดปทุมธานี   

4. 23–24 มิ.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแนว
ทางการบริหารงานหอจดหมายเหตุแหง 
ชาติและหอสมุดแหงชาติ”  จัดโดย สํานัก 
หอสมุดแหงชาติ ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 

5. 26 มิ.ย. 2552 นางไพจิตร เกิดอยู 
 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา จัดโดย  สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
6. 1 ก.ค. 2552 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษา

นโยบายสงเสริมการอานของไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบกับตาง ประเทศ” จัดโดย คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ณ อุทยานการเรียนรู (TK PARK)  

7. 14 ก.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมสามัญประจําป 2552 ของมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
จัดโดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 

8. 16–17 ก.ค. 2552 1. นายกิตติภูมิ ศิริวัฒน 
2. นายอุทิตย พิมพา 
3. นายอุเทน สรอยอุดม 

โครงการอบรมในหลักสูตรการใชงาน 
Ubuntu Linux ขั้นพ้ืนฐาน รุนท่ี 2  จัดโดย 
มูลนิธิศักด์ิพรทรัพยรวมกับซิปา ณ อาคาร 
ว. วิโรจน ชั้น 5 ซอยหมอเหล็ง กรุงเทพฯ  

9. 22 ก.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารวชิราวุธานุสรณสาร ครั้งท่ี 2/2552 
จัดโดย คณะ กรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารวชิราวุธานุสรณสาร ณ  หอง
พระราม-พระลักษณ หอวชิราวุธานุสรณ 

10. 31 ก.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสวนาและ
วิพากษ (ราง) มาตรฐานชมรมหองสมุด
เฉพาะ” จัดโดย ชมรมหองสมุดเฉพาะ 
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ณ   
หองประชุมหอสมุดและจดหมายเหตุ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

11. 4 ส.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางไพจิตร เกิดอยู 

โครงการสัมมนาความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหอสมุดและคลังความรู มหา-
วิทยาลัยมหิดล และศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัย 
มหิดล   

12. 5 ส.ค. 2552 1. นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 
2. นางจันทรฉาย วีระชาติ 

โครงการสัมมนาความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหอสมุดและคลังความรู มหา- 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

  3. นางสาวชูชีพ มามาก วิทยาลัยมหิดล และศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดโดย 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

13. 5 ส.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  
2. นายอุทิตย  พิมพา 

การประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 12/1/1/2552  
จัดโดย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต ณ  สํานักหอสมุดสุรัตน โอสถานุ
เคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต 

14. 6 ส.ค. 2552 นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 
 

โครงการสัมมนาความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหอสมุดและคลังความรู มหา-
วิทยาลัยมหิดล และศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  
ณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

15. 16 ส.ค. 2552 นายศราวุฒิ  วัชระปนตี งานรําลึก 64 ป วันสันติภาพไทย จัดโดย
สํานักงานเขตบึงกุม  กรุงเทพมหานคร  ณ  
อาคารเสรีไทยอนุสรณ สวนเสรีไทย   
กรุงเทพมหานคร 

16. 21 ส.ค. 2552 1. นางไพจิตร เกิดอยู  
2. นางพัชรินทร  จาริยะ 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา จัดโดย  สํานักหอสมุดกลาง มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ  สํานักหอ- 
สมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17. 24–26 ส.ค. 2552 1. นายกิตติภูมิ ศิริวัฒน 
2. นายอุทิตย พิมพา 
3. นายอุเทน สรอยอุดม 

การอบรมหลักสูตร “Linux System Admin” 
จัดโดย มูลนิธิศักด์ิพรทรัพย ณ อาคาร ว. 
วิโรจน ชั้น 5 ซอยหมอเหล็ง  กรุงเทพฯ 

18. 27–28 ส.ค. 2552 นางลักษมี พูลทรัพย  การประชุมในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ 2552 (Thailand Research Expo 
2009)” จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.)  ณ ศูนยประชุมบาง-
กอกคอมเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด  
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   ราชประสงค  กรุงเทพฯ 
19. 28 ส.ค. 2552 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 

2. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
3. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
4. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
5. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 

การประชุม เรื่อง “การแนะนําและสาธิตการ
ใหบริการฐานขอมูลออนไลน EIU และ 
Gartner” จัดโดย บริษัท โควาเร่ียน จํากัด 
ณ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหา-
วิทยาลัย 

20. 8 ก.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมพิธีมอบรางวัลดานการวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําป 2552 
และการนําเสนอผลงานของผูท่ีไดรับรางวัล
ฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.)  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

21. 16 ก.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย 

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การวาง 
แผนและใชจายเงินอยางชาญฉลาด” จัดโดย 
สํานักหอสมุดแหงชาติ  ณ  หองประชุม
ดอกไมสด สํานักหอสมุดแหงชาติ 

22. 17–18 ก.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมวิชาการประจําป 2552 เรื่อง 
"เครือขายความรวมมือบรรณารักษศาสตร/
สารสนเทศศาสตรดวยไอซีที"  จัดโดย 
ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  สวทช.  ณ  โรงแรมแกรนด
เมอรเคียวฟอรจูน  กรุงเทพมหานคร 

23. 24 ก.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุม เรื่อง “การสรรหาบุคคลผูทํา
ความดีเพ่ือสังคมดานพัฒนาหองสมุด
ประจําป 2552” จัดโดย  สมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยฯ ณ สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ 

24. 28–29 ก.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง “Online Information and Education 
Conference 2009” จัดโดย มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
และบริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด ณ John XXIII Conference Center  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณ
ภูมิ   
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

25. 29 ก.ย. 2552 นายอุทิตย พิมพา การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต / 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ณ สํานักหอสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

26. 3 ต.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ จัดโดย  
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  
ณ  อาคารสมาคมหองสมุดแหงประเทศ 
ไทยฯ ชั้น 4 

27. 6 ต.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน  การประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 12/2/2/2552  
จัดโดย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต ณ  หอง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 
200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
หัวหมาก 

28. 30 ต.ค. 2552 นางไพจิตร เกิดอยู 
 

การประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดม 
ศึกษา จัดโดย สํานักหอสมุดกลาง มหา-
วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สถาบันวิทย-
บริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

29. 3 พ.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
3. นางจันทรฉาย วีระชาติ 
4. นายพรเทพ ยอแสงรัตน 
5. นายอุทิตย พิมพา  

การสัมมนา เรื่อง "จินดามณี" ระบบหอง-
สมุดโอเพนซอรสของไทย จัดโดย สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ณ  
อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

30. 10–11 พ.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุม
ผูใชระบบงานหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
(ประเทศไทย) ประจําป 2552 เรื่อง ยุทธ-
ศาสตรการบริหารงานหองสมุดกับความทา
ทายยุคการเปล่ียนแปลง (Library Strategy 
for Change) จัดโดย กลุมผูใชระบบหอง- 
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   สมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) รวมกับ
บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ   
หองประชุมเอื้องเงิน อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

31. 12 พ.ย. 2552 1. นางจันทรฉาย วีระชาติ 
2. นายภาณุมาตร สุทธิสังข 

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จินดา
มณี" ระบบหองสมุดโอเพนซอรสของไทย 
จัดโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร  ณ  อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ  
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

32. 18 พ.ย. 2552 นางลักษมี พูลทรัพย การประชุมกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ อพส. จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต / 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ณ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

33. 18 พ.ย. 2552 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ 
อพส. จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต / คณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ  
สํานักหอสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

34. 18 พ.ย. 2552 นายอุทิตย พิมพา การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อพส. จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต / คณะอนุกรรม 
การพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  ณ  
สํานักหอสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

35. 18 พ.ย. 2552 นางทิพยถนอม นนทนาคร การประชุมกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสาร 
สนเทศ อพส. จัดโดยสํานักหอสมุด มหา-
วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต / คณะอนุ 
กรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหอง -
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)   
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   ณ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

36. 23–25 พ.ย. 2552 นายอุทิตย พิมพา การฝกอบรมโครงการใหความรูความเขาใจ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จัดโดย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต ณ สถาบันวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

37. 27 พ.ย. 2552 นางลักษมี พูลทรัพย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “E-research in 
Technical University, Munich” จัดโดย 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ 
หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนก-
ประสงค 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

38. 2–3 ธ.ค. 2552 นางทิพยถนอม นนทนาคร การสัมมนา เรื่อง “เปดโลกการอานดวย
วรรณกรรมระดับโลก” จัดโดยบริษัท นาน
มีบุคส จํากัด ยูเนสโก กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐาน (สพฐ.)  ณ  หอประชุม 1 ชั้น 6  
ตึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

39. 4 ธ.ค. 2552 นางลักษมี พูลทรัพย การประชุมวิชาการ โครงการ "Research 
Zone : Phase 4-6" เรื่อง “การทบทวน
วรรณกรรม”  จัดโดย สํานักงานคณะกรรม 
การวิจัยแหงชาติ (วช.) ณ อาคารศูนยการ
เรียนรูทางการวิจัย สํานักงานคณะกรรม 
การวิจัยแหงชาติ (วช.)  

40. 8–11 ธ.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การอานเพ่ือ
พัฒนาชาติ” จัดโดย สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
กรุงเทพมหานคร 

41. 23 ธ.ค. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารวชิราวุธานุสรณสาร ครั้งท่ี 4/2552  
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   จัดโดย คณะ กรรมการกองบรรณาธิการ
วารสารวชิราวุธานุสรณสาร ณ  หอง
พระราม-พระลักษณ หอวชิราวุธานุสรณ 

42. 23 ธ.ค. 2552 นายศราวุฒิ วัชระปนตี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
บริหารงานเอกสารและสงมอบเอกสารใหหอ
จดหมายเหตุ ครั้งท่ี 5 : การจัดทําฐานขอ-
มูลจดหมายเหตุ" จัดโดยสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  ณ  หองเอกฉันท ชั้น 3 
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรี- 
นครินทรวิโรฒประสานมิตร 

43. 24 ธ.ค. 2552 นางลักษมี พูลทรัพย การประชุมวิชาการ โครงการ "Research 
Zone : Phase 4-6" เรื่อง “เทคนิคการ
จัดทํางานวิจัยเชิงนโยบาย”  จดัโดย สํานัก 
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ณ 
อาคารศูนยการเรียนรูทางการวิจัย สํานัก 
งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

44. 7 ม.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“THAMMASAT UNIVERSITY 
LIBRARIES NETWORKING FORUM : 
MEET DR. COCHRANE” จัดโดย สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ 
หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร ทาพระจันทร 

45. 20 ม.ค. 2553 นางลักษมี พูลทรัพย การประชุมกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ อพส. ครั้งท่ี 12/2/1/2553 จัด
โดย กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสน- 
เทศ  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ณ  หองประชุม 3-6 ชั้น 3 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย 

46. 20 ม.ค. 2553 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ 
อพส. ครั้งท่ี 12/2/1/2553 จัดโดย กลุมงาน
บริการสารสนเทศ  คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด  
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   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ   
หองประชุม 6-2 ชั้น 6 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

47. 22 ม.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 1/2553 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

48. 27 ม.ค. 2553 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย วีระชาติ 

โครงการสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานส่ือดิจิทัล
เพ่ือการบริการยุคสังคมฐานความรู”  จัด
โดย ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ศวท.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) รวมกับสํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ณ  หองประชุม
นายประกอบ หุตะสิงห  อาคารอเนกประ-
สงค 1 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ทาพระจันทร   

49. 27 ม.ค. 2553 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นางจันทรฉาย วีระชาติ 

การประชุมความรวมมือการพัฒนา Thai 
ILS Communties เรื่อง “National Open 
Source for Library Initiative” จดัโดย 
ศูนยบริการความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ศวท.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) ณ หองประชุมสัญญา  ธรรมศักด์ิ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 

50. 28 ม.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี2/2553 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 



50 
 

 

ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

51. 3 ก.พ. 2553 นางไพจิตร เกิดอยู การประชุมกลุมงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ของ อพส. ครั้งท่ี 12/2/1/2553 
จัดโดย กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสน-
เทศ  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ณ  หองประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
(พัฒนาการ) 

52. 4 ก.พ. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 3/2553 จัดโดย  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

53. 4–5 ก.พ. 2553 1. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
2. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา
บุคลากรงานบริการหองสมุดและการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด”  
จัดโดย สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ศูนยประสาน 
งานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร) รวมกับ
คณะทํางานฝายบริการสารนิเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ณ หองประชุมชั้น 5 
อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันพัฒน-
บริหารศาสตร 

54. 11 ก.พ. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 4/2553 จัดโดย  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

55. 12 ก.พ. 2553 1. อาจารยอรชา เผือกสุวรรณ 
2. นางสาววิมลรัตน ทองปลาด 
3. นางสุดารัตน ขําภักตร 

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “โจรกรรมใน
พิพิธภัณฑ” จัดโดย  สถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติ  ณ  อาคารอเนกประสงค 
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ   
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   ถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร 
56. 16 ก.พ. 2553 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 

2. นางสาวสุกัญญา ประทุม 
การประชุมเครือขายความรวมมือในการใช
ฐานขอมูลออนไลน จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ศวท.  ณ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

57. 17 ก.พ. 2553 1. อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายพรเทพ ยอแสงรัตน 
3. นายอุเทน สรอยอุดม 

การอบรมการทํา Website ดวย Open 
URL และทํารายการอางอิงดวย Zotero จัด
โดย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร และ ศวท.  ณ หอง U2 สํานักหอ-
สมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

58. 18 ก.พ. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 5/2553 จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ณ หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

59. 19 ก.พ. 2553 1. นางสุภาพร วิมุกตานนท 
2. นายอุทิตย พิมพา 

โครงการอบรม “Open Source Reference 
Manager & OpenURL สําหรับเครือขาย
ความรวมมือการใชฐานขอมูลออนไลน รุนท่ี 
2/2553” จัดโดย ศูนยบริการความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.) สํานัก 
งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ณ  หองฝกอบรม
คอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 10 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

60. 24 ก.พ. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสอดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 6/2553 จัดโดย  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

61. 3 มี.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมกรรมการประเมินตําราเรียนของ
โรงเรียน สพฐ. และท่ัวไป ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ จัดโดยกรรมการประเมินตํารา 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

   เรียนของโรงเรียน สพฐ. และท่ัวไป ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ  อาคาร สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

62. 4 มี.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
การประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 
2553 ครั้งท่ี 7/2553 จัดโดย สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ณ  หองประชุมรัชนี
แจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนแีจมจรัส 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

63. 24 มี.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการความ
รวมมือทางวิชาการดานการสงเสริมการ
อานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จัดโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร  ณ หองประชุม 2 ชั้น 2   อาคาร
เทพรัตนวิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร บางเขน    

64. 29 มี.ค. 2553 1. อาจารยอรชา เผือกสุวรรณ 
2. นางสุดารัตน ขําภักตร 

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "กุญแจสู
ความสําเร็จในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ" 
จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑไทย ณ  หอง 
Auditorium ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

65. 30 มี.ค. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมวิชาการ เรื่อง  “เครือขายความ
รวมมือการใชฐานขอมูลออนไลน ครั้งท่ี 
3/2553”  จัดโดย ศวทช .และ ศวท.  ณ  
หองประชุม 2 ชัน้ 5 อาคาร 2 ธนาคารแหง
ประเทศไทย 

66. 31 มี.ค. 2553 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ 
อพส. ครั้งท่ี 12/3/2/2553 จัดโดย กลุมงาน
บริการสารสนเทศ  คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ  หอง A51 
อาคารอัสสัมชัญ 2000  มหาวทิยาลัย 
อัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรมการประชุม/ 

การสัมมนา/การฝกอบรม/สถานที่ 

67. 7 เม.ย. 2553 นางลักษมี พูลทรัพย การประชุมกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ อพส. ครั้งท่ี 12/3/2/2553 จัด
โดย กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสน-
เทศ  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) ณ  หองประชุมชั้น 2  อาคารวิทย-
บริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

68. 23 เม.ย. 2553 1. นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 
2. นางสาวสุภี วิหคไพบูลย 

การประชุมหนวยงานความรวมมือโครงการ
สงเสริมการอานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราช- สุดาฯ  จัดโดย สํานัก-
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ  
หองประชุม 2 ชัน้ 2  อาคารเทพรัตนวิทยา-
โชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

69. 24 เม.ย. 2553 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ จัดโดย สมาคม 
หองสมุดแหงประเทศไทยฯ ณ  อาคาร
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ชั้น 4 

70. 12 พ.ค. 2553 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ การประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ 
อพส. ครั้งท่ี 12/4/3/2553 จัดโดย กลุมงาน
บริการสารสนเทศ  คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ   
หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2  
หองบริการส่ือโสตทัศน มหาวิทยาลัยรังสิต 

71. 26 พ.ค. 2553 นางไพจิตร เกิดอยู การประชุมกลุมงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ อพส. ครั้งท่ี 12/2/2/2553 จัด
โดย กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
ณ  หองประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2  
หองส่ือโสตทัศน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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3.1.2  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมศึกษาดูงานในประเทศ ปการศึกษา 2552 
(มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 
 
ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

1. 12-13 มิ.ย. 2552 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
3. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
4. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 

ศึกษาดูงานหองสมุดและโครงการ อพส. 
สัญจร การประชุม อพส. ครั้งท่ี 
11/12/3/2552 จัดโดย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต / คณะ อนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนานาชาติ 
แสตมฟอรด  วิทยาเขตชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี   

2. 10–11 พ.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ศึกษาดูงานนอกสถานที่  การอบรมเชิง
ปฏิบัติการและประชุมกลุมผูใชระบบงาน
หองสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) 
ประจําป 2552 เรื่อง ยุทธศาสตรการบริหาร 
งานหองสมุดกับความทาทายยุคการเปล่ียน 
แปลง (Library Strategy for Change)  
จัดโดย กลุมผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS (ประเทศไทย)  รวมกับ  บริษัท 
บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ  หอง
ประชุมเอื้องเงิน อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. 23 ก.พ. 2553 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
3. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ 
4. นางสาวกรรณิการ  วัชราภรณ 
5. นางไพจิตร  เกิดอยู 
6. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
7. นางสาวชูชีพ  มามาก 
8. นางสาวสุกัญญา  ประทุม 
9. นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ 
10. นางพัชรินทร  จาริยะ 
11. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ 
12. นางสาววลัยภรณ  ไพเราะ 
13. นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
สนเทศและหอสมุด การศึกษาดูงาน
หองสมุด  ณ สํานักบรรณสารการพัฒนา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

  14. นางลักษมี  พูลทรัพย 
15. นางสาวกฤตยา   สุนพงษศรี  
16. นางสาววโรทัย  ฉัตรวิรุฬห 
17. นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ 
18. นายธีระพล  เงินนาค  
19. นางสาวเจียรไน  จันทรจวง 
20. นางกนกวรรณ  กงฉิน 
21. นางภารดี  ธนูญศักด์ิ 
22. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
23. นายธวัชชัย  ศรีอัดชา 
24. นายอัมรินทร  แจมจํารัส 
25. นายวสันต  สีลาเรือง 
26. นางรุงนภา  พ้ืนงาม  
27. นายเกษม  บุญญชล 
28. นางจันทรฉาย  วีระชาติ  
29. นางสาวโศภิดา  เดชเสง 
30. นางสุภาพ  ซอนกล่ิน 
31. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
32. นายอภิพล  เมืองเกษม 
33. นายพรเทพ  ยอแสงรัตน 
34. นายอุเทน  สรอยอุดม 

 

4.  5 เม.ย. 2553 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน 
2. นายณัฐสิทธิ์  พุฒิวิสารทภาคย 
3. นายศักด์ิสิทธิ์  คณะชาติ  
4. นางไพจิตร  เกิดอยู 
5. นางทิพยถนอม  นนทนาคร 
6. นายรังสรรค  กังสดาลย 
7. นางสาวศิริพร บัญชาวิมลเชษฐ 
8. นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย 
9. นายธีระพล  เงินนาค  
10. นายประกอบ  ดาราตระกูล 
11. นางสาวสุพดี  บรรจงแตม 
12. นายระวิ  มเีดช 
13. นายณเดชน  จันทรสุข 
14. นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ 
15. นายวสันต  สีลาเรือง 
16. นายประนมกรต  บุญพอ 
17. นางจันทรฉาย  วีระชาติ 

ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  จัดโครงการกิจกรรม 5 ส และ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ สํานัก-
หอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
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ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

  18. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ 
19. นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย 
20. นางสุภาพร  วิมุกตานนท 
21. นายอุเทน  สรอยอุดม 
22. นางสาววิมลรัตน  ทองปลาด 
23. นางสุดารัตน  ขําภักตร 

 

 
 
3.1.3  บุคลากรของศูนยสนเทศและหอแสมุดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางประเทศ 

ปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 
 
ลําดับท่ี วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมการศึกษาดูงาน/สถานท่ี 

1. 14–16 พ.ย. 2552 อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน
  

ศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขตการปกครอง
พิเศษฮองกง  จัดโดย ศูนยสงเสริมการ
พัฒนาความรูตลาดทุน สถาบันกองทุนเพ่ือ
พัฒนาตลาดทุน   ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
 
 
  

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

ในปการศึกษา 2552 ศูนยสนเทศและหอสมุดไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยไดแจก
แบบสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (FM 31-2) จํานวน 2 
ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2552  (สิงหาคม – กันยายน 2552) และครั้งท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2552  
(มกราคม – กุมภาพันธ 2553)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในป
การศึกษา 2552  ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก  คาเฉลี่ย 4.04  จากคะแนนสูงสุด 5 และคะแนนต่ําสุด 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 คาเฉล่ียโดยรวม  4.03  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 คาเฉล่ียโดยรวม  4.05  หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก   
 
