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ค าน า 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2554  ฉบับนี้  เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนย์สนเทศและ

หอสมุดทุกด้าน  ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา  การบริหารงาน  ผลการด าเนินงาน สถิติที่น่าสนใจ  และกิจกรรมต่าง ๆ 

รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปีการศึกษา 2554  (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้  เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจ ความอุตสาหะวิริยะของ

บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จนงานทุกด้านประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้

อย่างดียิ่ง 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

ตลอดจนนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณ

บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ ตลอดปี

การศึกษา 2554 และขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้จนลุล่วง 

 

 

          (อาจารย์สุวคนธ์  ศิรวิงศ์วรวฒัน์) 
                   ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด 
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1.1  ปณิธาน  

“บริการล้้าหน้า  เสริมคุณค่าวิชาการ สรรค์สร้างงานคุณธรรม” 

Excellent  Service, Academic  Promotion and Ethical Conduct 

 

1.2  วิสัยทัศน์  

“เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย แหล่งใหบ้ริการสืบค้นข้อมูลที่

ทันสมัยและก้าวหน้า เน้นการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพและร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุด 

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.” 

 

1.3  พันธกิจ  

1.  น้าเทคโนโลยมีาด้าเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด 

2.  ศูนย์สนเทศและหอสมุดเน้นการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศทุกรูปแบบของส่ือมาใหบ้ริการ 

3.  มีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมเชิงรุกรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้า

มาใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุม้ค่า 

4.  เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเต็มความสามารถ 

5.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลด้วยความยุตธิรรมและโปร่งใส 

6.  รวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษส์ารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวทิยาลัย โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมยั 

7.  ในด้านความร่วมมือของศูนย์สนเทศและหอสมุด จะเข้ารว่มในเครือข่ายอุดมศึกษาต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชน 

8.  ด้าเนินการงานด้านบริการสังคม เช่น จัดโครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชมุชน โครงการมุม

ส่ือความรู้ มธบ. หรือโครงการบริการสังคมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

 



 3 

1.4  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม  

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงานศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ “การท างานเป็นทมี” 

 

1.5  ประวัติความเป็นมา 

1.5.1  สถานที่ตั้ง สถานะ และการให้บริการ  

ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เริ่มด้าเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2511 พร้อมกับการก่อตั้งสถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วง

แรกมีสถานภาพเป็นแผนกห้องสมุด สังกัดส้านักวิชาการ ต่อมาในปีการศึกษา 2527 จึงได้เปล่ียนสถานภาพเป็น 

“ส้านักหอสมุด” สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ปีการศึกษา 2528 ได้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ” ในปี

การศึกษา 2540 ได้เปล่ียนเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด” ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ด้านสังกัดนั้น ในปีการศึกษา 2528 – 

2546  สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2547 – 2551 สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ ปี

การศึกษา 2552 (มิ.ย. 2552 – พ.ค. 2553) สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ปีการศึกษา 2553 ถึงปัจจุบัน 

สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถานที่ตั้งอาคารห้องสมุดในระยะแรก ตั้งอยู่ชั้น 5 ของอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของสถาบัน 

ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พื้นที่เดิมเป็นห้องเรียนแล้วดัดแปลงมาเป็นห้องสมุด มีพื้นที่

ประมาณ 60 ตารางเมตร ต่อมาได้ย้ายลงมาที่คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ห้องท้าการของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาคาร 

1 เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร มีบรรณารักษ์ 1 คน 

ปีการศึกษา 2513 สถานบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ” ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดได้พัฒนาทั้งทางกายภาพและจ้านวนทรัพยากร

สารสนเทศ ตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พื้นที่เดิมไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน 

ห้องสมุดจึงได้ย้ายมา อีกด้านหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร มีเจ้าหน้าที่ประจ้า 2 คน ส่วน