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ในปการศึกษา 2552 
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คาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจดาน 

ภาค 1/52 ภาค 2/52 

1. ความสะดวกในการใชทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ  4.15 4.11 
2. บริการยืม-คืนหนังสือ 4.20 4.21 
3. บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 3.90 3.99 
4. บริการยืม-คืนจุลสาร รายงานประจําป ส่ิงพิมพ มธบ. 3.82 3.92 
5. บริการยืม-คืนวารสารและหนังสือพิมพฉบับยอนหลัง 3.81 3.93 
6. บริการสารสนเทศในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน ฐานขอมูลออนไลน 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส 3.95 3.99 
7. บริการชวยคนควา 4.05 4.04 
8. บริการหองคนควา 4.02 4.04 
9. การใหบริการของพนักงาน 4.12 4.08 
10. ส่ิงแวดลอมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) 4.24 4.23 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.03   4.05 

 
 
3.3  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  

ในปการศึกษา 2549 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตของงาน 5 ลักษณะ คือ งานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหหนังสือเอกสารและส่ิงพิมพ  งานดรรชนีบทความส่ิงพิมพตอเนื่อง งานซอมและ
อนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ   และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 สําหรับปการศึกษา 2552 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการตามลักษณะงานอยางตอเนื่อง 
ดังนี้ 
  

3.3.1  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
  3.3.1.1 งานประจํา  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดําเนินการ ดังนี้ รับใบเสนอแนะ ทรัพยากร
สารสนเทศ  (Request form) จากผูใชบริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และ
หลักสูตร โดยการสํารวจแหลงทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงาน สถาบัน ศูนย สํานักพิมพ หรือขอรับบริจาคและ
แลกเปล่ียน การสํารวจแหลงในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาไดตามความตองการ จะแจงผูเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ 
ในกรณีจัดหาไดตามแหลงจากการสํารวจ จะทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ หรือถายสําเนา และเมื่อไดรับทรัพยากร
สารสนเทศจะทําการตรวจสอบความถูกตองและสภาพของทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับบันทึกขออนุมัติ แลว
ดําเนินการแยกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือดําเนินการลงทะเบียน  
 การดําเนินงานของงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจาก 3 วิธี คือ การจดัซื้อ การรับบริจาค และการแลกเปล่ียน 
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1) การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียน 
ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ซึ่งผลจากการดําเนินงานไดแสดงไวตามตารางขางลางนี้ 
 

ปการศึกษา 2552 ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ เปาหมาย (เลม/ชิ้น/ฉบับ) ปริมาณการลงทะเบียน(เลม/ชิ้น/ฉบับ) 

หนังสือ 
จุลสาร 
ส่ือโสตทัศน 
วารสาร 

3,600 
110 

1,200 
3,750 

5,253 
1,556 
1,610 
4,878 

 
2) การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 

จากสถาบันและหนวยงานอื่น ๆ เปนการจัดหาเพ่ือใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการซึ่งเปนทรัพยากรสาร-
สนเทศท่ีจัดหาไดโดยเฉพาะท่ีเฉพาะแหลง ไมมีการจําหนายตามแหลงท่ัวไป ในปการศึกษา 2552 ดําเนินการจัดหา
โดยการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ   ไดตามตารางแสดงผล ดังนี้ 
 

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

รับบริจาคภายใน 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

รับบริจาคภายนอก 
(ชื่อเร่ือง/เลม) 

หนังสือ 468 / 502 892 / 1,130 
วารสาร 53 / 103   1,042 / 1,201 
จุลสาร 29 / 32     101 / 106 
ส่ือโสตทัศน 122 / 223       166 / 271 
วิทยานิพนธ 242 / 483    65 / 65 

 
3) การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  

ปการศึกษา 2552 แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไดดําเนินการแลกเปล่ียน
ทรัพยากรสารสนเทศกับสถาบันตางๆ  ดังนี้ 

ก. การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีสถาบันท่ีไดรับ 
วิทยานิพนธจากศูนยสนเทศและหอสมุด  ดังนี้ 

1.  หอสมุดแหงชาติ   จํานวน   79   ชื่อเรื่อง 
2.  สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ จํานวน   99   ชื่อเรื่อง 
3.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน   97 ชื่อเรื่อง 
4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน   55 ชื่อเรื่อง 
5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร  จํานวน   66 ชื่อเรื่อง 
6.  สํานักหอสมุดกฎหมายมหาชน  จํานวน   10 ชื่อเรื่อง 
7.  มหาวิทยาลัยคริสเตียน   จํานวน   38 ชื่อเรื่อง 
8.  มหาวิทยาลัยธนบุรี   จํานวน   38 ชื่อเรื่อง 
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ข.   ศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับวิทยานิพนธจากสถาบันอ่ืน  ดังนี้ 
1.  มหาวิทยาลัยเกริก   จํานวน   36 ชื่อเรื่อง 
2.  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี  จํานวน   29 ชื่อเรื่อง 
3.  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  จํานวน   10 ชื่อเรื่อง 
 

ค.    การแลกเปลี่ยนวารสารสุทธิปริทัศน  ท่ีผลิตโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยกับวารสาร
สถาบันอื่นๆ ดังนี้ 

1. วารสารปาริชาต  ของ กองจัดการวารสารปาริชาต กลุมงานสงเสริมและประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. วารสารตํารวจ  ของ กองวิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ของ ศูนยวิทยบริการและหอสมุด มหาวิทยาลัย 

คริสเตียน 
4. สรรพากรสาสน ของ ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักแผนภาษี  กรมสรรพากร 
5. รายงานความเคล่ือนไหวดานเศรษฐกิจ แรงงาน   ของหองสมุดกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงงาน กระทรวงแรงงาน 
 

3.3.1.2  การพัฒนางานประจํา 
   กลยุทธในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการจัดเสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศใหคณาจารยคณะตางๆ ไดคัดเลือกแลว  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดหาดังนี้ คือ โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ  โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจากการออกรานจําหนาย โครงการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกสในรูปภาคี และการบอกรับฐานขอมูล
ออนไลน ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
 
   1)  การสํารวจทรัพยากรสารสนเทศใหมจากสํานักพิมพ 
         ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในหองสมุดจะมีความเพียงพอและทันสมัย
บรรณารักษตองติดตามตลาดของสํานักพิมพ แหลงผลิต เพ่ือใหไดตามวัตถุประสงค  ในปการศึกษา 2552 มีการ
ออกสํารวจตลาดทรัพยากรสารสนเทศใหม จํานวน 3 ครั้ง ดังแสดงในตารางขางลางนี้  
 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
คร้ังท่ี เดือน สํานักพิมพ / หนวยงาน 

หนังสือ วารสาร สื่อโสตฯ 

1 24 มิ.ย. 52 บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 36 2 - 
2 29 ธ.ค. 52 ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 1 - 
3 28 มี.ค. 53 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติต์ิ 32 4 9 

รวม 93 7 9 
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   2) การกิจกรรมการออกรานจําหนายหนังสือของสํานักพิมพ 
       ในปการศึกษา 2552 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากการออกรานจําหนายคร้ัง
ท่ี 1 วันท่ี 9-11 กรกฎาคม 2552 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2553 เปนโครงการจัดรวมในงานสัปดาห
หองสมุดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารย นักศึกษา บุคลากร เห็นความสําคัญของการอานหนังสือเพ่ือเสริมสราง
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันไดมีโอกาสตรวจดูหนังสือสาขาวิชาตางๆ ท่ีรานจําหนายหนังสือ
นํามาแสดงในวาระงานสัปดาหหองสมุดประจําป และเสนอแนะใหศูนยสนเทศและหอสมุดจัดหาเขาหองสมุด 
 สรุปผลจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากการออกรานจําหนาย ดังตารางท่ีแสดงขางลาง 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ภาษาไทย  
(ชื่อเร่ือง) 

ภาษาอังกฤษ  
(ชื่อเร่ือง) 

รวม  
(ชื่อเร่ือง) 

ครั้งท่ี 1  วันท่ี 9-11 กรกฎาคม 2552 14 144 158 
ครั้งท่ี 2  วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2553 15   65 80 

รวม 29 209 238 

 
 
             3) การจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนท่ีบอกรับเปนสมาชิก ปการศึกษา  2552 
    ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดหาฐานขอมูลวารสารออนไลนในป 2552  ดังแสดงใน
ตารางขางลาง 
 
 

 ฐานขอมูลออนไลน บอกรับเปนสมาชิก หมดวาระสมาชิก 

1.  Proquest ABI/Inform 1 มิ.ย. 2549 31 พ.ค. 2554 
2.  Westlaw International 1 ก.ค. 2549 30 มิ.ย. 2553 
3.  Thai University e-book Net 2547 ตอเนื่อง 
4.  Proquest Dissertation & Theses   1 พ.ย. 2549 31 ต.ค. 2553 
5.  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน 
          -  IFD NewsClip Online 
          -  Online matichon e-Library 

 
1 ส.ค. 2549 
1 พ.ค. 2549 

 
31 ก.ค. 2553 
31 พ.ค. 2554 

6.  ฐานขอมูล วิทยานิพนธไทย 2540 ตอเนื่อง 
7.  Hospitality & Tourism Complete   1 ก.ย. 2549 31 ส.ค. 2553 
8.  Business Source Premier (BSP)      1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2553 
9.  Econlit 1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2553 
10.  NewsCenter 1 ต.ค. 2549 30 ก.ย. 2553 
11.  WARC.COM 1 มี.ค. 2550 28 ก.พ. 2554 
12.  GetAbstract 1 ก.ค. 2550 9 ส.ค. 2553 
13. ฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ฐาน (เฉพาะบุคคล) 1 ม.ค. 2550 31 ธ.ค. 2553 
14.  และฐานขอมูลดานวิศวกรรมศาสตร 1 ฐาน (เฉพาะบุคคล) 1 เม.ย. 2553 31 ส.ค. 2554 
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3.3.2  งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  3.3.2.1  การกําหนดรหัส ใหคําคน หัวเร่ืองและรายการทางบรรณานุกรม เพ่ือการเขาถึง
เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ เปนหนาท่ีของงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 
2552  ไดดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางแผนไว ดังตารางแสดงผลขางลางนี้ 
 
 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2552 

ภาคการศึกษา เปาหมาย วิเคราะหได 
รวม 

หนังสือ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

    1,100  ชื่อเรื่อง 
    1,500  ชื่อเรื่อง 

1,378  ชื่อเรื่อง 
2,282  ชื่อเรื่อง 

3,660 ชื่อเรื่อง 

วารสาร ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

     1,000  ฉบับ 
     1,200  ฉบับ 

  1,029  ฉบับ 
  1,332  ฉบับ 

 2,361  ฉบับ 

จุลสาร ภาคการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

         60  ชื่อเรื่อง 
         35  ชื่อเรื่อง 

  100  ชื่อเรื่อง 
  45  ชื่อเรื่อง 

 145  ชื่อเรื่อง 

 
 เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดซื้อฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน จาก
มูลนิธิสถาบันการพัฒนาเพ่ือการศึกษา และตออายุการใชฐานขอมูลทุกป จนถึงปจจุบัน เชนเดียวกันไดบอกรับ
ฐานขอมูลขาวออนไลน Matichon e-Library ต้ังแตเดือนเมษายน 2548 จนถึงปจจุบัน 
 
  3.3.2.2  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของงานวิเคราะห 
   นอกจากการดําเนินงาน กิจกรรมในการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศแลว ยังมี
กิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห ดังนี้ 
 

1)  การจําหนายทรัพยากรสารสนเทศ  
        แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับอนุมัติใหจําหนายส่ิงพิมพท่ีมีการใชนอย
และปริมาณมาก ดังนี้ หนังสือ จํานวน 1,236 เลม  
 

2) ความรวมมือเพื่อจัดทําฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  [Union Catalog] 
     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการจัดทําฐานขอมูล 

สหบรรณานุกรม เพ่ือเชื่อมโยงรายการทางบรรณานุกรมของหองสมุดตางๆ เขาดวยกัน เอื้อประโยชนตอผูใชและ
เจาหนาท่ีในการสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศจากหลายแหงรวมกัน อันเปนการเพ่ิมคุณคาทรัพยากร
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีบริษัทบุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด เปนผูใหบริการดานพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด และมีการจัดต้ัง
เครื่องแมขายไวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ในปการศึกษา 2552  ศูนยสนเทศและ
หอสมุด มีการอัพเดทฐานขอมูลสหบรรณานุกรมเปน Master Records  หนังสือจํานวน 1,995 ระเบียน และวารสาร
จํานวน 78 ระเบียน  มีระเบียนสถาบันภาคีแลว  (Add Symbol)  หนังสือจํานวน 74 ระเบียน วารสารจํานวน 101 
ระเบียน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ปการศึกษา  2552 
การอัพเดทฐานขอมูล 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รวม 

Add Symbol 
     หนังสือ 
     วารสาร 

 
47 
20 

 
27 
81 

 
74 
101 

Master Records [Copy to database] 
     หนังสือ 
     วารสาร 

 
765 
34 

 
1,230 

44 

 
1,995 

78 

 
3)  การจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส [e-thesis] 

ในปการศึกษา 2552  ไดดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส  
[e-thesis] ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน  204  ชื่อเรื่อง 
 

  4)   การจัดเก็บวิทยานิพนธฉบับเต็มบน  Web 
          ในปการศึกษา 2552  ไดดําเนินการจัดเก็บวิทยานิพนธฉบับเต็มบน Web ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในฐานขอมูล Digital Collection จํานวน  204  ชื่อเรื่อง 
 
  5)   โครงการจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส (กฎหมายหายาก) 
          หนังสือหายากทางดานกฎหมายท่ีไมสามารถจัดหาจากแหลงอื่นๆ ได และมี

เนื้อหาท่ีควรจัดเก็บ จําเปนตองหาวิธีการอนุรักษเพ่ือยืดเวลาในการใชงาน จึงจัดเก็บใหอยูในรูปอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ใหบริการ ในป 2552 ไดจัดดําเนินการไปจํานวน 32  เลม  สามารถใชบริการไดท่ี  DVD No.  468 – 475 

 
3.3.3  งานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 

         ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการปองกันรักษาสภาพหนังสือ ใหมีระยะเวลาการใชงานมากขึ้น 
เมื่อใหบริการแลวเจาหนาท่ีจัดชั้นไดสํารวจสภาพส่ิงพิมพ ถาพบหนังสือชํารุดไมพรอมใชงานก็นําส่ิงพิมพเหลานั้น
มาซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สมบูรณท้ังรูปเลมและเนื้อหาเพ่ือยืดอายุการใชงาน และเย็บรวมเลมวารสารของแตละป
ของบางรายชื่อ  ในการดําเนินงานมีเปาหมาย ดังนี้ ภาคเรียนท่ี 1  จํานวน 1,500 เลม ภาคเรียนท่ี 2 และ 3  
จํานวน 2,500  เลม ผลการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ 
จํานวน 5,081  เลม ตามตาราง ดังนี้.- 
 
 

ปการศึกษา  2552 เปาหมาย  (เลม) ผลการดําเนินงาน (เลม) 

ภาคเรียนท่ี 1 1,500 2,218 
ภาคเรียนท่ี 2 และ 3 2,500 2,863 

ผลการดําเนินงานรวมตลอดปการศึกษา 2552 5,081 
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นอกเหนือจากการซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพแลว บุคลากรท่ีทําหนาท่ีในงานนี้ไดปฏิบัติงาน
พิเศษตางๆ ดังนี้ 
  1. ฝกประสบการณทางดานการซอมและอนุรักษหนังสือใหกับนักศึกษาฝกงานจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ และบุคลากรจากหนวยงาน และสถาบันอื่นท่ีแจงความประสงค  
  2.  รับเขาเลม หุมปกแข็งเดินอักษรทอง หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ใหกับผูใชบริการ
ท่ัวไป  ในป 2552 มีรายรับจากการใหบริการ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553  เปนเงิน 25,770  
บาท 
  3.  จัดทําวุฒิบัตรสําหรับผูท่ีผานการฝกประสบการณทางดานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรจากศูนยสนเทศและหอสมุด 

4. งานความรวมมือ การออกแบบกราฟก จัดทําปาย งานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ  
ในโครงการที่ดําเนินการโดยศูนยสนเทศและหอสมุด หรือหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
  5.  งานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ  ในป 2552 ไดดําเนินการโครงการเย็บเลมวารสาร
ฉบับยอนหลัง เพ่ือลดคาใชจาย อํานวยความสะดวกในการบริการวารสาร ในชวงเวลาที่นําไปเย็บเลม จํานวน  50  
ชื่อเรื่อง  
  6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ”   ในป 2552  มี
ผูเขารวมอบรมจากมหาวิทยาลัยของรัฐ  23 คน  มหาวิทยาลัยเอกชน 12 คน  โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 10 คน  รวมท้ังส้ิน  45  คน 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานซอมและอนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ ปการศึกษา 2546 – 2552 

 

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 การซอม
และอนุรักษ 5,567 6,367 6,258 4,999 5,337 4,958 5,081 

 
 

3.3.4  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
          เปนหนวยงานหนึ่งในแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีรวบรวมจัดเก็บอนุรักษเอกสารจดหมาย
เหตุและใหบริการตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล ในปการศึกษา 2552 ไดพัฒนางานประจําโดยจัดใหมีโครงการ
เผยแพรหอจดหมายเหตุ 3  โครงการ ดังนี้ 
 

1) โครงการจัดเก็บเอกสารสวนบุคคลของบุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัย 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทําการจัดหมวดหมูเอกสารจดหมายเหตุ 

ประเภทเอกสารสวนบุคคลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือออกใหบรกิารในปการศึกษา 2552 เปนเอกสารสวน
บุคคลของอาจารยประเสริฐ  ประภาสะโนบล  จํานวน 4 กลอง 7 หัวเรื่อง    
  

2) โครงการปรับปรุงตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย  
        หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดําเนินการปรับปรุงตารางกําหนดอายุการเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 – เดือนพฤษภาคม 2553  แบงเนื้อหา
ของเอกสารท่ีจัดทําการจัดเก็บและรับมอบออกเปน 14 หมวด โดยปรับปรุงรายละเอียดของเนื้อหาในหมวดเอกสาร
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และระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือเปนประโยชนในการจัดเก็บเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัยในระบบ
เดียวกัน 
 

 3)   โครงการศูนยรวมภาพ 
       หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได

ดําเนินการโครงการศูนยรวมภาพ ในปการศึกษา 2552  โดยจัดเก็บภาพกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 32 อัลบ้ัม 652 กิจกรรม คิดเปน 7,352 ภาพ   
 
 

3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีหองสมุด 
 
3.4.1   การพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS   
เพ่ิมเติมดังนี้ 

3.4.1.1 การอัพเกรด VTLS Version 41 ไปเปน VTLS Version 43  
โดยมีตารางเวลาและการอัพเกรดดังนี้ 

 

Virtua Upgrading Schedule 

No. Table Of Content Day 
1 

Day 
2 

Day 
3 

Day 
4 

Day 
5 

A Part I.     Preparing For Your Upgrade (6 January 2010)           
  Run Preliminary Script And Check Database Qualify To Be 

Upgrade           

  If Not Qualify, Library Need To Modify Unqualify Records           

  Shutdown Database And Backup Database           

  Install Circulation Backup System (Version 43)           

B Part II.    Performing The Upgrade (7-9 January 2010)           

  Installing Server Software For Each Version  (Ex. 41 --> 42 --> 43)           

  Upgrading Oracle Patchs           

  Database Migration (clas01, clas02, ...)           

  iPortal Gateway Installation And Configuration           

  Testing One Cycle For Each Subsystems           

C Part III.    Completing The Upgrade (11 January2010)           

  Uninstall Virtua Client Software           

  Install New Virtua Client Software And Setup Connection           
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No. Table Of Content Day 
1 

Day 
2 

Day 
3 

Day 
4 

Day 
5 

D Part IV.    Highlight On New Release (11 January 2010)           

  Explain About New Features and Discusstion           

  New Version Goes Live           
 
3.4.1.2 พัฒนา Software เพิ่มเติมสําหรับงานแตละโมดูล 

- Circulation Module 

• มีการพัฒนาระบบแจงเตือนและทวงหนังสือ/ส่ือโสตฯโดยมีความ  
      สามารถดังนี้ 

o เจาหนาท่ีสามารถพิมพจดหมายแจงเตือนการคืนลวงหนาได  

o เจาหนาท่ีสามารถกําหนดจํานวนวันท่ีจะเตือนลวงหนาได 

o เจาหนาท่ีสามารถใสหมายเลขเอกสารในครั้งเดียวได 

o เจาหนาท่ีสามารถ พิมพจดหมายทวงหนังสือในกรณีท่ีเกินกําหนดเปน
รายเดือนได 

o เจาหนาท่ีสามารถพิมพพิมพสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีมีหนังสือเกินกําหนด
รายเดือนได 

o เจาหนาท่ีสามารพิมพรายละเอียดนักศึกษาท่ีมีหนังสือเกินกําหนดราย
เดือนได 

o เจาหนาท่ีสามารถสรุปรายการคางสง/แจงเตือนรายการท้ังหมด ได 

• เขียนโปรแกรมรายงานคาปรับรายวัน คาปรับคางชําระ ใหมีรปูแบบเพ่ิมเติม
ตามท่ีฝายการเงินตองการ 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือพิมพรายชื่อหนังส่ือเรียงตามเลขหมูสําหรับการสํารวจ
หนังสือ 

• เขียนโปรแกรมเพ่ือการตรวจสอบสถานะหนังสือ เชน หนังสือสงซอม หาย 
ฯลฯ 

 
3.4.2   การพัฒนา Hardware 

3.4.2.1  มีการเปล่ียนคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเน็ตใหมสําหรับบริการนักศึกษาปริญญา 
ตรี จํานวน 17 เครื่อง ปริญญาโท ปริญญาเอกจํานวน 22 เครื่อง และ Upgrade  
RAM 1 GB ใหกับคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 17  
เครื่อง 

3.4.2.2   มีการติดต้ังคอมพิวเตอร WebServer สําหรับระบบจัดการความรู  
3.4.2.3  มีการติดต้ังระบบประตู Turn Style สําหรับการเขาใชบริการภายในหองสมุด 

 
3.4.3  การพัฒนาโฮมเพจของศูนยสนเทศและหอสมุด 

3.4.3.1  แผนกเทคโนโลยีหองสมุดไดติดต้ัง โปรแกรม Wordpress ลงบน WebServer ซึ่ง 
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เปนโปรแกรมสําหรับใหบริการการจัดทํา Weblog สําหรับจัดทําระบบการจัดการ 
ความรูโดยมี URL http://liblog.dpu.ac.th  

3.4.3.2  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดยายขอมูลโฮมเพจของศูนยฯ ไปติดต้ังไวบน  
WebServer ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา แต DataBase Server ยังคง 
ติดต้ังท่ีศูนยสนเทศและหอสมุดเหมือนเดิม 

 
3.4.4 การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 

การอบรมความรูเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การจัดทําเว็บบล็อก” การ 
อบรมดังกลาวจัดในวันท่ี 1,4 ธันวาคม 2552 เวลา 09:00-16:30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร Lab12 โดยมี
นายพรเทพ ยอแสงรัตน เปนวิทยากร 

  
3.4.5   คอมพิวเตอรภายในศูนยสนเทศและหอสมุด 

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

 
3.4.6 สถิติการทํางาน 

 

รายการ รวมท้ังป 

ซอมบํารุงคอมพิวเตอร(ครั้ง) 227 

ซอมบํารุง Printer(ครั้ง) 26 

ซอมบํารุงเครือขาย(ครั้ง) 18 

ติดต้ัง Software(ครั้ง) 188 

ปรับปรุง Homepage(ครั้ง) 66 

ปรับปรุงฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 30 

พัฒนาฐานขอมูล VTLS(ครั้ง) 15 

อบรมบุคลากร(คน) 0 

Back Up ฐานขอมูล 0 

ปรับปรุงฐานขอมูล Metadata(ครั้ง) 2 

ฝกงานนักศึกษา(คน) 3 
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เตรียมเอกสาร อพส.(ชุด) 2 

3.5 การบริการสารสนเทศ 
  

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

 
3.5.1 ฐานขอมูลออนไลน (Online Database) 

ผูใชบริการสามารถทําการสืบคนไดจากเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยคลิก 
เลือกฐานขอมูล Online  จาก  Quick  Links   ในหนาแรกของโฮมเพจ  ในกรณีท่ีมีผูใชบริการตองการสืบคนขอมูล
จากภายนอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โปรดติดตอขอ  User name และ Password  ไดท่ีงานบริการชวย
คนควาวิจัย  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   สามารถสืบคนบทความฉบับเต็ม
รูปแบบ ( Full Text )   ไดจากวารสารท่ัวโลก กวา 800 รายชื่อ โดยขอมูลในป ค.ศ.  1971 – 1990 ใหรายการ
บรรณานุกรมและสาระสังเขป   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   เศรษฐศาสตรการเมือง  
และอ่ืนๆ  ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ.  1969 – ปจจุบัน  โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ  (Full  Text)  มากกวา 400  
รายชื่อ   
 

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 
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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  โดย
จัดแบงเปน  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  ท่ีเกี่ยวของกับองคกรภาครัฐและเอกชน   
รวมทั้งบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทุกประเภท   ปท่ีใหบริการต้ังแตป  พ.ศ.  2539 – ปจจุบัน   ใหขอมูล
บรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( 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   ขอมูลไดมาจากวารสาร
ประเภทสาระสังเขปชุด  “Dissertation  Abstract”   ของบริษัท  UMI  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งรวบรวมบทคัดยอ
วิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยท่ัวโลกประมาณ 1,000 แหง   มีขอมูลมากกวา 2.4 ลานรายการ  และมีการเพ่ิมเติม
ขอมูลปละไมตํ่ากวา  930,000  รายการ  โดยขอมูลในป  ค.ศ.  1861 – 1979   ใหรายการบรรณานุกรม  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 
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ศูนยสนเทศและหอสมุดไดบอกรับ eBooks  ผานทางภาคีหองสมุดจึงสามารถอานหนังสือจากการรวมกลุมภาคี 
หองสมุดไดประมาณ 3,634 eBooks  และสามารถเขาอานหนังสือเพ่ิมเติมไดจาก OCLC ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหา
กําไรของหองสมุดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,460 eBooks  เชน หนังสืออางอิง  หนังสือ
วิชาการทุกสาขาวิชา  วรรณคดี  และนวนิยาย 
 

3.5.1.11 Thai Academic eBooks 
ฐานขอมูลท่ีใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส(eBooks) ภาษาไทย  เปนการอาน 

หนังสือภาษาไทยผานทางอินเทอรเน็ต  สามารถเขาใชงานผานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของศูนยสนเทศและหอสมุด  
มี 7 หมวดหนังสือ ไดแก การศึกษา  ภาษาศาสตรและวรรณคดี กีฬา ทองเท่ียว  สุขภาพและอาหาร ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรและการจัดการ นวนิยาย อานเลนและนิทาน ประวัติศาสตรและอัตชีวประวัติ  เทคโนโลยี วิศวกรรม
อุตสาหกรรม 
 

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 ขอเขยีน  และ 
มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลใหมทุก 1 เดือนท่ีมีอยูในส่ือตาง ๆ  เชนเอกสารการวิจัย ( Research  Papers)          
เรื่องยอ  ( Summaries )  บทความ ( Articles)  และกรณีศึกษาตาง ๆ  ( Case Studies)  ซึ่งมีมากกวา 30  แหลง
ดวยกัน  สามารถสืบคนยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1989 – ปจจุบัน  ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสาร
ฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  ในรูปของ HTML  และ PDF   
 

3.5.1.14  Westlaw  International    
ฐานขอมูลออนไลนท่ีใหบริการสารสนเทศทางดานกฎหมายนานาชาติโดยมี 

วารสารและส่ิงพิมพตอเนื่องดานกฎหมายประมาณ 1,200  ชื่อเรื่อง  ใหขอมูลเอกสารทางกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยางครบถวน   อีกท้ังครอบคลุมกลุมประเทศในเครือจักรภพบางประเทศ   กลุมประเทศยุโรป  และ
ประเทศอื่น ๆ  ปท่ีใหบริการตั้งแตป ค.ศ.  1970 – ปจจุบัน  ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text )  ในรูป
ของ  HTML 
 

3.5.1.15 วารสารอิเล็กทรอนิกส (Cognition  and  Instruction) ศูนยสนเทศและ 
หอสมุด  บอกรับ 

วารสารฉบับพิมพชื่อ  “Cognition  and  Instruction”  และในขณะเดียวกันก็ 
ใหบริการในรูปของวารสารอิเล็กทรอนิกส( E-Journal)  สามารถสืบคนและอานวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับยอนหลัง
ต้ังแตป ค.ศ. 1984 – ปจจุบัน   ใหขอมูลบรรณานุกรมพรอมสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ ( Full Text)  
ในรูปของ PDF  ผูใชบริการเขาใชผานเว็บไซต http:  www.leaonline.com  โดยติดตอบอกรับ  User Name  และ 
Password  ไดท่ีงานบริการชวยคนควาวิจัย ชั้น 2  
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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  และเขาใชผานเว็บไซตของศูนย
สนเทศและหอสมุด  โดยมีรายชื่อตามสาขาวิชาท่ีมีใหบริการ  ใหขอมูลฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) 
 

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

ภาพถายและส่ือบันทึกภาพเหตุการณสําคัญและกิจกรรมสําคัญตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  ต้ังแตปการศึกษา  
2549  เปนตนไป  เพ่ือความสะดวกในการสืบคนอยางมีมาตรฐาน   รวมท้ังรักษาภาพและส่ือบันทึกภาพใหอยูใน
สภาพท่ีดีพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   โดยผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลทาง Internet  ไดโดยชมผาน
เว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี http://laic.dpu.ac.th  หรือติดตอขอใชบริการยืมส่ือบันทึกภาพไดท่ี  
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 ใหขอมูล
บรรณานุกรมพรอมสาระสังเขป (Abstract) 
 

3.5.3.2 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย   
เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานกฎหมาย จํานวน 204 ชื่อเรื่อง ประกอบ 

ดวยแผนซีดี-รอม  และแผนดีวีดี จํานวน 5 ชุด  ชุดท่ี 1 มี 101 เลม  ชุดท่ี 2 มี 40 เลม ชุดท่ี 3 มี 23 เลม ชุดท่ี 4 มี 
20 เลม ชุดท่ี 5 มี 20 เลม   ( หลวงอรรถวิภาค ไพศาลเปนผูบริจาคหนังสือกฎหมายเกาเหลานี้ใหศูนยสนเทศและ
หอสมุด) 
 

ในปการศึกษา  2552  แผนกบริการสารสนเทศ ไดปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมีโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ท้ังกิจกรรมสงเสริมการบริการผูใช  กิจกรรมพัฒนางานประจํา และกิจกรรมสงเสริมงานบริการสังคมดังนี้ 

1. โครงการแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 
เนื่องจากในชวงเปดภาคเรียนของทุกภาคการศึกษา   จะมีนักศึกษา  อาจารย/พนักงาน  และ 

นักวิจัยเขามาใชบริการศึกษาคนควาหาเอกสารภายในศูนยสนเทศและหอสมุดเปนจํานวนมาก   แผนกบริการ
สารสนเทศไดจัดใหมีการแนะนําการสืบคนการใชฐานขอมูลของศูนยสนเทศและหอสมุด  และแนะนําวิธีการคนหา
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หนังสือบนชั้นหนังสือ  ท้ังยังทําแผนพับประชาสัมพันธแนะนําขั้นตอนและวิธีการใชฐานขอมูลออนไลน  กําหนดชวง
แนะนําในวันท่ี 1 –30 มิถุนายน 2552 มีผูสนใจเขารวมโครงการทั้งหมด 309 คน 
 

2. โครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน ของศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตามแผนการปฏิบัติงานป 2552  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดกําหนด 

จัดโครงการแนะนําการสืบคนฐานขอมูล ออนไลน  ท่ีทางศูนยสนเทศและหอสมุดบอกรับ สําหรับนักศึกษา อาจารย 
และนักวิจัย ใหสามารถคนหาขอมูลอินเทอรเน็ต  ฐานขอมูลซีดีรอม  ฐานขอมูลออนไลน  ในปการศึกษา 2552  ได
ดําเนินการในวันท่ี 23 – 27 พฤศจิกายน 2552 มีผูสนใจเขารวมในโครงการทั้งหมด 31 คน  

 
3. กิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการและงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย  ในรูป Full Text  (ตอเน่ือง) 
      ตามแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา 2552  แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ได 

กําหนดกิจกรรมการรวบรวมและเผยแพรบทความวิชาการและงานวิจัย ของอาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบน ใน
รูป Full Text ซึ่งในปการศึกษา 2552 ไดกําหนดเปาหมายไววาตองรวบรวมบทความวิชาการและงานวิจัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศของป 2552- 2553 ใหสมบูรณไดไมนอยกวา 200 ชื่อ
เรื่อง ตลอดปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 52 – พฤษภาคม 53) สามารถรวบรวมและเผยแพรไดจํานวน 240 ชื่อเรื่อง   
เปนบทความวิชาการจํานวน 198 ชื่อเรื่อง และผลงานวิจัยจํานวน 42 ชื่อเรื่อง ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

4. กิจกรรมรวบรวมและเผยแพรขาวอุดมศึกษาผานเว็บไซตศูนยสนเทศและหอสมุด 
ตามแผนการปฏิบัติงานป 2552 แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัด 

กิจกรรม รวบรวมและเผยแพรขาวอุดมศึกษาผานเว็บไซตศูนยสนเทศและหอสมุด     เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลด
ขั้นตอนในการติมตามขาวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ใหทันกับเหตุการณในปจจุบัน  แผนกบริการสารสนเทศจึงได
คัดเลือกขาวการศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ท้ังทางหนังสือพิมพรายวัน ฐานขอมูลออนไลน และแหลงขาวการศึกษา
โดยตรง สงตรงไปยังผูบริหารและผูสนใจท่ัวไปทุกทานผานทางเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด ซึ่งในปการศึกษา 
2552  ไดกําหนดเปาหมายไววา   จะตองเผยแพรขาวอุดมศึกษาไดไมนอยกวา  150  ขาว    ขณะนี้ไดดําเนินการไป
แลวจํานวน  156   ขาว ไดตามเปาท่ีกําหนดไว 
 

5.  กิจกรรมแนะนําทรัพยากรสารสนเทศใหมผานเว็บไซตศูนยสนเทศและหอสมุด 
         ตามแผนการปฏิบัติงานป 2552 แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัด 

กิจกรรม แนะนาํทรัพยากรสารสนเทศใหมผานเว็บไซตศูนยสนเทศและหอสมุด เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีไมคอยมี
เวลามาที่หองสมุด  ทางแผนกบริการสารสนเทศ จึงไดสรุปเนื้อหาเรื่องยอของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาเขามาใหม
และพรอมท่ีจะออกใหบริการ นําเผยแพรขึ้นเว็บไซต   ซึ่งในปการศึกษา 2552  ไดกําหนดเปาหมายไววา   จะตอง
แนะนําหนังสือใหมไดไมนอยกวา 200 ชื่อเรื่อง    ตลอดปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการไปแลวจํานวน  505  ชื่อเรื่อง 
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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6.  กิจกรรม การจัดเก็บและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอมูลหองสมุด ดร.ไสว สุทธิ 
พิทักษ อนุสรณ  
                       ตามแผนการปฏิบัติงานป 2552 แผนกบริการสารสนเทศ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดกําหนดจัด
กิจกรรม การจดัเก็บและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศลงฐานขอมูล ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ      เพ่ือเปนประโยชน
แกการศึกษาคนควาหาขอมูลในหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ   ทางแผนกบริการสารสนเทศ จึงไดจัดทํา
ฐานขอมูลในการคนหาเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการทุกทาน ในปการศึกษา 2552  ไดกําหนดเปาหมายไววา   
จะตองจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเขาฐานขอมูลหองสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ อนุสรณ ไดไมนอยกวา  500  รายการ    
ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลวจํานวน  1,450   รายการ ตามประเภทของทรัพยากรมีหนังสือท่ัวไป   181  เลม,  หนังสือ
อนุสรณงานศพ  985 เลม,  วารสาร 121  เลมและจุลสาร  163 เลม  ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

7. กิจกรรมการจัดทํา Digital Collection งานวิทยานิพนธ 
แผนกบริการสารสนเทศไดดําเนินการสแกนตัวเลมวิทยานิพนธ และ Upload  วิทยานิพนธของ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเผยแพรผลงานผานระบบอินเทอรเน็ต ในฐาน Digital Collection วิทยานิพนธ ซึ่ง
เปนวิทยานิพนธชวงป 2544 – 2549  จํานวน 686 ชื่อเรื่อง  เสร็จเรียบรอยพรอมใหบริการในรูป Full Text 
 

8. กิจกรรมรณรงคสงเสริมการอาน 
ตามแผนการดําเนินงาน  ป  2552  แผนกบริการสารสนเทศ  ไดกําหนดเปาหมายในการจัด 

โครงการงานสัปดาหหองสมุด : กิจกรรมการรณรงคสงเสริมการอานในวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม  2552     
      สรุป การจดัโครงการงานสัปดาหหองสมุด : กิจกรรมสงเสริมการอาน ประจาํปการศึกษา 2552  

วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2552 ณ ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติดังนี้ 
 
วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กรกฎาคม 2552    
 เวลา 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “เลมน้ีในดวงใจ”   เปนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษานําหนังสือท่ีสนใจมา
ถายทอดโดยการเลาเรื่องจากหนังสือท่ีอาน ใชทาทาง น้ําเสียง ฯลฯ ประกอบการนําเสนอ มีนักศึกษารวมกิจกรรม
เลาเรื่องท้ังหมด 7 คน นําเสนอการเลาเรื่องคนละ 10 – 15 นาที และเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการตัดสิน 
3 ทาน ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ทองเอม อาจารยประจําภาควิชาภาไทย คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรอาจารยปรียาภรณ เผือกผอง ผูอํานวยการสํานักวิชาการ และอาจารยสุพดี บรรจงแตม หัวหนาแผนก
บริการส่ือส่ิงพิมพ  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ผลการตัดสิน 
  รางวัลชนะเลิศ  นายธีระวัฒน ศรีษะ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาการทองเท่ียวและโรงแรม 
คณะศิลปศาสตรและวิทยศาสตร เลาเรื่อง นิทาน...สรางแรงบันดาลใจอานกอนนอน  
(ไดรับประกาศนียบัตรพรอมของที่ระลึกและเงินรางวัล) 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวฐิติมา  มานิกลักษณ  นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เลาเรื่อง ทําไม : Pourquoi    
(ไดรับประกาศนียบัตรพรอมของที่ระลึกและเงินรางวัล) 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอนัญาลักษณ  ประภายนต  นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาธุรกิจ
ระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  เลาเรื่อง กฎแหงความโชคดี   
(ไดรับประกาศนียบัตรพรอมของที่ระลึกและเงินรางวัล) 
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เวลา 14.00-14.30 น. กิจกรรม “LAIC สัญจร”  ลักษณะของกิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยการ
กําหนดคําถามท่ีใชในการตอบท้ังหมด 6 หมวด ประกอบดวยคําถาม ท่ีสุดในประเทศไทย ปริศนาเชาวนปญญา  
อะไรเอย  บันเทิง-เริงใจ และคําถามเกี่ยวกับศูนยสนเทศและหอสมุด  นักศึกษาและผูสนใจรวมตอบคําถามท้ังหมด 
32 คน  ถาตอบไดจะไดรับของที่ระลึก ตอบผิดจะไดรับของปลอบใจ 

เวลา 14.30 – 15.00 น.  กิจกรรม “Rally LAIC”  เปนกจิกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษาคัดเลือกซื้อหนังสือ
เขาหองสมุด โดยคณะกรรมการจะกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  กําหนดเงินงบประมาณ(ตัวเลขจําลอง)1,000 
บาท จะตองคงเหลือเงินใหไดมากที่สุด (บาท) จํานวนหนังสือ ใหไดมากท่ีสุด(เลม) ภายในระยะเวลา 15 นาที และ
การซื้อซ้ําของหนังสือ จะตองยังไมมีในหอสมุด (โดยตรวจสอบจากฐานขอมูล VTLS virtua) มีผูเขารวมแขงขัน
ท้ังหมด 9 คน ผลการตัดสิน 
  รางวัลชนะเลิศ  นางสาวชญาณิศ วงษศิริ  รหัสนักศึกษา 520101070105 สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ ( ไดรับของที่ระลึก) 
  รางวัลชมเชยอันดับ 1 นางสาวอนัญาลักษณ  ประภายนต  รหัสนักศึกษา 520401070128  
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ( ไดรับของที่ระลึก)  
  รางวัลชมเชยอันดับ 2  นางสาวปวริศา  กลางแกว  รหัสนักศึกษา 491393006  สาขาการ
จัดการสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ( ไดรับของที่ระลึก) 
 
วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552  

เวลา 10.30 – 12.00 น. กิจกรรม “เกมเติมคํา”  คณะทํางานจะคัดเลือกรายชื่อหนังสือของมุมความรู
ตลาดทุน มาใหนักศึกษาเติมคําท่ีขาดหายไปใหถูกตอง  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสนใจในการอานหนังสือ  มี
ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 11 คน  ผูท่ีเติมคําถูกตองมากท่ีสุดภายในเวลาที่กําหนดจะเปนผูชนะ ผลการตัดสิน 
  รางวัลท่ี 1  นางสาว ทัศนีย หิรัญขันธ  รหัสนักศึกษา 523101040020  สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ (ไดรับของที่ระลึก) 
  รางวัลท่ี 2  นางสาวอรอุมา  อุณหกมลพันธ  รหัสนักศึกษา 523101040016  สาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ (ไดนับของที่ระลึก) 
  รางวัลท่ี 3 นางสาวดารณีภรณ  อินทนนท  รหัสนักศึกษา 491460003  คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร (ไดรับของที่ระลึก) 

เวลา 14.00 – 15.00 น. กิจกรรม “เกมใบคํา”  เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักศึกษาเขามาใชหองสมุดในสวน
ของการจัดมุมหนังสือ ความรูตลาดทุน  ทางคณะทํางานจึงไดทํากิจกรรมเกมใบคําโดยคัดเลือกรายชื่อหนังสือของ
มุมความรูตลาดทุน  มาทํากิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยกับชื่อหนังสือและสนใจที่จะหยิบอาน ผลการตัดสิน 
  รางวัลท่ี 1 นางสาวอนัญาลักษณ ประภายนต  และนางสาวอรรณภา ถิระวารินทรยุทธ สาขา
ธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ (ไดรับของที่ระลึก) 
  รางวัลท่ี 2 นางสาวฐิติมา  มานิกลักษณ และนางสาว ชญาณิศ  วงษศิริ  สาขาการจัดการ  คณะ
บริหารธุรกิจ  (ไดรับของที่ระลึก) 
  รางวัลท่ี 3  นายณัฐวุฒิ แกวอินตา และนางสาว บุญประสิทธิ์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร (ไดรับของที่ระลึก) 
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9. โครงการมุมความรูตลาดทุน (SET Corner) 
         ดวยแผนกบริการสารสนเทศ  ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานปการศึกษา   2552  ในแผนมีโครงการ
มุมความรูตลาดทุน (SET Corner)  จัดในชวงระยะเวลา 1 มิถุนายน – 30 ตุลาคม   2552   โดยมี เปาหมายในการ
จัดโครงการ วา จะตองจัดกิจกรรมไดไมนอยกวา 8 กิจกรรม  สรุปผลการจัดกิจกรรม โครงการมุมความรูตลาดทุน    
( SET Corner ) ประจําปการศึกษา 2552  ระหวางเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2552  ดังนี้    
 

กิจกรรม 1.  กิจกรรม แนะนําหนังสือของตลาดหลักทรัพยทุกสัปดาห 
รายละเอียดของกิจกรรม  นําหนังสือของมุมตลาดหลักทรัพย ฯ มาแนะนําหนังสือในรูปของ 

บรรณานิทัศน  จัดแสดงที่บอรดสัปดาหละคร้ัง โดยจัดแสดงตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2552  ดังนี้ 
 - สัปดาหท่ี 1 แนะนําเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ, วิถีแหงเซียนหุนหานทองคํา 
 - สัปดาหท่ี 2  แนะนําเรื่อง การลงทุนในกองทุน,  รวยดวยสมอง e-Investment 
 - สัปดาหท่ี 3 แนะนําเรื่อง นักลงทุนผูชาญฉลาด, จัดทัพลงทุนดวย ETF 
 - สัปดาหท่ี 4 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารอนุพันธ, รักวุนๆ หุนออนไลน 
 - สัปดาหท่ี 5  แนะนําเรื่อง การประเมินคาตราสารทุน,  จัดทัพลงทุน 
 - สัปดาหท่ี 6 แนะนําเรื่อง ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน,กลยุทธหุนหานทองคํา 
 - สัปดาหท่ี 7 แนะนําเรื่อง ทฤษฏีตลาดทุน, เปดประตูสูตลาดซื้อขายลวงหนา 
 - สัปดาหท่ี 8 แนะนําเรื่อง เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหการลงทุน, อยากรวยตองรู 1 : รูจักแผนท่ีนําทาง 
 - สัปดาหท่ี 9 แนะนําเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตราสารทุน, คัมภีรเศรษฐี MAI 
 - สัปดาหท่ี 10 แนะนําเรื่อง การลงทุนในทางเลือกอ่ืน, กาวแรกสูการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 - สัปดาหท่ี 11 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหงบการเงิน, หุนกู 
 - สัปดาหท่ี 12 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้, 60 เรื่องนารู เคียงคูธุรกิจ 
 - สัปดาหท่ี 13 แนะนําเรื่อง ตลาดหุนในประเทศไทย, กลยุทธเด็ด เคล็ดการลงทุน 1 
 - สัปดาหท่ี 14  แนะนําเรื่อง การวิเคราะหหลักทรัพย : ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, สํารวจโลกการเงิน 
 - สัปดาหท่ี 15 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย, ความมั่งคั่งใครบางไม
อยากรู 
 - สัปดาหท่ี 16 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้, กลยุทธเด็ด เคล็ดการลงทุน 2 
 - สัปดาหท่ี 17 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหตราสารอนุพันธ, กลไกของตลาดการเงิน 
 - สัปดาหท่ี 18 แนะนําเรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้, ตลาดการเงินและการกํากับดูแล 
 - สัปดาหท่ี19 แนะนําเรื่อง การวิเคราะหเชิงปริมาณ, เงินทองตองใสใจ 
 - สัปดาหท่ี20 แนะนําเรื่อง การลงทุนในตราสารทุน, อยากรวยตองรู : รูจังหวะลงทุน 
 - สัปดาหท่ี 21 แนะนําเรื่อง เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหการลงทุน, บันทึกหนุมนักลงทุน 
 

กิจกรรมท่ี 2.  กิจกรรมเลมละ 1 บาท    
ลักษณะของกิจกรรม  เปนการสะสม เงิน ในการยืมหนังสือของมุม SET Corner  ยืมหนังสือของ 

มุม SET Corner 1 เลม/ 1 ครั้ง แลกเงิน 1 บาท   โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552  
ผลการตัดสิน 
รางวัลท่ี 1 นางสาวจันเพ็ญ  บุตรโสมตา รหัสนักศึกษา 520102010159 คณะการบัญชี 
รางวัลท่ี 2 นางสาวพัดชา  ชุมศรี  รหัสนักศึกษา 520102010158 คณะการบัญชี  
รางวัลท่ี 3  นายนเรนทร  หมาดสตูล  รหัสนักศึกษา 520015130002 คณะวิศวกรรม- 
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ศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 3. บรรยายทางวิชาการ “บันไดสูความมั่งคั่ง (รวย...ดวยหุน)” 
 ดวยศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดจัดบรรยายทางวิชาการ ท้ังหมด 4 ครั้ง   โดยเชิญวิทยากรจากตลาด
หลักทรัพยมาใหความรู ฝกอบรม พรอมสาธิตการลงทะเบียนเขาใช SET Click2WIN    และบรรยายเรื่อง  “บันไดสู
ความมั่งคั่ง (รวย...ดวยหุน)”  ในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2552  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ หองโสตทัศน 1 ชั้น 5 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  โดยวิทยากรบรรยายคือ นายวินชัย  เกียรตินิยมศักด์ิ   ผูอํานวยการฝายคาหลักทรัพย 2 
สายงานคาหลักทรัพย 2  จากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  ผูเขารวมฟงบรรยายทั้งหมด 102  คน  
 

กิจกรรมท่ี 4. ประกวด “ SET Corner ในฝน” 
ลักษณะของกิจกรรม  เปนการจัดกิจกรรมประกวดแผนผังการจัดมุม SET Corner ในฝน ของ 

นักศึกษา โดยใหนักศึกษาออกแบบแผนผังและสงประกวดระหวางวันท่ี  1-31 กรกฎาคม 2552   มีผูสนใจรวม
กิจกรรม  34 คน 
 ผลการตัดสิน 
 รางวัลท่ี 1 นายพิทักษ  บํารุงโชค รหัสนักศึกษา  520108010190 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 รางวัลท่ี 2 นางสาวอภิษฐา  กาบดํา รหัสนักศึกษา  49138-0009 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

กิจกรรมท่ี 5. กิจกรรม “Smart  Click” 
ลักษณะของกิจกรรม  เปนการ เชิญชวนเพ่ือนมาสมัคร SET Click2WIN  ใหไดมากสุด    กําหนด 

วันแขงขันเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2552 
ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ   นายณเดชน  จันทรสุข  รหัสบุคลากร  330380  หนวยงานศูนยสนเทศและหอสมุด 
 
กิจกรรมท่ี 6 . กิจกรรม  “ Smart Learn” 
ลักษณะของกิจกรรม เปนการเชิญชวนเพ่ือมาสมัคร e-Learning ไดมากท่ีสุด    กําหนดวันแขงขัน 

เริ่มตั้งแตวันท่ี  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน  2552 
ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ นายวิษณุ  เพียรทอง  รหัสนักศึกษา  5243-1002 คณะเศรษฐศาสตร 
 
กิจกรรมท่ี 7.   กิจกรรม “เกมเติมคํา”  
ลักษณะของกิจกรรม  แขงขันเติมรายชื่อหนังสือในมุมความรูตลาดทุน (SET Corner)  ในวันศุกรท่ี  

10 กรกฎาคม 2552  เวลา 10.30 น. ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ผลการตัดสิน 
รางวัลท่ี 1 นางสาวทัศนีย  หิรัญขันธ รหัสนักศึกษา 523101040020  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
รางวัลท่ี 2 นางสาวอรอุมา  อุณหกมลพันธ รหัสนักศึกษา 523101040016 คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการ 

จัดการ 
รางวัลท่ี 3 นางสาวดารณีภรณ  อินทนนท  รหสันักศึกษา 49146-0003 คณะศิลปศาสตรและ 

วิทยาศาสตร 
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กิจกรรมท่ี 8. กิจกรรม “เกมใบคํา”  
ลักษณะของกิจกรรม แขงขันใบคําโดยบอกรายชื่อหนังสือในมุมความรูตลาดทุน (SET Corner)  ใน 

วันศุกรท่ี 10 กรกฎาคม 2552   เวลา 14.00 น. ใตอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 ผลการตัดสิน 
 รางวัลท่ี 1  นางสาวอนัญาลักษณ  ประภายนต รหัสนักศึกษา 520401070128 
   นางสาวอรรณภา ถิระวารินทรยุทธ  รหัสนักศึกษา 520101070124 
   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
 รางวัลท่ี 2  นางสาวฐิติมา  มานิกลักษณ รหัสนักศึกษา 520101070115 
   นางสาวชญาณิศ  วงษศิริ รหัสนักศึกษา 520101070105 
   คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ 
 รางวัลท่ี 3 นายณัฐวุฒิ  แกวตา  รหัสนักศึกษา  520105130002 
   นางสาวทักษิณา  บุญประสิทธิ์  รหัสนักศึกษา 520105130024 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ 

 
สรุป ผลการจัดกิจกรรม จัดท้ังหมด 8  กิจกรรม   บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว     

 
 

3.6  การพัฒนาบริการสื่อสิ่งพิมพ  
 

ในปการศึกษา 2552 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวซึ่งมีท้ัง
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนางานประจํา สงเสริมการบริการผูใช  และสงเสริมงานบริการสังคม รวม 2 โครงการ 
และ 6 กิจกรรม ดังนี้  
 
 3.6.1    โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ : หนังสือ 

เพ่ือใหการบริการสามารถสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนก  
บริการส่ือส่ิงพิมพ จึงทําการสํารวจหนังสือ ซึ่งทําใหทราบจํานวนหนังสือท่ีมีอยูจริง  และไดตรวจสถานภาพของ
หนังสือไปพรอมกันดวย  หลังจากนั้นจะนําผลการสํารวจไปปรับปรุงฐานขอมูลหนังสือใหเปนปจจุบัน โดยดําเนินการ
สํารวจหนังสือท่ัวไป ซึ่งจัดเก็บในพ้ืนท่ีชั้น 4 และชั้น 5 ของศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก หนังสือหมวด 000 – 600 
จํานวน 158 ชั้น  ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553 สรุปผลการสํารวจดังนี้ 
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จํานวนท่ีหาไมพบ 
กลุมหนังสือหมวด จํานวนเลมท่ีสํารวจ 

เลม รอยละ 

000 14,987 113 0.75 
100 5,525 70 1.27 
200 3,218 21 0.65 
300 62,134 490 0.79 
400 9,855 166 0.27 
500 8,785 69 0.79 
600 40,881 315 0.77 

รวมหนังสือท้ังสิ้น 145,385 1,244 0.86 

 
3.6.2  โครงการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศ : วารสาร 

  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ไดทําการสํารวจวารสารเพื่อใหทราบจํานวนวารสารที่มีอยูจริง  และได
ตรวจสถานภาพของวารสารไปพรอมกันดวย โครงการนี้ไดดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย โดยบุคลากรประจํางาน
บริการวารสารและหนังสือพิมพ ไดดําเนินการสํารวจวารสาร จํานวน 46 ชั้น  ต้ังแตวารสารชื่อ โมบายแม็ก – โอเอช
เอ็ม จํานวน 631 ชื่อเรื่องในชวงเดือนมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553 และสรุปผลการสํารวจวารสารใหแผนก
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทําการแกไขและปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตอง  

 
3.6.3  กิจกรรมขอรายชื่ออาจารยพิเศษ 

       ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยท่ีจะยืม
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดได จะตองสมัครเปนสมาชิกหองสมุดโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี 
และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ทําการสอนอยูในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพจึงไดขอ
ความรวมมือใหคณะตางๆ แจงรายชื่ออาจารยพิเศษประจําคณะในแตละภาคการศึกษา เพ่ือใหอาจารยพิเศษไดมี
โอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวก  ในปการศึกษา  2552  
แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอรายชื่ออาจารยพิเศษจากคณะ 3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ จํานวน 216 คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่ออาจารยพิเศษ จํานวน 186  คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไมมีรายชื่ออาจารยพิเศษ  
 
 3.6.4  กิจกรรมขอรายชื่อบัณฑิตชวยงาน 
  ดวยระเบียบการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด กําหนดใหบัณฑิตชวยงานของมหาวิทยาลัย
สามารถสมัครสมาชิกหองสมุดไดโดยมีหนังสือรับรองจากผูบริหารของคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ
จึงไดขอความรวมมือใหคณะ/หนวยงานตางๆ แจงรายชื่อบัณฑิตชวยงานประจําคณะ/หนวยงานในแตละภาคการศึกษา 
เพ่ือใหบัณฑิตชวยงานไดมีโอกาสใชบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยสนเทศและหอสมุดไดอยางสะดวก 
ในปการศึกษา  2552  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการขอรายชื่อบัณฑิตชวยงานจากคณะ/หนวยงาน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  1. ภาคการศึกษาท่ี 1 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน จํานวน 33 คน  
  2. ภาคการศึกษาท่ี 2 ไดรับรายชื่อบัณฑิตชวยงาน จํานวน 37  คน 
  3. ภาคการศึกษาท่ี 3 ไมมีรายชื่อบัณฑิตชวยงาน  
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 3.6.5  กิจกรรมการสํารองหนังสือ 
การสํารองหนังสือ เปนบริการท่ีงานบริการยืม-คืนรับผิดชอบจัดดําเนินการตามท่ี 

อาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชา ไดแจงความประสงคใหศูนยสนเทศและหอสมุดสํารองหนังสือท่ีใชประกอบ
การศึกษาคนควาในรายวิชาตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสใชหนังสือไดอยางท่ัวถึง โดยหองสมุดจะกําหนด
ระยะเวลาการยืมหนังสือใหนอยกวาการยืมปกติ คือ อาจใหยืมได 3 วัน หรือใหยืมใชเฉพาะภายในหองสมุด ใน
ปการศึกษา  2552  มีการแจงสํารองหนังสือ ดังนี้ 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2552 มีการส่ังสํารองหนังสือจาก 5 คณะ คอื 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน 5 เลม 
2. คณะเศรษฐศาสตร  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน 1 เลม 
3. คณะบริหารธุรกิจ  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง จํานวน 4 เลม 
4. คณะศิลปศาสตรฯ  อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 2 ชื่อเรื่อง จํานวน 9 เลม 
5. บัณฑิตวิทยาลัย   อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 2 คน 3 ชื่อเรื่อง จํานวน 7 เลม 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2552 มีการส่ังสํารองหนังสือจาก 1  คณะ คือ 
1. คณะศิลปศาสตรฯ                   อาจารยส่ังสํารองหนังสือ 1 คน 3 ชื่อเรื่อง จํานวน 12 เลม 
 
ภาคการศึกษา ภาคฤดูรอน/2552 ไมมีการส่ังสํารองหนังสือจากคณะใด 
 
3.6.6  กิจกรรมการแจงรายชื่อนักศึกษาคางสงทรัพยากรสารสนเทศ 

ในปการศึกษา 2552 แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพไดดําเนินการติดตามทวงถามทรัพยากร 
สารสนเทศคางสงของนักศึกษารวมท้ังเงินคาปรับท่ีคางชําระ โดยทําการแจงผานระบบ SAP ของมหาวิทยาลัย รวม
จํานวน 3 ครั้ง เมื่อส้ินภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคการศึกษาภาคฤดูรอน โดยแจงรายชื่อนักศึกษ
ผานระบบรวมจํานวน 653 คน และจากตรวจสอบเมื่อเปดภาคเรียน ปการศึกษา 2553 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2553 
พบวา มีนักศึกษาคางสงทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 49 คน สรุปวามีนักศึกษาท่ีมาดําเนินการเรียบรอยแลว 
จํานวน 604 คน คิดเปนรอยละ 92.5 
   
 3.6.7  กิจกรรมมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ 

     แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดจัดมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือท่ีหองสมุด ชั้น 3 เพ่ือทําหนาท่ีเปน
ศูนยกลางการแลกเปล่ียนหนังสือ เปนการรณรงคใหคนไทยรักการอาน รักการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยเปด
โอกาสใหกับผูใชบริการทุกประเภท ท่ีมีหนังสือท่ีตนเองอานแลวและยังคงอยูในสภาพที่ดี ไดนํามาบริจาคหรือ
แลกเปล่ียนกับหนังสือท่ีมีอยูแลวในมุมตลาดนัดของหองสมุด โดยในปการศึกษา 2552  มีนักศึกษา อาจารย/
พนักงาน และประชาชนที่สนใจท่ัวไป นําหนังสือและวารสาร มาบริจาคหรือแลกเปล่ียนรวมจํานวน 1,086  เลม ดังนี้ 

1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีผูสนใจนําหนังสือและวารสาร มาบริจาค  จํานวน 894 เลม 
2) ดานการบริการ มีผูสนใจนําหนังสือและวารสารมาแลกเปล่ียน จํานวน 61  คน ไดรับ 
    หนังสือและวารสารจํานวน  192  เลม 
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3.6.8.  กิจกรรมมุมตํารา...พี่ฝากนอง  
  แผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ ไดจัดมุมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือท่ีหองสมุด ชั้น 3 เพ่ือทําหนาท่ีเปน 
ศูนยกลางในการรับบริจาคหนังสือสําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนการรณรงคใหนักศึกษารัก
การอานหนังสือ รักการศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น โดยเปดโอกาสใหนักศึกษารุนพ่ีท่ีมีหนังสือตําราของ
มหาวิทยาลัยและหนงัสือประกอบการเรียนอื่นๆ ท่ีตนเองอานแลว และยังคงอยูในสภาพที่ดี  ไดนํามาบริจาคและ
จัดเก็บไวในมุมตํารา...พ่ีฝากนอง เพ่ือสงมอบตอใหกับนักศึกษารุนนองใชในการศึกษาตอไป โดยในปการศึกษา 
2552 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สนใจนําหนังสือตํารา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ มา
บริจาค รวมจํานวน 733  เลม ดังนี้ 

1) ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีนักศึกษาสนใจนําหนังสือตํารา และหนังสือประกอบการ 
เรียนอื่นๆ มาบริจาค จํานวน 430  เลม 

2)  ดานการบริการ มีนักศึกษาสนใจขอรับหนังสือตํารา และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ  
     จํานวน 142  คน จํานวนหนังสือ  303  เลม 

 
 

3.7  การพัฒนาสื่อโสตทัศน 
 

3.7.13.7.1  กิจกรรมการจัดทํา  กิจกรรมการจัดทํา  DDiiggiittaall  PPhhoottoo  BBaannkk  

    แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการจัดทําขอมูลรูปภาพ มธบ. ใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ือรวบรวมภาพกิจกรรมในรอบปการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดเก็บภาพใหเปนระบบ
ในฐานขอมูลรูปภาพ มธบ.  ใหผูใชบริการสามารถคนหาภาพไดอยางรวดเร็ว จํานวน 372 กิจกรรม  22,841  ภาพ 
ทาง Internet  โดยเขาชมผาน Website ของศูนยสนเทศและหอสมุดท่ี  http://www.dpu.ac.th/laic และจัดเก็บส่ือ
บันทึกภาพในรูปแบบแผนซีดี-รอม โดยใชรหัส PCD จํานวน 69 แผน 

จํานวนขอมูลรูปภาพ มธบ. รูปแบบดิจิทัล 
เดือน / ป 

กิจกรรม ภาพ ชิ้น 

มิ.ย. 52 
ก.ค. 52 
ส.ค. 52 
ก.ย. 52 
ต.ค. 52 
พ.ย. 52 
ธ.ค. 52 
ม.ค. 53 
ก.พ. 53 
มี.ค. 53 
เม.ย. 53 
พ.ค. 53 

33 
35 
32 
50 
30 
22 
21 
25 
34 
32 
27 
31 

1,933 
1,776 
1,765 
2,897 
2,158 
1,675 
2,057 
1,621 
1,231 
2,181 
1,653 
1,894 

7 
7 
5 
11 
5 
4 
5 
4 
4 
6 
4 
7 

รวม 372 22,841 69 
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3.7.23.7.2    โครงการพัฒนาคูมือชวยคนควาสื่อโสตทัศนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสโครงการพัฒนาคูมือชวยคนควาสื่อโสตทัศนในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส  

    แผนกส่ือโสตทัศน  ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดใหบริการส่ือโสตทัศนในรูปแบบตางๆ บนระบบ
ฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS พรอมท้ังไดจัดทําคูมือชวยคนควาส่ือโสตทัศน บริการควบคูไปดวย เพ่ือความ
สะดวกในการคนหาทรัพยากรดังกลาว ทางแผนกส่ือโสตทัศนไดทําการพัฒนารูปแบบของการจัดทําคูมือชวยคนควา
ในลักษณะท่ีเปนส่ืออิเล็กทรอนิกสขึ้น โดยใชโปรแกรม Flip Albums ในการจัดทํา ซึ่งส่ือดังกลาวจะสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในดานความสะดวกรวดเร็วในการคนควา พรอมท้ังชวยประหยัดงบประมาณในการจัดทําคูมือชวยคนควา 
ไดจัดไวสําหรับการใหบริการส่ือโสตทัศน ณ บริเวณหองบริการส่ือโสตทัศน ชั้น 5 ศูนยสนเทศและหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.33.7.3  โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสื่อโสตทัศนโครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสื่อโสตทัศน  

   การปฏิบัติงานส่ือโสตทัศน ประกอบดวย งานเทคนิคส่ือโสตทัศน งานซอมแซมและอนุรักษส่ือ
โสตทัศน และงานบริการส่ือโสตทัศน ในรายละเอียดของงาน เนน วัสดุ-อุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ เปนสําคัญ ซึ่ง
ผูปฏิบัติงานจําเปนตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในการนําไปปฏิบัติงาน 
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 ทางแผนกส่ือโสตทัศน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถทบทวนใหเกิดทักษะไดอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 3 ขอบเขตงาน ไวศึกษาคนควาภายใน
แผนกส่ือโสตทัศน  

 

3.7.43.7.4  โครงการปรับปรุงสื่อโสตทัศนประเภท ซีดีโครงการปรับปรุงสื่อโสตทัศนประเภท ซีดี--รอมวิชาการประกอบหนังสือรอมวิชาการประกอบหนังสือ  

   แผนกส่ือโสตทัศน ไดใหบริการสื่อโสตทัศนประเภท ซีดี-รอมวิชาการ ลักษณะชั้นเปด ซึ่ง ซีดี-
รอมวิชาการสวนใหญ ใชประกอบหนังสือ แตบางสวนยังไมมีการติดสันเลขเรียกหนังสือท่ีกลองบรรจุ ซีดี-รอม
ดังกลาว  เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ จึงตองมีการสํารวจปรับปรุงส่ือโสตทัศนประเภท ซีดี-
รอมวิชาการประกอบหนังสือ เพ่ือติดสันเลขเรียกหนังสือใหครบถวนทุกรายการ โดยปการศึกษา 2552 ได
ดําเนินการสํารวจ รวม 2,931 รายการ และพิมพสันเลขเรียกหนังสือ รวม 1,390 กลอง 

 
3.7.53.7.5  โครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศนโครงการปรับปรุงฐานขอมูลสื่อโสตทัศน  

   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ใหบริการส่ือโสตทัศนทุกประเภท ซึ่งกอนการ
ใหบริการจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลในฐานขอมูลใหสมบูรณ และผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลส่ือโสตทัศนจาก
ฐานขอมูลได  

 ทางแผนกส่ือโสตทัศนจึงไดหาแนวทางและดําเนินการในการปรับปรุงฐานขอมูลส่ือโสตทัศน เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ โดยตรวจสอบขอมูลจํานวน 4,116 รายการ และปรับปรุงแกไข
ขอมูลจํานวน 2,795 รายการ 

 
3.7.6 โครงการสํารวจสื่อโสตทัศนโครงการสํารวจสื่อโสตทัศน  
   แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  ไดดําเนินการสํารวจส่ือโสตทัศน เพ่ือใหมีส่ือโสต

ทัศนทุกประเภทไวบริการตรงตามตําแหนงและสามารถระบุสวนท่ีไมอยูตามตําแหนงได ท้ังเปนแนวทางในการ
พิจารณาการจัดหาเพ่ิมตามท่ีผูใชบริการสนใจ โดยการสํารวจปการศึกษา 2552 จํานวน 1 ครั้งเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม – 
30 เมษายน 2553 พบรายการชํารุด 132 รายการ รายการจําหนาย 3,859 รายการ และรายการตรวจสอบแลวไม
พบ 53 รายการ 

 

3.7.73.7.7  โครงการสํารวจโสตทัศนูปโครงการสํารวจโสตทัศนูปกรณกรณ  

      แผนกส่ือโสตทัศน ศูนยสนเทศและหอสมุด  จัดใหมีบริการโสตทัศนูปกรณ จึงมีการควบคุม ดูแล 
บํารุงรักษา และซอมแซมตรวจสอบคุณภาพใหใชประโยชนไดคุมคามากท่ีสุด เพ่ือปองกันการเส่ือมสภาพ การสูญ
หาย ของโสตทัศนูปกรณ พรอมท้ังสํารวจจํานวนโสตทัศนูปกรณถึงความพอเพียงตอการใหบริการและไดวาง
แผนการจัดหาเพ่ิม โดยดําเนินการสํารวจปการศึกษา 2552 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ 
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สรุปผลการสํารวจโสตทัศนูปกรณ 
 

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

- เครื่องคอมพิวเตอร     4 เครื่อง 
 - หูฟง       4 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         6  เครื่อง 
 - เครื่องเลน VDO          2  เครื่อง 
 
บริการ UBC  
 - เครื่องรับโทรทัศน     2  เครื่อง 
 - อุปกรณ UBC       2  ชุด 
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หองบริการสื่อโสตทัศน 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ VDO & CD on Demand  19 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน      4 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการใชงาน     1 เครื่อง        
 
VDO on Demand 
 - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับบริการยืม-คืน   2 เครื่อง 
 - เครื่องตั้งสัญญาณแมเหล็ก     1 เครื่อง 
 - เครื่องลบสัญญาณแมเหล็ก    2 เครื่อง 
 - เครื่อง Printer       2  เครื่อง 
 - หฟูง       88  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      2 เครื่อง 
 - เครื่องเสียง       1  ชุด 
 - เครื่องพิมพดีดไฟฟา     1 เครื่อง 
 - เครื่องควบคุมสัญญาณ UBC    1  เคร่ือง 
 - 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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3.7.83.7.8  งานวิเคราะหสื่อโสตทัศนงานวิเคราะหสื่อโสตทัศน  
   

จํานวนสื่อโสตทัศน 
   

เดือน 

รับ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มาสเตอร / ชิ้น 
(ไมทําการ
วิเคราะห) 

วิเคราะห 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

ออกบริการ 
ชื่อเร่ือง / ชิ้น 

มิถุนายน 2552 98 / 228 - 98 / 228 98 / 228 
กรกฎาคม 2552 65 / 106 1 65 / 105 65 / 105 
สิงหาคม 2552 73 / 106 - 73 / 106 73 / 106 
กันยายน 2552 74 / 90 - 74 / 90 74 / 90 
ตุลาคม 2552 53 / 150 - 53 / 150 53 / 150 
พฤศจิกายน 2552 82 / 151 - 82 / 151 82 / 151 
ธันวาคม 2552 77 / 113 -  77 / 113 77 / 113 
มกราคม 2553 59 / 107 - 59 / 107 59 / 107 
กุมภาพันธ 2553 68 / 119 - 68 / 119 68 / 119 
มีนาคม 2553 94 / 171 - 94 / 171 94 / 171 
เมษายน 2553 59 / 69 - 59 / 69 59 / 69 
พฤษภาคม 2553 161 / 200 - 161 / 200 161 / 200 

รวม 963 / 1,610 1 963 / 1,609 963 / 1,609 

  
3.7.93.7.9  จํานวนสื่อโสตทัศนจํานวนสื่อโสตทัศน  

  
จํานวน (ชื่อเร่ือง / ชิ้น) 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 519 / 549 330 / 412 849 / 961 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 3,040 / 3,559 2,236 / 4,101 5,276 / 7,660 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 745 / 1,336 558 / 1,270 1,303 / 2,606 
แผนที่ (MAP) 4 / 4 7 / 7 11 / 11 
แผนบันทึก (DISK) 197 / 299 383 / 500 580 / 799 
แผนโปรงใส (TP) 7 / 8 3 / 4 10 / 12 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 150 / 257 207 / 229 357 / 486 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 69 / 74 182 / 196 251 / 270 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,524 / 2,194 120 / 131 1,644 / 2,325 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,890 / 4,342 876 / 1,744 2,766 / 6,086 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,511 / 1,536 141 / 139 1,652 / 1,675 
ส่ือประสม (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 

รวม 10,893 / 15,380 5,163 / 8,856 16,056 / 24,236 
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3.8  งานบริหารงานทั่วไป 

 
แผนกบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบดูแลงานเลขานุการและธุรการของศูนยสนเทศและหอสมุด งานสาร

บรรณ งานวัสดุครุภัณฑ งานการเงินและการบัญชี งานวางแผนและงบประมาณ งานฝกอบรมและดูงาน จัดทํา
รายงานประจําป จัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนยสนเทศและหอสมุด (SAR – Self Assessment Report) 
และงานอื่นๆ 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  แจงใหสมาชิก  

อาจารย พนักงาน เจาหนาท่ี นักศึกษา และสถาบันการศึกษาตางๆ  เพ่ือใหทราบกิจกรรมตางๆ ของศูนยสนเทศ
และหอสมุด 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 2552 ไดจัดทําเปนเว็บเพจ 4 ฉบับละ 2 หนา รวม 8 หนา สามารถอานขาวสารไดจากหนาโฮมเพจของศูนย
สนเทศและหอสมุด http://laic.dpu.ac.th หัวขอ “ขอมูลเกี่ยวกับ” ดูท่ี “จดหมายขาว” หรือท่ี 
http://laic.dpu.ac.th/index.php?page=newsletter จะแสดงขาวสารศูนยสนเทศและหอสมุดเปนรูปแบบไฟล 
PDF  
 

3.8.3 การจัดพิมพรายงานประจําป 2551 
รายงานประจําปการศึกษา 2551 เปนรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนยสนเทศและ 

หอสมุดในทุกๆ ดานตลอดปการศึกษา 2551 ต้ังแตประวัติความเปนมา  ปณิธานศูนยสนเทศและหอสมุด การ
บริหารงานศูนยสนเทศและหอสมุด ผลการดําเนินงานของศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2551  สถิติท่ี
นาสนใจ  และกิจกรรมปการศึกษา 2551 จัดทําขึ้นเว็บไซตของศูนยสนเทศและหอสมุด 
 

3.8.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
ศูนยสนเทศและหอสมุด ตระหนักดีวาการท่ีจะเปนแหลงสารสนเทศท่ีดี     และเพียบพรอม 

ดวยคุณภาพนั้น  ประการแรก ตองพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบใหมีโอกาสไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาหา
ความรูในเรื่องตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ประการตอมา ตองสนับสนุนใหบุคลากรทราบความกาวหนา 
ขอมูล ขาวสารของสถาบันสารสนเทศแหลงอื่นๆ ตลอดจนความเคล่ือนไหวของสถาบันสารสนเทศแหลงอื่นๆ 
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ตลอดเวลา และประการสุดทาย ตองนําเอาส่ิงท่ีไดจาก 2 ประการขางตน  มาทําการเปรียบเทียบการดําเนินงานของ
ศูนยสนเทศและหอสมุด เพ่ือทําการพัฒนาใหกาวหนาย่ิงขึ้น   

ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัดใหบุคลากรไปศึกษาดูงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
จํานวน 34 คน ในวันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 ชวงเชา ศึกษาดูงานหองสมุด ณ สํานักบรรณสารการพัฒนา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และจัดการประชุมกลุมยอยเพ่ือระดมสมองสรุปผลการศึกษาดูงานภายนอก  
ชวงบาย ณ  ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีบุคลากรจํานวน 34 คน เขารวมประชุมกลุม
ยอย เพ่ือนําผลการศึกษาดูงานมาวิเคราะห เปรียบเทียบ และไดขอเสนอแนะนําเสนอในการประชุมบุคลากรท้ังหมด
เพ่ือแสดงความคิดเห็นใหเปนประโยชนตอการพัฒนาศูนยสนเทศและหอสมุดตอไป  

 สรุปผลการประเมินมีความคิดเห็นของผูรวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและ
หอสมุด การศึกษาดูงานหองสมุด ณ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในวันอังคารท่ี 
23 กุมภาพันธ 2553  อยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย 2.33  จากคะแนนสูงสุด 3 และคะแนนต่ําสุด 1 จากการแจก
แบบประเมินผลแกผูท่ีรวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด  จํานวน 34 ชุด และไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา 34 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

  
3.8.5 การสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย (FM 31-2) 
สรุปผลการวิเคราะห  FM 31-2  ปการศึกษา  2552 

 
ภาคการศึกษาท่ี คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

1/2552 4.03 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 
2/2552 4.05 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 4.04 ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก 

   
              สรุปผลการวิเคราะหการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (FM 31-2)  ปการศึกษา 2552  คาเฉลี่ยโดยรวม 4.04 หมายถึง ผูใชบริการมีความ
พึงพอใจมาก   
 
 3.8.6 โครงการการติดตามและและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานทําดรรชนีบทความ
สิ่งพิมพตอเน่ืองของศูนยสนเทศและหอสมุด 

เปนการดําเนินงานของโครงการนี้เปนการติดตามผลลัพธของโครงการ การตรวจสอบความ 
ถูกตองของหัวเรื่องในฐานขอมูล Journal Indexing ของศูนยสนเทศและหอสมุด ซึ่งดําเนินการในปการศึกษา 2551 
โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2550 – 2552 ซึ่งเปนชวงเวลากอนเร่ิมโครงการ ระหวาง
ดําเนินโครงการและหลังจากส้ินสุดโครงการของปการศึกษา 2551 ผูรับผิดชอบไดดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด
ไว คือตรวจสอบรายการหัวเรื่องในฐานขอมูลและบันทึกขอมูลในแบบบันทึก จําแนกรายการหัวเรื่องตามประเภท
ของขอผิดพลาด กําหนดแนวทางแกไขเสนอใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของรับทราบอยางนอยเดือนละครั้ง  เพ่ือจะ
ไดทบทวนผลการปฏิบัติงาน พิจารณาแกไขหรือดําเนินการตามความเหมาะสม 
 ผลจากการดําเนินงานตามโครงการและผลการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  พบหัวเรื่องท่ีมี
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานในชวงปการศึกษา 2550 – 2552 ท่ีควรนํามาวิเคราะหขอมูล จํานวน 617 รายการ 
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เปนหัวเรื่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2550 ซึ่งเปนชวงเวลากอนท่ีจะเริ่มโครงการของปการศึกษา 
2551 มากที่สุดจํานวน 306 รายการ คิดเปนรอยละ 49.59  รองลงมาไดแก หัวเรื่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในป
การศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 จํานวน 202 และ 109 รายการ คิดเปนรอยละ 32.74 และ 17.67 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหประเภทของขอผิดพลาดของหัวเรื่องท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน พบวา หัวเรื่องสวนใหญ คือ
จํานวน 341 รายการ หรือรอยละ 55.27 เปนขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการใชคําท่ีไมตรงตามที่ระบุไวในคูมือ รองลงมา
ไดแก ขอผิดพลาดจากกําหนดคําขึ้นใหมตามพัฒนาการของเนื้อหาทําใหมีคําหลายคําแทนเนื้อหาเดียวกัน จํานวน 
105 รายการ คิดเปนรอยละ 17.02 และขอผิดพลาดจากการกําหนดหัวเรื่องยอยไมตรงตามหลักเกณฑ จํานวน 78 
รายการ คิดเปนรอยละ 12.64 
 ขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการใชคําท่ีไมตรงตามที่ระบุไวในคูมือจํานวน 341 รายการนั้น เปนขอผิดพลาดท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2550 มากท่ีสุด จํานวน 167 รายการ คิดเปนรอยละ 48.97 รองลงมาไดแก 
ขอผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 จํานวน 108 รายการ และ 66 
รายการ หรือรอยละ 31.67 และ 19.35 ตามลําดับ 
 
 3.8.7   โครงการรวมบทคัดยอผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (ระหวาง 
พ.ศ. 2521 – 2552) 
  ศูนยสนเทศและหอสมุด รวมกับศูนยวิจัย ไดจัดทําเปนรูปแบบซีดี-รอม เรื่อง “รวมบทคัดยอ
ผลงานวิจัยของคณาจารยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระหวาง พ.ศ. 2521 – 2552” เพ่ือรวมฉลองในวาระ
ครบรอบ 42 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานวิชาการของ
คณาจารยทุกคณะ สถาบัน สํานัก ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ออกสูสาธารณะท้ังภายในมหาวทิยาลัยและ
ภายนอก 
  

3.8.8 ฝกงานหองสมุดใหแกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ   
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณ 

วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2552 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 
2552 – พฤษภาคม 2553  จํานวน 15 คน จากสถาบันการศึกษา 4 แหง  ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 มิ.ย. – 9 ก.ย. 52   2  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13 ก.ค. – 9 ต.ค. 2552   3  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 19 ต.ค. – 20 พ.ย. 2552    8  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2552   2  คน 
  รวม  15  คน 

 
 นักศึกษา 4 สถาบัน จํานวน 15 คน จะไดรับวฒุิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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3.8.9 ดําเนินการประสานงานผูเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด จากสถาบันการ  
ศึกษา/บริษัท/หนวยงานภายนอก  
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2552 – 
พฤษภาคม 2553  จํานวน 1,691 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 26 แหง  มีดังนี้ 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1  30 มิ.ย. 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต บางเขน 103 
2 1 ก.ค. 2552 เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 10 
3 13 ก.ค. 2552 บุคลากรของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร  4 
4 13 ก.ค. 2552 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
25 

5 15 ก.ค. 2552 คณะของผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 20 
6 17 ก.ค. 2552 คณาจารยและนิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
14 

7 28 ก.ค. 2552 คณะอาจารยใหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 30 
8 29 ก.ค. 2552 คณะเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 
9 1 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 80 
10 18 ส.ค. 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 75 
11 21 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 160 
12 25 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 47 
13 26 ส.ค. 2552 คณะอาจารยและเจาหนาท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร-

สนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12 

14 28 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา 80 
15 29 ส.ค.- 

12 ก.ย. 2552 
คณะนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 30 

16 23 ก.ย. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 120 
17 4 พ.ย. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท 150 
18 2 ธ.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 300 
19 19 ธ.ค. 2552 คณะนักเรียนโครงการคายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตรปรีดี 

พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
150 

20 25 ธ.ค. 2552 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 

21 25 ม.ค. 2553 คณะผูบริหารและบุคลากรจากสถาบันปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

50 

22 29 ม.ค. 2553 คณะผูบริหารและอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 
23 9 ก.พ. 2553 อาจารยและนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
17 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

24 22 ก.พ. 2553 คณะอาจารยใหม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 25 
25 4 มี.ค. 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 120 
26  8 เม.ย. 2553 คณะนักเรียน วิทยาลัยนานาชาติ 20 
  รวม 1,691 

 
 



90 

 

3.8.10  สถิติการปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ปการศึกษา 2552 
 

2552 2553 
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) 65 60 47 250 110 189 210 210 230 220 221 235 2,047 

    1.2 ลงทะเบียนสงเอกสารพรอมทั้งนําสง (เรื่อง) 139 122 114 127 212 250 335 223 330 239 225 245 2,561 

    1.3 ลงทะเบียนสงใบเบิกคารักษาพยาบาลและใบลา (ราย) 92 127 98 68 66 68 83 37 57 56 68 63 883 

    1.4 พิมพเอกสาร (เรื่อง / 9 6 8 11 8 14 15 19 6 8 6 7 117 
         แผน) 24 15 15 35 28 42 65 76 10 20 18 34 382 

    1.5 ถายเอกสาร (แผน /  5,020 3,758 2,269 4,302 722 4,659 1,989 629 852 985 1,864 1,384 28,433 
         บาท) 1,807.20 1,352.88 816.84 1,548.72 259.92 1,677.24 716.04 226.44 306.72 359.60 671.04 498.24 10,240.88 

    1.6 จัดเก็บเอกสาร (เรื่อง) 185 245 198 286 283 285 185 278 189 258 195 215 2,802 

    1.7 รายการรับไปรษณีย (EMS, ลงทะเบียน, พัสดุ) (ฉบับ) 52 52 47 53 53 47 49 46 57 39 40 38 573 

    1.8 ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก (ครั้ง / 22 19 11 14 32 11 13 12 16 10 12 4 176 
         ฉบับ) 75 53 34 59 102 40 91 40 116 69 46 30 755 

    1.9 ติดตองานทางโทรศัพท  (เรื่อง) 334 330 335 190 115 375 110 380 350 97 315 406 3,337 

    1.10 สง FAX  (เรื่อง /  7 10 9 13 6 22 15 6 15 11 5 5 124 
         แผน) 7 10 9 13 6 22 15 6 15 11 5 5 124 

 2. งานบุคลากร             - 

     2.1 ประสานงานสงบุคลากรอบรม สัมมนา ประชุม (เรือ่ง/ 5 5 5 6 4 6 6 5 8 6 5 3 64 
          /คน) 15 8 8 10 5 12 22 7 49 7 6 6 155 

     2.2 ประสานงานรับนักศึกษาฝกงาน (เรื่อง / 2 2 2 2 2 2 1 - 1 1 1 1 17 
          คน) 5 5 5 5 10 10 2 - 1 1 1 1 46 
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2552 2553 
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  

     2.3 ประสานงานรับนักศึกษาชวยงาน (เรื่อง / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 
          คน) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 

     2.4 สรุปการปฏบิัติงานลวงเวลาของบุคลากร (คน/ 33 32 32 34 31 35 34 34 34 29 33 31 392 
          ช.ม.) 914.5 870.0 870.0 919.5 412.5 781.5 824 880 804.5 475.0 717.0 655 9,123.5 

     2.5 สรุปการปฏบิัติงานลวงเวลาของนักศึกษาชวยงาน(คน/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 
          ช.ม./ 54 56 56 49 28 42 28 49 42 - - - 404 
          บาท) 1,620 1,680 1,680 1,470 840 1,260 840 1,470 1,260 - - - 12,120 

 3. งานวัสดุ ครุภัณฑ             - 

     3.1 เบิกวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ) 40 20 23 21 6 9 13 28 17 13 34 3 227 

     3.2 จายวัสดุสํารองคลังและไมสํารองคลัง (รายการ) 19 41 32 53 23 38 27 23 37 35 38 5 371 

     3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ  (รายการ) 6 16 15 10 2 - 3 7 10 9 10 3 91 

     3.4 แจงซอมทรัพยสินชํารุด : เขยีนแบบฟอรม/โทรศัพท 
          (รายการ) 

 
30 

 
39 

 
33 

 
17 

 
20 

 
30 

 
26 

 
57 

 
45 

 
40 

 
16 

 
13 

 
366 

     3.5 สงคืนวัสดุ และครุภัณฑ (รายการ) 2 - 1 - - - - - - 2 2 1 8 

 4. งานการเงิน งบประมาณ และแผน             - 

     4.1 ตรวจสอบ จัดทําบัญชี และสงคืนเงินรายไดของ 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด   
          (วัน / 

 
 

29 

 
 

29 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

20 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

28 

 
 

27 

 
 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

314 
          บาท) 110,826 100,499 122,112 153,409 112,132 90,019 93,456 109,525 144,989 69,575 51,890 56,777 1,215,209 

     4.2 สงคืนเงินรายไดจากการจัด ฝกอบรม/ โครงการ/ 
          สัมมนา ของศูนยสนเทศและหอสมุด   
          (เรื่อง / 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

          บาท) 
 

- 
 

25,200 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26,200 
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2552 2553 
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  

     4.3 เบิกเงินทดรองจายคาใชจายของศูนยสนเทศและ   
          หอสมุด (เรื่อง / 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 9 

          บาท) 23,300 595 1,200 15,000 - 66,300 - - 3,330 - - 6,099 115,824 

     4.4 เคลียรเงินทดรองจาย  (เรื่อง / 1 2 - 3 - 1 1 - 1 1 - - 10 
          บาท) 100 16,095 - 2,811 - 1,800 12,000 - 3,330 1,290 - - 37,426 

     4.5 เบิกคารักษาพยาบาล  (เรื่อง / 35 41 - - - - - - - - - - 76 
          บาท) 34,448 45,698 - - - - - - - - - - 80,146 

     4.6 เบิกคาบริการรถภายนอกและคาทางดวนพิเศษ (ราย /   2 - 4 4 - 7 - 2 2 1 2 2 26 
          บาท)  545 - 1,748 1,640 - 2,048 - 786 2,573 160 580 405 10,485 

     4.7 จัดทํางบประมาณของศูนยสนเทศและหอสมุด (ฉบับ / - - - - - - - - - - 1 1 2 
          หนา /  - - - - - - - - - - - - - 
          แผน) - - - - - - - - - - 78 78 156 

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

 
66 

 
66 

 
- 

 
- 

 
68 

 
69 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
70 340 

          หนา /  - - - - - - - - - - - - - 
          แผน) 5 5 - - 5 6 - - - - 3 6 30 
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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 2552 ภาควิชาสารสนเทศศาสตรและ
บรรณารักษศาสตรไดเชิญบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุดเปนอาจารยพิเศษชวยสอน 2 คน ดังนี้ 
 1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
สอนวิชาการบริหารศูนยสารสนเทศ (Information Center Administration) ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 7 คน 

2. นางไพจิตร  เกิดอยู  หัวหนาแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอน
วิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) ใหแกนักศึกษาชั้นปท่ี 2 จํานวน 7 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 รวมท้ังเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ส่ือความรูท่ีจัดหาใหโรงเรียนนั้น ไดแก ส่ิงพิมพ
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หนังสือคูมือเตรียมสอบ หนังสือความรูท่ัวไป วารสารและนิตยสารทั่วไป ฯลฯ ซึ่ง
ทําการจัดหาโดยใชเงินงบประมาณและการรับบริจาค  

ในปการศึกษา  2552  ศูนยสนเทศและหอสมุดไดดําเนินการโครงการมุมส่ือความรู มธบ. ใน 
วันท่ี 3 และ 18 กันยายน 2552 โดยไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ในโรงเรียนตาม
กลุมเปาหมายซึ่งไดไปจัดต้ังมมุส่ือความรู มธบ. ไวแลว จํานวน 5 โรงเรียน พรอมท้ังมอบส่ือความรูใหโรงเรียน
เพ่ิมเติม และจัดต้ังใหมเพ่ิมอีก 5 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 10โรงเรียน  

การจัดหาส่ือความรูและครุภัณฑ ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดซื้อหนังสือคูมือเตรียมสอบ  
จํานวน 30 เลม และชั้นหนังสือ จํานวน 5 หลัง ดวยเงินประมาณ และไดรับบริจาคส่ือความรูจาก หนวยงาน
ภายนอก 3 แหง และหนวยงานภายใน 1 แหง ไดแก 

 1. บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด   บริจาคหนังสือ จํานวน  567  เลม 
 2. บริษัท สํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด บริจาคหนังสือ จํานวน     4  กลอง  
 3. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) บริจาคหนังสือ จํานวน   10  กลอง 
 4. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย บริจาคหนังสือ จํานวน  243  เลม  

รายการส่ือความรู/ครุภัณฑ ท่ีศูนยสนเทศและหอสมุดสงมอบใหโรงเรียน 10 แหง ไดแก 
 1.ส่ิงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน    440  เลม  
 2. หนังสือคูมือเตรียมสอบ   จํานวน    530  เลม  
 3. หนังสือความรูท่ัวไป   จํานวน    890   เลม  
 4. วารสารวิชาการและนิตยสาร  จํานวน    725   เลม  
 5. ส่ือการเรยีนรู          จํานวน             5  กลอง  
 6. แถบบันทึกเสียง         จํานวน         15  รายการ  
 7. ชั้นหนังสือขนาด 80x35x180 ซ.ม.  จํานวน             5  หลัง  

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดดําเนินการสงมอบมุมส่ือความรู มธบ. ใหโรงเรียน 5 แหง เมื่อ 
วันท่ี 3  กันยายน 2552 ไดแก 

 1. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
 2. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 
 3. โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 5. โรงเรียนอัมพรไพศาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ศูนยสนเทศและหอสมุดไดดําเนินการประเมินผลมุมส่ือความรู มธบ. ในหองสมุดโรงเรียน  
5 แหง พรอมมอบส่ือความรูเพ่ิมเติม เมื่อวันท่ี 3 และ 18  กันยายน 2552 ไดแก 
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 1. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 2. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
 3. โรงเรียนสตรีนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี   
 4. โรงเรียนรัตนาธิเบศร อ.เมือง จ.นนทบุรี   
 5. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   

การประเมินผล: โรงเรียนท้ัง 5 แหง ยังคงมีมุมส่ือความรู มธบ. ท่ีเคยจัดใหบริการอยู 
 
3.11.2   โครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน 

ในปการศึกษา 2552  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการมอบหนังสือ วารสาร ส่ิงของและ 
ครุภัณฑตางๆ ใหกับโรงเรียนบานหนองชุมพล ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารท่ี  
25 พฤษภาคม 2553  ดังนี้ 

 
ตารางสรุปการดําเนินการของโครงการบรรณารกัษสัมพันธสรางสรรคชุมชน ปการศึกษา 2545 – 2552 

 

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 

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 

ปการศึกษา 2552 
-  ครั้งท่ี 10 / 2552 

25 พ.ค. 2553 
โรงเรียนบานหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 
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สิ่งของบริจาคโครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรคชุมชน คร้ังท่ี 10/2552 

ในวันอังคารท่ี 25 พฤษภาคม 2553 
ณ โรงเรียนบานหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

 
 

รายการบริจาค จํานวน 

1. หนังสือ 269 เลม 
2. วารสาร 28 ฉบับ 
3. สมุด 21 เลม 
4. บัตรคูซอง บัตรยืม บัตรกําหนดสง ฯลฯ 2 กลอง 
5. พัดลมแบบโคจรติดเพดาน 4 ตัว 
6. ชั้นไมวางหนังสือ 2 ชั้น 
7. โตะพรอมเกาอ้ี 1 ชุด 
8. เครื่องคอมพิวเตอร 10 เครื่อง 
9. เครื่องฉายขามศีรษะ (Overhead Projection) 5 เครื่อง 
10. โตะวางเครื่องฉายสไลด 2 ตัว 
11. โตะวางเครื่องพิมพดีด 7 ตัว 
12. เคานเตอร 2 ตัว 
13. เกาอ้ีไมเบาะเหลือง 10 ตัว 
14. เกาอ้ีเบาะมวง 10 ตัว 
15. เกาอ้ีสีเทา 1 ตัว 
16. ปายบอรด 1 บอรด 
17. ตูเอกสาร 4  ล้ินชัก (ซอม) 1 ตู 
18. ชั้นวางหนังสือพิมพ 1 ชั้น 
19. กระดานติดประกาศผากํามะหยี 1  แผน 
20. ตูเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก 1 ตู 
21. ตูทะเบียนวารสาร 2 ตู 
22. โตะทํางานไม 2 ตัว 
23. โตะทํางานเหล็ก 3 ตัว 
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 3.11.3 การฝกงานหองสมุด 
ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรใหแกนักศึกษา จํานวน 15 คน  

จากสถาบันการศึกษา 4 แหงดังนี้ 
  1)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (15 มิ.ย. – 9 ก.ย. 2552)        จํานวน 2 คน 

2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (13 ก.ค. – 9 ต.ค. 2552)         จํานวน 3 คน 
3)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  (19 ต.ค. – 20 พ.ย. 2552)       จาํนวน 8 คน 
4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (2 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2552)       จํานวน 2 คน  

 
 3.11.4  กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคมของผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด 
  อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ไดเขารวมดําเนินงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ฯลฯ ตางๆ ดังนี้ 
  3.11.4.1  วิทยากร บรรยายหัวขอ "การพัฒนางานหอสมุดแหงชาติในมุมมองของผูทรงคุณวุฒิ
และอดีตผูบริหารหอสมุดแหงชาติ" ณ สํานักหอสมุดแหงชาติ  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.11.4.2  กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ  
  3.11.4.3  กรรมการกองบรรณาธิการวารสารวชิราวุธานุสรณสาร ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
  3.11.4.4  คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคลเพ่ือเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงขึ้น ตําแหนงบรรณารักษ  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  3.11.4.5  กรรมการเฉพาะกิจ สรรหาบุคคลผูทําความดีเพ่ือสังคม ดานพัฒนาหองสมุด ประจําป 
2553 ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
  3.11.4.6  คณะกรรมการอํานวยการและอนุกรรมการฝายการเงินและบัญชี ของสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  3.11.4.7  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเดน ประจําป พ.ศ. 2553  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.11.4.8  อนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขามนุษยศาสตร  ของคณะอํานวยการและ
ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 
  3.11.4.9  อนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร  ของคณะอํานวยการและ
ประสานงานระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ 
  3.11.4.10  กรรมการประเมินตําราเรียนของโรงเรียน สพฐ. และท่ัวไป  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.11.4.11  คณะกรรมการตัดสินการแขงขันกิจกรรมดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร เนื่องใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2552 รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ของโรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศหอวัง นนทบุรี 
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3.12  ความรวมมือทางวิชาการระหวางหองสมุด 
 
ปการศึกษา 2552 ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดเขารวมกลุมงานทางวิชาการระหวางหองสมุด ดังนี้ 
 
3.12.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

คณะอนุกรรมการพัฒนาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)     เปนคณะอนุกรรมการใน 
คณะกรรมการฝายพัฒนา ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.)  ซึ่งเปนความรวมมือของ
บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท้ัง 60 แหง จากมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งท่ี 12/1/2552 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2552 ณ หองประชุมสุ
รัตน 1 อาคารหอสมุดสุรัตนโอสถานเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีมติใหแบงกลุมงานออกเปน 4 
กลุมงานดังนี้  

1.  กลุมงานบริการสารสนเทศ 
2. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. กลุมงานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
4. กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีมติใหการสงตัวแทนเขารวมกลุมงานโดยพิจารณาหัวหนางานหรือผูมีอํานาจในการตัดสิน 

ใจรองจากหัวหนางานเขารวมประชุมคณะทํางานโดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังนี้ 
1. สงเสริมการผลิตงานทางวิชาการ 
2. เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนทางวิชาการของบุคลากร 
3. สงเสริมความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน 
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ 

 
ในปการศึกษา 2552  มีคณะทํางานเขารวมประชุมความรวมมอืในกลุมคณะทํางานตาง ๆ ดังนี้ 

1. อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน อนุกรรมการ อพส. 
2. นางไพจิตร  เกิดอยู ผูแทนกลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. นางลักษมี พูลทรัพย                ประธานกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ 
4. นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ ประธานกลุมงานบริการสารสนเทศ 
5. นายอุทิตย  พิมพา ประธานกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

 
3.12.2  คณะอนุกรรมการศูนยประสานงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร (ศปศ.) 

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

    ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดรับเชิญใหเขารวมเปนสมาชิกในขายงาน 
เมื่อปการศึกษา 2531 โดยมีผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด เปนอนุกรรมการ และนางสาวสุพดี บรรจงแตม  



99 

 

เปนเหรัญญิก ในคณะอนุกรรมการดังกลาว กิจกรรมท่ีจัดทํารวมกันเชน จัดทําส่ิงพิมพเพ่ือใหบริการสมาชิกใน
ขายงานและเผยแพรวิชาการแกบุคคลภายนอกท่ัวไป ไดแก หนังสือชื่อเรื่อง “อรรถาภิธานศัพทเศรษฐศาสตร 
(Thesaurus)”  และชื่อเรื่อง “แหลงสารนิเทศ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ ในขายงานสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร” 
จดหมายขาวภายในขายงานชื่อ “ศปศ. สัมพันธ” พรอมท้ังจัดทําโฮมเพจ เพ่ือเผยแพรขอมูลของเครือขายสารนิเทศ 
สาขาเศรษฐศาสตรในเว็บไซตของธนาคารแหงประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives/ 
EconomicInformationNetworkCenter/Pages/EINC.aspx 
 

3.12.3  โครงการ Journal Link 
โครงการ Journal Link   เปนความรวมมือระหวางหองสมุดเพ่ือการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

รวมกัน เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2541 โดยการสรางฐานขอมูลชี้แหลงวารสารในประเทศไทย รวบรวมรายการ
วารสารท่ีมีอยูในหองสมุดตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 171 สถาบัน และเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ท้ังนี้
หองสมุดสมาชิกเปนผูนําเขาขอมูลเพ่ิมเติมปรับปรุงขอมูลในสวนท่ีตนเปนเจาของใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลาโดย
ผานทางอินเทอรเน็ตและผูใชสามารถเขาถึงขอมูลวารสารท่ีตองการไดอยางอิสระโดยไมตองเสียคาบริการท่ี 
http://www.journallink. or.th/  

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 2552 นางไพจิตร เกิดอยู และนางพัชรินทร  จริยา ไดเปนตัวแทนศูนยสนเทศและ
หอสมุด เขารวมประชุมในคณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และไดนําผล
จากการประชุมมาใชประโยชนในการกําหนดหัวเรื่อง ปรับปรุงแกไขคําคนท่ีเปนปญหา เพ่ือใหผูใชบริการศูนย
สนเทศและหอสมุดสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 

 
3.13 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศูนยสนเทศและหอสมุด 
 ศูนยสนเทศและหอสมุด มีกิจกรรมหลายอยางตลอดปการศึกษา 2552 โดยไดจัดต้ังเปนรูปของคณะกรรม 
การหรือคณะทํางานรับผิดชอบงานแตละกิจกรรม เชน  การจัดทําโฮมเพจศูนยสนเทศและหอสมุด  การวางแผน
การปฏิบัติงานกองทุนเด็กดอยโอกาส การดําเนินงานโครงการมุมส่ือความรู มธบ.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ศูนยสนเทศและหอสมุด   การจัดกิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป 2552 วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2552 ณ 
บานกลวยกลวยรีสอรท ตําบลเขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  โดยไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  การ
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พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากผูใชบริการเพ่ือใชในการพิจารณาจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ นําเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  การทํางานระบบหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS  โดยมีกรรมการรับผิดชอบโปรแกรมยอยงานตาง ๆ ท่ีมีอยูในระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลปรับปรุง
การใชงานของระบบหองสมุดอัตโนมัติใหทันสมัยตลอดเวลาและตอเนื่อง ประสานงานกับบริษัทท่ีพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาโปรแกรมยอยงานตาง ๆ   นอกจากนี้มีคณะกรรมการ 5 
ส และคณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส   ดูแลงาน 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  การจัดนิทรรศการและ
จัดงานวันรําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย พิพิธพาที รําลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ และ
ชมการแสดงพ้ืนบานชุดโนรา ตารีกีปส รอนเร และลิเกฮูลู   วันท่ี 22  กันยายน  2552  ในปนี้มหาวิทยาลัยกําหนด
จัดงานวันสถาปนาและรําลึกถึงผูกอต้ังมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ศูนยสนเทศและหอสมุดจึงไดจัด
นิทรรศการวันรําลึกอาจารยสนั่น เกตุทัต และนิทรรศการการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยบนเว็บไซตของ
ศูนยสนเทศและหอสมุด http://laic.dpu.ac.th/ นิทรรศการเรื่อง “วันสถาปนาและรําลึกถึงผูกอต้ังมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย” และไดจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และตําราของคณาจารยมหาวิทยาลัย ณ บริเวณ ชั้น 2 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  และนิทรรศการวันสําคัญตางๆ ประจาํป เชน วันครสิตมาส วันปใหม วันวาเลนไทน วัน
สงกรานต เปนตน 
 นอกจากนั้นศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดรับรางวัลการประเมินตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (DPU QA AWARD) ปการศึกษา 2551 ประเภทหนวยงานสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 และรางวัล The Top 10 BEST Investment Hub @ 
SET Corner 2552 จากการประกวดของสถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนาตลาดทุน  ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 และรางวัลทัศนศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขต
การปกครองพิเศษฮองกง ระหวางวันท่ี 14-16 พฤศจิกายน 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 : 2008 ศูนยสนเทศและหอสมุด จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ในปการศึกษา 2552  ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดดําเนินการโครงการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยประกาศเปนนโยบายใหบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด จํานวน  
61  คน ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2552 อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือให
บุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุดสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี 
มีความสะดวก สะอาด และมีความปลอดภัยในการทํางาน และแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ เปนคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  ไดดําเนินงานสรุปดังนี้ 
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 1. จัดโครงสรางการบริหารกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด ประกอบดวย  
     1.1  ประธานกิจกรรม 5 ส อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนยฯ 
          1.2  คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 
     1.3  คณะกรรมการตรวจพื้นท่ีกิจกรรม 5 ส 
     1.4  คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 
     1.5  คณะอนุกรรมการงานศิลปกรรมกิจกรรม 5 ส 
     1.6  คณะอนุกรรมการจัดทํา Power Point กิจกรรม 5 ส 
     1.7  คณะอนุกรรมการพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส 
 2. แบงพื้นท่ีใหบุคลากรจํานวน 61 คน รับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรม 5 ส เปน 8 พื้นท่ี ไดแก 
     2.1  พ้ืนท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ 
     2.2  พ้ืนท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     2.3  พ้ืนท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.4  พ้ืนท่ีบริการยืม-คืน 
     2.5  พ้ืนท่ีบริการชั้นหนังสือและท่ีนั่งอาน 
     2.6  พ้ืนท่ีบริการวารสารและหนังสือพิมพ 
     2.7  พ้ืนท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
     2.8  พ้ืนท่ีส่ือโสตทัศน 
 3. มีการประชาสัมพันธ และใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส  แกบุคลากรอยางตอเน่ือง ไดแก 
     3.1  จัดบอรดแสดงโครงสรางกิจกรรม 5 ส แผนผังพ้ืนท่ีและกิจกรรมตางๆ 
     3.2  แจงขาวสารและรายงานการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ในท่ีประชุมบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
            ซึ่งมีการประชุมเดือนละครั้ง 
      3.3  ผลิตส่ือประชาสัมพันธในรูปของ Power Point และเอกสารขาวกิจกรรม 5 ส 
     3.4  จัดประกวดส่ือรณรงคกิจกรรม 5 ส 
     3.5  จัดใหสมาชิกไดไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส นอกสถานที่ วันท่ี 5 เมษายน 2553  ณ สํานัก- 

          หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 4. จัดใหมีวันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)  1 ครั้ง ในวันท่ี 19 มีนาคม 2553 
 5. คณะกรรมการตรวจพื้นท่ีกิจกรรม 5 ส ทําการตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ในวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2553 
 6. จัดประกวดพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส โดยจัดรางวัลเปน 4 ระดับ ไดแก 
     6.1 รางวัลกิจกรรม 5 ส ยอดเยี่ยม ระดับเพชร มี 1 รางวัล พ้ืนท่ีท่ีไดรับรางวัล คือ  
  - กลุมวารสารประสานใจ พ้ืนท่ีบริการวารสารและหนังสือพิมพ 

6.2 รางวัลกิจกรรม 5 ส ดีเดน ระดับมรกต  มี 4 รางวัล พ้ืนท่ีท่ีไดรับรางวัล คือ    - 
- กลุมชวนชม พ้ืนท่ีหอประวัติและพิพิธภัณฑ 

  - กลุมบริหาร 5 ส แบบพอเพียง พ้ืนท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  - กลุมมดงาน-เรนเจอร พ้ืนท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - กลุม WORKER พ้ืนท่ีบริการชั้นหนังสือและท่ีนั่งอาน 
     6.3 รางวัลกิจกรรม 5 ส ดีเดน ระดับไพลิน มี 1 รางวัล พ้ืนท่ีท่ีไดรับรางวัล คือ  
  - กลุม Super Angel พ้ืนท่ีบริการยืม-คืน 
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     6.4 รางวัลกิจกรรม 5 ส ดีเดน ระดับทับทิม มี 2 รางวัล พ้ืนท่ีท่ีไดรับรางวัล คือ  
  - กลุม 5 งานประสานมือ พ้ืนท่ีพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  - กลุม FANTASTIC FIVE พ้ืนท่ีส่ือโสตทัศน 

โดยสรุป ปการศึกษา 2552  บุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด  จํานวน  61  คนรวมมือทํากิจกรรม 5 ส 
อยางจิงจัง ต้ังใจ เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และเปนผลใหศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับรางวัลชนะเลิศ 
หนวยงานดีเดน ประเภทหนวยงานบริการนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เนื่องในงานวันสถาปนาและ
รําลึกถึงผูกอต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 27 พฤษภาคม 2553 
 

7.  ผลจากการดําเนินงาน (ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึง เดือนพฤษภาคม 2553) 
     ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดรับการประเมินผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ในชวงปการศึกษา 2544-2552 
ไดรับการประเมิน 8 ครั้ง  ครั้งแรกปการศึกษา 2544 ในเดือนพฤษภาคม 2545  ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ใน
เดือน 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 2552  ครั้งท่ี 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 ครัง้  สําหรับปการศึกษา 2552 ผลคะแนนของการตรวจ
กิจกรรม 5 ส เปนสวนหนึ่งของคะแนนรวม ซึ่งทําใหศูนยสนเทศและหอสมุดไดรับรางวัลชนะเลิศ หนวยงานดีเดน 
ประเภทหนวยงานบริการนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เนื่องในงานวันสถาปนาและรําลึกถึงผูกอต้ัง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 27 พฤษภาคม 2553 ไดรับเกียรติบัตร 1 ฉบับ และเงินรางวัล 12,000 บาท โดยศูนย
สนเทศและหอสมุดไดนําเงินรางวัลดังกลาวฝากธนาคารเปนบัญชีเงินกองทุน 5 ส และนํามาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศและหอสมุด  
 
 8.  ประธานดําเนินกิจกรรม 5 ส 
   8.1  ปการศึกษา 2544 – 2545 นางไพจิตร เกิดอยู 
  8.2  ปการศึกษา 2546 – 2547 นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ 

8.3  ปการศึกษา 2548 – 2549 นางจันทรฉาย วีระชาติ 
  8.4  ปการศึกษา 2550 – 2551 นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย 

8.5  ปการศึกษา 2552 – 2553 อาจารยสุวคนธ   ศิริวงศวรวัฒน  
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9.  แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2552 
 
 

2552 2553 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. ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส             คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  
2. หัวหนาพื้นที่ทุกพื้นที่สงแผนการดําเนินงานกิจกรรม   
    5 ส ของพื้นที่ 

            หัวหนาพื้นที ่

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

            สมาชิกทุกคน 

4. ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส           5  คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 
และสมาชิกทุกคน 

5. ประชาสัมพันธเผยแพรความรูและสงเสริมกิจกรรม 
   5 ส 

            คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  

6.  ปรับปรุงมาตรฐานกลาง             คณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  
7.  วันทําความสะอาดใหญ (Big  Cleaning  Day)          19   สมาชิกทุกคน 
8.  ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส             คณะกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส ศูนยสนเทศ

และหอสมุด 
9. ประเมินผลการตรวจ 5 ส และแจงผลการตรวจ 5 ส             คณะกรรมการตรวจพื้นที่ 5 ส ศูนยสนเทศ

และหอสมุด 
10. รับการตรวจกิจกรรม  5 ส จากคณะกรรมการ 
     กิจกรรม 5 ส  ของมหาวิทยาลยั 

            คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของศูนยสนเทศ
และหอสมุด และสมาชิกทุกคน 

11. ประกาศผลพืน้ที่กิจกรรม 5 ส ดีเดน  
     และมอบรางวัล 

            คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ศูนยสนเทศและ
หอสมุด 

12. รับทราบผลการประเมินกิจกรรม  5 ส จาก 
     คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลยั 

            คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ของ
มหาวิทยาลยั 

 



 
 
 
 

 
4. สถิติที่นาสนใจ 
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4. สถิติที่นาสนใจ 
 

4.1 จํานวนบุคลากร 
 
 

ปการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 

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

รวม 59 59 59 62 62 61 

 
 
 
 

ปการศึกษา 
ตําแหนง 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 

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

รวม 59 59 59 62 62 61 
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4.2     จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2552 

 
 

ประเภท จํานวนเลม/บทความ/ชื่อเร่ือง/ชิ้น 

หนังสือ 208,947 
จุลสาร 6,299 
วารสาร 1,764 
หนังสือพิมพ 41 
บทความจากวารสาร 372,026 
โสตทัศนวัสดุ 24,236 
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4.2.1  จํานวนหนังสือจําแนกตามหมวด 
 

จํานวนหนังสือ (เลม) 
หมวด, ประเภท 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
รวมจํานวนเลม 

000 (ความรูท่ัวไป) 11,736 5,327 17,063 

100 (ปรัชญาและจิตวิทยา) 4,863 783 5,646 

200 (ศาสนา) 3,282 271 3,553 

300 (สังคมศาสตร) 63,078 12,677 75,755 

400 (ภาษาศาสตร) 5,147 9,460 14,607 

500 (วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร) 7,029 2,358 9,387 

600 (เทคโนโลยี) 31,966 18,584 50,550 

700 (ศิลปะและนันทนาการ) 3,929 2,299 6,228 

800 (วรรณกรรม) 9,749 3,386 13,135 

900 (ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร) 7,101 1,611 8,712 

ส่ิงพิมพตอเนื่อง 3,291 205 3,496 

อนุสรณงานศพ 815 - 815 

รวม 148,071 55,633 203,704 
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4.2.2  จํานวนวารสารและหนังสือพิมพ 
 
 
 

จํานวนชื่อเร่ือง 
ประเภท 

ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาตางประเทศ 

วารสาร 1,266 498 
หนังสือพิมพ 32 9 
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4.2.3  จํานวนโสตทศันวสัดุ  

  
จํานวน (ชื่อเร่ือง / ชิ้น) 

ประเภท 
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

รวม 

ซีดี-รอมบันเทิง (CDM) 519 / 549 330 / 412 849 / 961 
ซีดี-รอมวิชาการ (CD) 3,040 / 3,559 2,236 / 4,101 5,276 / 7,660 
แถบบันทึกเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทึกเสียงวิชาการ (TC) 745 / 1,336 558 / 1,270 1,303 / 2,606 
แผนที่ (MAP) 4 / 4 7 / 7 11 / 11 
แผนบันทึก (DISK) 197 / 299 383 / 500 580 / 799 
แผนโปรงใส (TP) 7 / 8 3 / 4 10 / 12 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลวิชาการ (DVD) 150 / 257 207 / 229 357 / 486 
แผนวีดิทัศนระบบดิจิตอลบันเทิง (DVDM) 69 / 74 182 / 196 251 / 270 
แผนวีดิทัศนวิชาการ (VCD) 1,524 / 2,194 120 / 131 1,644 / 2,325 
แผนวีดิทัศนบันเทิง (VCDM) 1,890 / 4,342 876 / 1,744 2,766 / 6,086 
วีดิทัศนวิชาการ (VC) 1,511 / 1,536 141 / 139 1,652 / 1,675 
ส่ือประสม (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 

รวม 10,893 / 15,380 5,163 / 8,856 16,056 / 24,236 
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4.3 จํานวนสมาชิกหองสมุด ปการศึกษา 2552 
 

ประเภทสมาชิก จํานวน (คน) 

บุคลากร  
          - อาจารย / พนักงาน 1,794 

นักศึกษา  

          - นักศึกษาปริญญาตรี 33,565 

          - นักศึกษาปริญญาโท 4,198 

          - นักศึกษาปริญญาเอก 129 

บุคคลภายนอก 105 

รวม 39,686 

 

 



113 

4.4 สถิติผูเขาใชบริการศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2552 
 

จํานวนผูเขาใช (คน) 
เดือน 

นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลภายนอกทั่วไป 
รวม (คน) 

มิถุนายน      2552 37,795 67 37,862 
กรกฎาคม     2552 23,627 102 23,729 
สิงหาคม       2552 25,247 214 25,461 
กันยายน      2552 75,382 1,758 77,140 
ตุลาคม        2552 12,949 634 13,583 
พฤศจิกายน  2552 24,362 1,049 25,411 
ธันวาคม      2552 24,501 356 24,857 
มกราคม      2553 38,955 337 39,292 
กุมภาพันธ   2553 44,405 328 44,733 
มีนาคม       2553 11,266 311 11,577 
เมษายน      2553 13,656 893 14,549 
พฤษภาคม   2553 15,106 1,356 16,462 
รวม 347,251 7,405 354,656 
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4.5  สถิติผูใชบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา 2552 
  

ประเภท 
เดือน สมาชิกหองสมุด 

จํานวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จํานวน / คน 

รวม 

มิถุนายน 2552 4,205 30 4,235 
กรกฎาคม 2552 4,993 33 5,026 
สิงหาคม 2552 4,486 39 4,525 
กันยายน 2552 3,999 39 4,038 
ตุลาคม 2552 1,288 27 1,315 
พฤศจิกายน 2552 2,904 29 2,933 
ธันวาคม 2552 2,324 13 2,337 
มกราคม 2553 2,449 24 2,473 
กุมภาพันธ 2553 2,202 16 2,218 
มีนาคม 2553 836 12 848 
เมษายน 2553 853 16 869 
พฤษภาคม 2553 858 12 870 

รวม 31,397 290 31,687 
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4.6 สถิติการใหบริการสื่อสิ่งพิมพ  ปการศึกษา  2552 
 

 

 

2552 2553 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) 8,569 9,170 9,469 9,043 3,112 7,702 6,984 44,033 20,458 8,303 9,770 9,637 146,250 

บริการยืม – คืน วารสารและ
หนังสือพิมพ            (เลม,ฉบับ) 

  
541 

 
597 

 
702 

 
554 

 
186 

 
321 

 
569 

 
1,018 

 
369 

 
186 

 
238 

 
141 

 
5,422 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ตอทางอินเทอรเน็ต           (ราย) 

 
4,709 

 
3,264 

 
3,345 

 
3,171 

 
1,081 

 
2,993 

 
3,742 

 
2,981 

 
2,976 

 
1,579 

 
1,752 

 
1,883 33,476 

บริการพิมพเอกสาร (ขาวดํา)        
                                  (หนา) 

 
20,614 

 
19,474 

 
20,111 

 
31,640 

 
6,237 

 
16,738 

 
15,963 

 
23,531 

 
33,381 

 
6,377 

 
9,851 

 
10,681 

 
214,598 

บริการหองคนควา            (ราย) 2,525 4,246 3,784 5,249 808 1,771 2,797 2,270 4,598 241 823 1,340 30,452 

บริการแจงเตือนการยืมหนังสือ
ของบุคลากร                   (ราย)  

 
295 

 
380 

 
323 

 
417 

 
303 

 
269 

 
351 

 
285 

 
454 

 
357 

 
237 

 
341 

 
4,012 

บริการชวยหาหนังสือ        (ราย) 126 147 125 118 81 113 66 103 92 51 102 89 1,213 

บริการชวยคนควาพื้นฐาน  (ราย) 95 103 110 79 70 115 62 75 65 38 77 60 949 

จัดหนังสือขึ้นชั้น              (เลม) 30,127 28,040 22,737 22,663 12,318 20,410 8,503 17,527 20,342 20,342 13,815 13,146 229,970 

จัดวารสารและหนังสือพิมพขึ้นชั้น   
                            (เลม,ฉบับ) 

 
6,319 

 
5,285 

 
5,881 

 
4,901 

 
2,560 

 
4,653 

 
4,525 

 
5,506 

 
4,262 

 
2,526 

 
3,089 

 
2,850 

 
52,357 

รายได : คาปรบั คาพิมพเอกสาร
คาสมัครสมาชิกภายนอก   (บาท)   

 
110,342 

 
95,667 

 
112,167 

 
148,342 

 
102,529 

 
81,489 

 
89,926 

 
97,532 

 
138,087 

 
64,614 

 
47,840 

 
54,382 

 
1,142,917 
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4.7 สถิติการใหบริการสื่อโสตทัศน  ปการศึกษา  2552 

 

2552 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 

3,905 3,486 4,062 3,296 1,035 2,331 1,954 1,948 1,631 564 710 553 25,475 

บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน  (รายการ) 
- ใชภายในศูนยสนเทศและหอสมุด         
- ยืมออกจากศูนยสนเทศและหอสมุด 372 464 474 419 199 517 337 216 327 489 569 544 4,927 

บริการโสตทัศนูปกรณ  (ราย)               2,850 2,502 2,964 2,834 931 2,077 1,315 1,440 1,384 301 538 387 19,523 

บริการหองโสตทัศน 1, 2 และ 3  (ครั้ง)    111 114 112 104 52 109 86 95 74 31 22 30 940 

บริการ CD & VDO on Demand  (ราย)  1,788 1,403 1,680 1,582 524 1,487 821 953 779 168 285 220 11,690 
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4.8 สถิติการใหบริการสารสนเทศ  ปการศึกษา  2552 

 
 

2552 2553 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) 652 570 493 359 171 386 291 377 211 130 164 173 3,977 

บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน    (ราย) 15 3 7 4 0 4 2 2 0 0 1 0 38 

บริการสืบคนกฤตภาคออนไลน                  (ราย) 7 1 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 17 
บริการเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต    (ครั้ง) 13,336 8,477 13,955 17,180 4,605 13,242 12,395 15,525 15,117 5,702 7,300 7,300 134,134 

บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลนดวยตนเอง   (ครั้ง) 8,313 7,244 15,535 8,452 4,769 3,492 6,502 10,359 1,823 1,176 3,911 3,655 75,211 

บริการถายสําเนาระหวางหองสมดุ /หองสมุด 
อื่นขอมา                                             (เลม)   

 
1 

 
5 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
3 

 
0 

 
17 

บริการยืมสิ่งพิมพใชภายใน                       (เลม) 5 5 0 13 1 3 0 4 0 4 6 0 41 

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรือ่ง      (เรื่อง) 8 10 3 7 5 3 3 4 4 0 0 2 49 
บริการนําชมศนูยสนเทศและหอสมุด           (ราย) 100 89 374 120 0 150 210 90 25 120 20 0 1,298 

บริการหองสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ อนุสรณ (ราย) 28 33 12 51 1 20 4 9 50 4 3 0 215 

บริการพิมพขอมลู (Print) สี                     (แผน) 74 48 46 63 6 9 18 36 167 1 9 23 500 

บริการ สแกนภาพ                                (ภาพ) 3 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 11 

บริการขายแผนบันทึก                            (แผน) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 

บริการคาดําเนินการยืมระหวางหองสมุด      (บาท) 0.00 776.00 0.00 317.00 229.00 505.00 0.00 0.00 358.00 481.00 750.00 0.00 3,416 

รายได                                               (บาท) 810.00 1,256.00 470.00 987.00 289.00 595.00 180.00 380.00 2,250.00 491.00 840.00 230.00 8,778.00 
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4.9  สถิติการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2552 
        

คณะ/สาขาวิชา  
 งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

(บาท)  

   หนังสือ   วารสาร   สื่อโสตทัศน   อื่น ๆ   

 รวมใชงบประมาณ  
 (บาท)  

 จํานวนนักศึกษา  
 (คน)  

 งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา  
 (บาท : คน)  

 วิศวกรรมศาสตร  53,547.00    264,767.73  - -  318,314.73         1,178                  270.22  

 บริหารธุรกิจ      81,885.40     422,314.36  -             -        504,199.76         6,152                              81.96  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  25,162.35     175,615.13  -           -   200,777.48            2,821                                  71.17  

 การบัญชี       4,630.00      104,730.18         2,000.00            -      111,360.18             2,046                                 54.43  

 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    156,854.40     312,890.68  -            -       469,745.08      3,555                              132.14  
 เศรษฐศาสตร      19,765.80      188,206.93   -           -      207,972.73               271                           767.43  

 นิติศาสตร     46,286.85      303,210.43   -         -          349,497.28         1,097                               318.59  

 นิเทศศาสตร    102,538.55      218,936.00   -           -   321,474.55          3,752                              85.68  

 ศิลปกรรมศาสตร     90,528.20        61,178.98   -           -         151,707.18              1,975                               76.81  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    214,732.15        30,706.00      440.00            -      245,878.15          27,023                                9.10  

 สถาบันภาษา       8,834.00    130,102.86  -         -       138,936.86           27,023                                 5.14  
 นันทนาการ  -       31,372.50  68,560.00          -            99,932.50           27,023                              3.70  

 บัณฑิตวิทยาลัย   201,882.45      234,953.73  -           -         436,836.18            3,977                          109.84  

 วิทยาลัยนานาชาติ       1,275.00  -  -             -           1,275.00             199                                  6.41  

 หนังสือพิมพ  -             -                    -  131,241.00        131,241.00       27,023                               4.86  

 เย็บเลมวารสาร              -               -                  -  80,000.00     80,000.00       27,023                               2.96  

 เย็บเลมราชกิจจานุเบกษา              -                  -                    -  19,260.00       19,260.00        27,023                               0.71  
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 งบประมาณจัดซื้อจําแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
(บาท)  คณะ/สาขาวิชา  

   หนังสือ   วารสาร   สื่อโสตทัศน   อื่น ๆ   

รวมใชงบประมาณ  
 (บาท) 

  
จํานวนนักศึกษา  

 (คน) 
งบประมาณเฉลี่ยตอนักศึกษา  

 (บาท : คน  

Proquest ABI/INFORM        -          -                    -    386,900.00                  386,900.00                    27,023                                          14.32  

Westlaw International                -                    -                    -    436,506.88                  436,506.88                    27,023                                          16.15  

Thai University e-book Net                -                   -                    -  200,000.00                 200,000.00                    27,023                                            7.40  
ProQuest  Dissertation & 
Theses 

  
-  

  
-                    -    145,535.00                  145,535.00                    27,023                                            5.39  

The Members of the IEEE              -                   -                    -     37,188.44                    37,188.44                    27,023                                            1.38  

กฤตภาคออนไลน [IFD]          -                    -                    -      49,006.00                    49,006.00                    27,023                                            1.81  

กฤตภาคออนไลน [มติชน]            -                    -                    -      12,840.00                    12,840.00                    27,023                                            0.48  
CD วิทยานิพนธไทย                -                    -                    -                                    -                     27,023                                                -   

Hospitality & Tourism 
Complete 

  
-  

  
-                    -   247,561.65                  247,561.65                    27,023                                            9.16  

WARC.COM                 -                    -                    -    258,000.00                  258,000.00                    27,023                                            9.55  
Business source premier 
(BSP) 

  
-  

  
-                   -    519,933.75                  519,933.75                    27,023                                          19.24  

Econlit                -                    -                    -    149,028.00                  149,028.00                    27,023                                            5.51  

Newscenter                 -                    -                    -      66,830.40                    66,830.40                    27,023                                            2.47  

GetAbstract                -                    -                    -      10,219.82                    10,219.82                    27,023                                            0.38  
ทรูวิชั่นส                 -                   -                    -  22,207.20                   22,207.20                    27,023                                            0.82  

รวม 1,007,922.15   2,478,985.51         71,000.00  2,772,258.14               6,330,165.80      
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4.10 สถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ปการศึกษา  2552 
   

วิเคราะหและนําออกบริการ 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนชื่อเร่ือง จํานวนเลม 

หนังสือ          3,660  ชื่อเรื่อง                 5,253  เลม 

จุลสาร            145   ชื่อเรื่อง                   155  เลม 

ดรรชนีวารสาร          2,361  ฉบับ               28,575  บทความ 

ส่ือโสตทัศน            963  ชื่อเรื่อง                 1,609  ชิ้น 
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4.11  สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด ปการศึกษา 2552 
 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอก ไดมาศึกษาดูงานหองสมุด ในระหวาง เดือน มิถุนายน 2552 – 
พฤษภาคม 2553  จํานวน 1,691 คน  จากสถาบันการศึกษา/หนวยงานภายนอกตางๆ 26 แหง  มีดังนี้ 
  
ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

1  30 มิ.ย. 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต บางเขน 103 
2 1 ก.ค. 2552 เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 10 
3 13 ก.ค. 2552 บุคลากรของสํานักหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินวัตร  4 
4 13 ก.ค. 2552 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร คณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
25 

5 15 ก.ค. 2552 คณะของผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 20 
6 17 ก.ค. 2552 คณาจารยและนิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
14 

7 28 ก.ค. 2552 คณะอาจารยใหม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 30 
8 29 ก.ค. 2552 คณะเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6 
9 1 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา 80 
10 18 ส.ค. 2552 คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 75 
11 21 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 160 
12 25 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 47 
13 26 ส.ค. 2552 คณะอาจารยและเจาหนาท่ีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร-

สนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
12 

14 28 ส.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา 80 
15 29 ส.ค.- 

12 ก.ย. 2552 
คณะนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 30 

16 23 ก.ย. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 120 
17 4 พ.ย. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท 150 
18 2 ธ.ค. 2552 คณะนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 300 
19 19 ธ.ค. 2552 คณะนักเรียนโครงการคายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตรปรีดี 

พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
150 

20 25 ธ.ค. 2552 นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3 

21 25 ม.ค. 2553 คณะผูบริหารและบุคลากรจากสถาบันปองกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

50 

22 29 ม.ค. 2553 คณะผูบริหารและอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 40 
23 9 ก.พ. 2553 อาจารยและนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
17 
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ลําดับท่ี วัน เดือน พ.ศ. สถาบัน/หนวยงาน จํานวนคน 

24 22 ก.พ. 2553 คณะอาจารยใหม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 25 
25 4 มี.ค. 2553 คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 120 
26  8 เม.ย. 2553 คณะนักเรียน วิทยาลัยนานาชาติ 20 
  รวม 1,691 

 
 

 
สถิติผูเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยสนเทศและหอสมุด  

ปการศึกษา 2552 
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4.12 จํานวนผูมาเยี่ยมชมหอประวัติและพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธพิิทักษ  
และการใชหองประชุม ดร.ไสว สุทธพิิทักษ 

ปการศึกษา  2552  (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 
 

4.12.1  จํานวนผูเขาชมหอประวัตแิละพิพิธภัณฑ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ 
1.  อาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 -  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย              377  คน 

 2.  บุคคลภายนอก 
  -  ชาวตางชาติ        54  คน 
  -  ท่ัวไป                  107  คน 
 3.  หนวยงานภายนอก 
  -  หนวยงานอื่นๆ จากสถาบันตางๆ                        1,705  คน  

4.  ผูรวมงานวันรําลึกอาจารย ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ                 350  คน 
    “ชมการแสดงพ้ืนบาน ชิมอาหารเมืองคอน” 
    (วันท่ี 22 กนัยายน 2552)    

   
รวมท้ังสิ้น                          2,593  คน 
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4.12.2  จํานวนหนวยงานที่ขอใชหองประชุม ดร. ไสว  สุทธิพิทักษ   เพ่ือทํากิจกรรมอ่ืน 
 
 

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

(คน/คณะ/กลุม) 
ผูจัด / ผูขอ 

1 6 มิ.ย. 52 การประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2552 

146 คน สํานักกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2 9 ก.ค. 52 การประชุมวิชาการนานาชาติ 
International  Conference on Higher 
Education Research and 
Development “Looking Beyond 
Globalization” (IHERD 2009) 

150 คน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3 19 ส.ค. 52 การบรรยายหัวขอ “การเตรียมความ
พรอมเขาสูระดับอุดมศึกษาและระบบ 
Admissions แบบใหม”  ใหแกโรงเรียน
สตรีวัดระฆัง ในโครงการ “มหาวิทยาลัย
พ่ีโรงเรียนนอง” 

200  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

4 27 ส.ค. 52 พิธีเปดปายคณะนิติศาสตรปรีดี  
พนมยงค 

200  คน คณะนิติศาสตรปรีดี  
พนมยงค 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
5 5 ต.ค. 52 โครงการจัดติว “โคงสุดทายพิชิต 

GAT/PAT”  สําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย 

100  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รวมกับ 
สถาบันกวดวิชามีไอคิว 

6 6 ต.ค. 52 โครงการจัดติว “โคงสุดทายพิชิต 
GAT/PAT”  สําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย 

80  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รวมกับ 
สถาบันกวดวิชามีไอคิว 

7 20 ต.ค. 52 พิธีเปดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
SNLP2009  และการบรรยายของ  
Keynote Speaker 

100  คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

8 3 ก.พ. 53 โครงการเพ่ิมประสบการณความ 
สามารถผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน เรื่อง การเสริมสราง
ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย 
หางไกลยาเสพติด 

150  คน สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย รวมกับ 
สํานักกิจการนักศึกษา 

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

(คน/คณะ/กลุม) 
ผูจัด / ผูขอ 

9 5 ก.พ. 53 โครงการเพ่ิมประสบการณความ 
สามารถผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน เรื่อง การเสริมสราง
ประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย 
หางไกลยาเสพติด 

150  คน สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
แหงประเทศไทย รวมกับ 
สํานักกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

10 24 ก.พ. 53 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การ
เขียน มคอ. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” 

243  คน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
รวมกับ คณะอนุกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมการสราง
รายวิชาฯ เครือขายสถาบัน 
อุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

11 5 มี.ค. 53 การจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิก-
ภาพ มารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก และการสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับองคกร”  ใหแกอาจารย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

74  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

12 18 มี.ค. 53 การจัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิก-
ภาพ มารยาทการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก และการสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับองคกร”  ใหแกอาจารย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

70  คน ฝายบริหารส่ือสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
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4.13  การฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ฝกงาน) 
ณ ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2552 

 
ศูนยสนเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดบริการสังคมในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ใหกับสถาบันการศึกษา ในปการศึกษา 2552 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2552 – 
พฤษภาคม 2552  จํานวน 15 คน จากสถาบันการศึกษา 4 แหง  ดังนี้ 
 
ลําดับท่ี นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝก จํานวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 มิ.ย. 2552 – 9 ก.ย. 2552 2  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13 ก.ค. 2552 – 9 ต.ค. 2552 3  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 19 ต.ค. – 20 พ.ย. 2552 8  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 พ.ย. 2552 – 30 ธ.ค. 2552 2  คน 
  รวม  15  คน 

 
 นักศึกษา 4 สถาบัน จํานวน 15 คน จะไดรับวุฒิบัตรผานการฝกประสบการณทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร เมื่อแลวเสร็จการฝกประสบการณจากศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
 

 



 
 
 

5. ภาพกิจกรรมปการศกึษา 2552 
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5. ภาพกิจกรรม ปการศึกษา 2552 

 
 

 

 

รางวลั  “The TOP 10 BEST Investment Hub 
@ SET Corner 2552” 
 
       อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนย
สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  รับ
รางวัลโลเกียรติยศ “The TOP 10 BEST Investment 
Hub @ SET Corner 2552” จากการประกวดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในวันท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ณ สถาบันกองทุนเพ่ือพัฒนา
ตลาดทุน  ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และรางวัลทัศน
ศึกษาดูงานหองสมุด ณ เขตการปกครองพเิศษฮองกง 
ระหวางวันท่ี ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
 

  

 

 รางวลั  DPU  QA  AWARD  
 
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
รับรางวัลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (DPU QA AWARD) ปการศึกษา 
๒๕๕๑ ประเภทหนวยงานสนับสนุน จากทานอธิการบดี 
เมื่อวันศุกรท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม 
ทวี บุณยเกตุ อาคารสํานักอธิการบดี  ชั้น ๖ 
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โครงการงานสัปดาหหองสมุดประจําป 
๒๕๕๒ 
 
           ศูนยสนเทศและหอสมุดไดจัดงานสัปดาห
หองสมุดประจําป ๒๕๕๒ ต้ังแตวันท่ี ๙-๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ โดยมีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ดังนี้ 
 
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การซอมและ
อนุรักษหนังสือและสิ่งพิมพ” 
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน  ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มอบเกียรติบัตรแกผูเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซอมและอนุรักษ
หนังสือและสิ่งพิมพ”  วิทยากรโดยนายปรัชญา  แกว
มาก หัวหนางานซอมและอนุรักษหนังสือและส่ิงพิมพ 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พรอมคณะซึ่ง
ประกอบดวย นายระวิ  มีเดช นายประกอบ  ดารา
ตระกูล  นายสัมพันธ  สมบุญเพ็ญ  นายอุเทน  สรอย
อุดม และนายธีระพล  เงินนาค เปนวิทยากรรวม  เมื่อ
วันศุกรท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ณ หองปลอดเสียง 
ชั้น ๔  ศูนยสนเทศและหอสมุด  มีผูเขารวมการอบรม 
จํานวน  ๔๕  คน   
 
๒.  การออกรานจําหนายจากสํานักพิมพ คร้ังท่ี ๑ / 
๒๕๕๒ 
          กิจกรรมการออกรานจําหนายหนังสือของ
สํานักพิมพ ครั้งท่ี ๑ ของปการศึกษา ๒๕๕๒ จัด
กิจกรรมตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี ๙ – วันเสารท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒  เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ชั้นลาง 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรานจําหนายหนังสือ
จํานวน ๑๖ ราน 
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 ๓.  กิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๒  
          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อาน ระหวางวันท่ี ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ใตอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
          ๓.๑  กิจกรรม “เลมน้ีในดวงใจ”   เปนกิจกรรม
ท่ีใหนักศึกษานําหนังสือท่ีสนใจมาถายทอดโดยการเลา
เรื่ องจากหนั ง สือ ท่ีอ าน  ใชท าทาง  น้ํ า เ สียง  ฯลฯ 
ประกอบการนําเสนอ มีนักศึกษารวมกิจกรรมเลาเรื่อง
ท้ังหมด ๗ คน นําเสนอการเลาเรื่องคนละ ๑๐-๑๕ นาที 
และเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการตัดสิน ๓ 
ทาน ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ทองเอม 
อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตรและ
วิ ทย าศ า สต ร  อ า จ า ร ย ป รี ย าภ รณ   เ ผื อ กผ อ ง 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ และอาจารยสุพดี  บรรจง
แตม หัวหนาแผนกบริการส่ือส่ิงพิมพ   ผลการตัดสิน  
รางวัลชนะเลิศ  นายธีระวัฒน ศรีษะ คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร เลาเรื่อง นิทาน...สรางแรงบันดาลใจ
อานกอนนอน  

   

 

 

          ๓.๒  กิจกรรม “LAIC สัญจร”  ลักษณะของ
กิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยการกําหนด
คําถามท่ีใชในการตอบทั้งหมด ๖ หมวด ประกอบดวย
คําถาม ท่ีสุดในประเทศไทย ปริศนาเชาวนปญญา  อะไร
เอย  บันเทิง-เริงใจ และคําถามเกี่ยวกับศูนยสนเทศและ
หอสมุด  นักศึกษาและผูสนใจรวมตอบคําถามท้ังหมด 
๓๒ คน  ถาตอบไดจะไดรับของท่ีระลึก ตอบผิดจะไดรับ
ของปลอบใจ 
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         ๓.๓  กิจกรรม “Rally LAIC”  เปนกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหนักศึกษาคัดเลือกซื้อหนังสือเขาหองสมุด โดย
คณะกรรมการจะกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
กําหนดเงินงบประมาณ (ตัวเลขจําลอง) ๑,๐๐๐ บาท 
จะตองคงเหลือเงินใหไดมากท่ีสุด (บาท) จํานวนหนังสือ 
ใหไดมากท่ีสุด(เลม) ภายในระยะเวลา ๑๕ นาที และการ
ซื้อซ้ําของหนังสือ จะตองยังไมมีในหอสมุด (โดย
ตรวจสอบจากฐานขอมูล VTLS virtua) มีผูเขารวม
แขงขันท้ังหมด ๙ คน ผลการตัดสิน 
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวชญาณิศ วงษศิริ   
                      คณะบริหารธุรกิจ  

   

 

 

 

   ๓.๔  กิจกรรม “เกมใบคํา”  เพ่ือเปนการสงเสริมให
นักศึกษาเขามาใชหองสมุดในสวนของการจัดมุมหนังสือ 
ความรูตลาดทุน  ทางคณะทํางานจึงไดทํากิจกรรมเกม
ใบคําโดยคัดเลือกรายชื่อหนังสือของมุมความรูตลาดทุน  
มาทํากิจกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยกับชื่อหนังสือ
และสนใจท่ีจะหยิบอาน  
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวอนัญาลักษณ  ประภายนต       
                      และนางสาวอรรณภา ถิระวารินทร 
                      ยุทธ    
                      คณะบริหารธุรกิจ 
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          ๓.๕  กิจกรรม “เกมเติมคํา”  คณะทํางานจะ
คัดเลือกรายชื่อหนังสือของมุมความรูตลาดทุน มาให
นักศึกษาเติมคําท่ีขาดหายไปใหถูกตอง  เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษาสนใจในการอานหนังสือ  มผีูเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมด ๑๑ คน  ผูท่ีเติมคําถูกตองมากท่ีสุดภายในเวลา
ท่ีกําหนดจะเปนผูชนะ  
รางวัลชนะเลิศ  นางสาว ทัศนีย หิรัญขันธ   
                      คณะบริหารธุรกิจ  

   

 

 
 

 

๔.  กิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ และ
กิจกรรมมุมตําราพี่ฝากนอง  
          กลุมงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ
ผูรับผิดชอบไดจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาหหองสมุด 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๙-๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ โดยจัดแสดงหนังสือใหนาสนใจ จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ และแจกของท่ีระลึกผูท่ีมารวมกิจกรรม 
สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
          - มีผูสนใจนําหนังสือและวารสารมาแลกเปล่ียน 
จํานวน ๕๖ คน ๑๘๐ เลม 
          - มีผูสนใจขอรับหนังสือตํารา... พ่ีฝากนอง 
จํานวน ๘๑ คน ๒๑๓ เลม 
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โครงการบรรณารักษสัมพันธสรางสรรค
ชุมชน ครั้งที ่๑๐ 
 
          ศูนยสนเทศและหอสมุดจัดโครงการบรรณารักษ
สัมพันธสรางสรรคชุมชน ครั้งท่ี ๑๐ โดยมีอาจารยสุว
คนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการศูนยสนเทศและ
หอสมุด อาจารยนพดล สุตันติวณิชยกุล  อาจารยวาณิช
ชา จันทสระ  และบุคลากรของศูนยสนเทศและหอสมุด 
จํานวน ๒๕ คน มอบหนังสือ คอมพิวเตอร  อุปกรณ
การศึกษา พัดลม ชั้นหนังสือ โตะเกาอ้ี และวัสดุครุภัณฑ 
ใหแกหองสมุดโรงเรียนบานหนองชุมพล ตําบลหนองชุม
พล อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓   

   

 

 

 

โครงการมุมส่ือความรู มธบ. 
 
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
จัดต้ังมุมส่ือความรู มธบ. ในโรงเรียน ๕ แหง  ไดแก ๑) 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เขตสายไหม กรุงเทพฯ  
๒) โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ  ๓) โรงเรียนอัมพรไพศาล อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี  ๔) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบาง
ใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๕) โรงเรียนโพธิสารพิทยา
กร เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ   
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          ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู 
มธบ. ในโรงเรียนอีก ๕ แหง ไดแก   ๑) โรงเรียนสตรี
นนทบุรี  ๒) โรงเรียนรัตนาธิเบศร ๓) โรงเรียนนนทบุรี
พิทยาคม ๔) โรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี ๕) โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี ๓ และ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ 

   

 

 ประชุมกลุมงานบริการสารสนเทศ  อพส. 
 
          นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ หัวหนาแผนกบริการ
สารสนเทศ ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย เปนประธานกลุมงานบริการสารสนเทศ  ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  จัดการประชุมกลุม
งานบริการสารสนเทศ  ครั้งท่ี ๑๒/๒/๑/๒๕๕๓ วันพุธท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓  ณ หองประชุม ๖-๒ ชั้น ๖ อาคาร
สํานักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
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ประชุมกลุมงานวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ  อพส. 
          นางลักษมี พูลทรัพย หัวหนางานดรรชนีบท-
ความส่ิงพิมพตอเนื่อง แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสน-
เทศ ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย เปนประธานกลุมงานวิเคราะหกลุมงาน
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)  จัดการประชุมกลุมงานวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ  ครั้งท่ี ๑๒/๒/๑/๒๕๕๓ วันพุธท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๓-๖ ชั้น ๓ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

 

 

 

การจัดการความรูของศูนยสนเทศและ
หอสมุด   
  
           อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด ประธานพิธีเปดและมอบของที่
ระลึกใหแกอาจารยสุวรรณ สัมฤทธิ์ บรรณารักษชํานาญ
การ หองสมุดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  
วิทยากรในการอบรม เรื่อง “การเขียนเว็บบล็อกอยาง
มือใหมแตเห็นผลฉับไวดวยโปรแกรม WordPress. 
com” ใหแกอาจารย บุคลากร และบรรณารักษ 
เจาหนาท่ีของศูนยสนเทศและหอสมุด  เมื่อวันท่ี ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ ณ หอง LAB ๙ ตึก ๘ ชั้น ๓  ศูนย
คอมพิวเตอร 

 

 

 อบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลน     
 
      อาจารยสุพดี  บรรจงแตม  หัวหนาแผนกบริการส่ือ
ส่ิงพิมพศูนยสนเทศและหอสมุด  มอบของที่ระลึกใหแก
วิทยากรในการอบรมการสืบคนฐานขอมูลออน ไลน 
WESTLAW ซึ่งเปนฐานขอมูลท่ีเนนเนื้อหาทาง ดาน
กฎหมายใหแกนักศึกษาปริญญาโทสาขานิติศาสตร และ
บรรณารักษ บุคลาการของศูนยสนเทศและหอสมุด  เมื่อ
วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ หอง LAB ๑๒ ตึก ๘ 
ชั้น ๓  ศูนยคอมพิวเตอร 
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 การอบรมการจัดทํา Weblog  
          อาจารยพรเทพ  ยอแสงรัตน หัวหนาแผนก
เทคโนโลยีหองสมุด ศูนยสนเทศและหอสมุด  เปน
วิทยากรในการอบรมการจัดทํา Weblog  ใหแกบุคลากร
ของศูนยสนเทศและหอสมุด ดังนี้ 
          คร้ังท่ี ๑ การบรรยาย/สาธิต การจัดทํา 
Weblog  วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองโสตทัศน ๑ 
ชั้น๕ ศูนยสนเทศและหอสมุด   
          คร้ังท่ี ๒  Work Shop การจัดทํา Weblog วันท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หอง LAB ๑๒ ตึก ๘ ชั้น ๓  
ศูนยคอมพิวเตอร 

 

 

 
 
 

 

อบรมการสืบคนขอมูล VTLS virtua  
และฐานขอมูลออนไลน 
 
          แผนกบริการสารสนเทศ ศูนยสนเทศและ
หอสมุด ไดจัดอบรมการสืบคนขอมูล VTLS virtua และ
ฐานขอมูลออนไลน สําหรับบุคลากรของศูนยสนเทศและ
หอสมุด ผูปฏิบัติงานภาคค่ํา โดยมีคุณพรเทพ ยอแสง
รัตน เปนวิทยากรในการอบรมการสืบคนขอมูล VTLS 
virtua และเจาหนาท่ีจากบริษัทมาอบรมฐานขอมูล
ออนไลน ไดแก WARC, ABI/INFORM และ ProQuest 
Dissertation & Theses  เมื่อวันอังคารท่ี ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๓  ณ หอง Lab ๑๒ ศูนยคอมพิวเตอร  ชั้น ๓ 
อาคาร ๘  โดยมีผูเขาอบรมท้ังหมด ๓๔ คน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
สนเทศและหอสมุด  
 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย
สนเทศและหอสมุด นําบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด 
จํานวน ๓๔ คน ศึกษาดูงานหองสมุด ณ สํานักบรรณ-
สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  เมื่อ
วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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การศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส นอกสถานที่   
 
          ศูนยสนเทศและหอสมุด จัดใหมีการศึกษาดูงาน
กิจกรรม 5 ส นอกสถานที่ขึ้นในวันจันทรท่ี ๕ เมษายน 
๒๕๕๓ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร วิทยาเขตบางเขน  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถในกิจกรรม ๕ ส 
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วันทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day)  
 ปการศึกษา ๒๕๕๒   
 
           อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด นําบุคลากรศูนยสนเทศและ
หอสมุดรวมจัดทํากิจกรรม ๕ ส  ในวันทําความสะอาด
ใหญ (Big Cleaning Day)  ปการศึกษา ๒๕๕๒  ในวัน
ศุกรท่ี  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓    
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มอบวุฒิบัตรใหแกนักศึกษาฝกงานหองสมุด 
  
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด มอบวุฒิบัตรใหแกนักศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย จํานวน ๘ คน ไดมาฝกงานหองสมุดระหวาง
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

   

 
 

 

 
 

 

ศูนยสนเทศและหอสมุดทําบุญเลี้ยงพระและ 
รดนํ้าขอพรเน่ืองในเทศกาลสงกรานต 
 
          เนื่องในวาระขึ้นปใหมไทยเทศกาลสงกรานตใน
ปนี้ ชาวศูนยสนเทศและหอสมุด รวมพลังสามัคคีในหมู
คณะสรางบุญกุศลถวายภัตตาหารพระสงฆ ๙ รูป  สรง
น้ําพระพุทธรูป และรดน้ําขอพรผูหลักผูใหญของชาว
ศูนยสนเทศและหอสมุด ไดแก รศ. ดร.นวนิตย  อินทรา
มะ  รศ. กมลา  รุงอุทัย (อดีตผูอํานวยการศูนยสนเทศ
และหอสมุด)  และ อาจารยสุวคนธ ศิริวงศวรวัฒน 
ผูอํานวยการศูนยสนเทศและหอสมุด  เพ่ือเปนสิริมงคล
แกบุคลากรศูนยสนเทศและหอสมุด  เมื่อวันศุกรท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนยสนเทศและ
หอสมุด 

   

 

 
กิจกรรมสังสรรคและพักผอนประจําป ๒๕๕๒  
 
          อาจารยสุวคนธ  ศิริวงศวรวัฒน ผูอํานวยการ
ศูนยสนเทศและหอสมุด  พาบุคลากรศูนยสนเทศและ
หอสมุด จํานวน  ๓๕ คน สังสรรคและพักผอนประจําป 
๒๕๕๒ เมื่อวันเสารท่ี ๒๘ – วันอาทิตยท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ณ บานกลวยกลวยรีสอรท ตําบล
เขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

 