บรรณารักษ์จ้างมาเป็นพิเศษ พ.ศ. 2518 ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ประจ้าเป็นคร้ังแรก คือ นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร 

ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยได้ย้ายสถานที่เรียนไปยังสถานที่ใหม่ ณ เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวง 

ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงได้มีห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง 

เป็นห้องสมุด วิทยาคาร 2 โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ของอาคาร 1 ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ห้องสมุดได้ขยายพื้นที่ไปยังชั้น 

4 อาคารเดียวกัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาที่เพิ่มจ้านวนมากขึ้น 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานเป็น “มหาวิทยาลัย” ห้องสมุดจึงเปล่ียน

สถานภาพ และใช้ชื่อว่า “ส้านักหอสมุด” สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้ย้ายที่

ท้าการมายังชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ และใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ” ในปีการ 
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ศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ห้องสมุดขยายพื้นที่ไปยังชั้น 1 และชั้น 4 ของอาคารเดิม ห้องสมุดจึงใช้พื้นที่เต็ม

ทั้ง 4 ชั้นของอาคาร 

ปีการศึกษา 2540 หอสมุดและศูนย์สนเทศ ได้เปล่ียนชื่อเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด” 

ปีการศึกษา 2543 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ย้ายสถานที่ท้าการมายัง อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 

อนุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 17 ชั้น ใช้พื้นที่ชั้นที่ 2-5 มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,030 ตารางเมตร จ้านวนที่นั่ง 874 ที่นั่ง และ

มีพิธีเปิดศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 

นอกจากนั้น ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้น้าโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาใช้ส้าหรับการ

ปฏิบัติของศูนย์สนเทศและหอสมุด ทุกด้านแทนโปรแกรม CDS/ISIS ที่ใช้อยู่เดิม 

ปีการศึกษา 2545 จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา 2 หน่วยงานภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ หอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ซึ่งให้บริการอยู่ชั้น 6 ของอาคาร ดร.ไสว สุทธิ

พิทักษ์ 

ปีการศึกษา 2548-2549 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จัดบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดตั้งมุมความรู้

ตลาดทุน (SET CORNER) มุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ มุมต้าราพี่ฝากน้อง มุมหนังสือดี 100 เล่ม มุมก้าลังใจ ได้

ขยายพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ทั้งหมด 1,358 ที่นั่ง และมีห้องอ่านหนังสือส้าหรับปริญญาโท และปริญญาเอก จ้านวน 96 ที่

นั่ง 

ปีการศึกษา 2550 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ได้โอนมาสังกัดศูนย์สนเทศและ

หอสมุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 

ปีการศึกษา 2551 พื้นที่การให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ขยายจากชั้น 2 ถึงชั้น 7 อาคาร 6 

ปีการศึกษา 2552 จัดแยกหนังสือภาษาจีนออกมาเป็นมุมค้นคว้าโดยเฉพาะ เรียกว่า Chinese Collection 

พร้อมกับท้าคู่มือช่วยค้นคว้าโดยใช้โปรแกรม Flip Album 

ปีการศึกษา 2553 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ปรับเปล่ียนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จาก 

Version 4.3 เป็น Version 4.8 

ปีการศึกษา 2554  ได้มีการรื้อปรับระบบการจัดชั้น (Shelving Re-engineering) จากเดิมเรียงหนังสือบน

ชั้นรวมทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวดเดียวกนัไว้ด้วยกัน เป็นการจัดแยกภาษาไทย และภาษาต่าง 

ประเทศออกจากกัน 

ปลายปีการศึกษา 2554 (1 พฤษภาคม 2555) มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 3 คน ของแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ไปสังกัด ส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.5.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างการบรหิารงานของศนูย์สนเทศและหอสมุด มีการปรบัปรุงตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมยัและมีความ

เหมาะสมกบัความก้าวหน้าของงาน 

ปีการศึกษา 2511-2526  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ในขณะนั้นมีสถานะเป็น แผนกห้องสมุด ขึ้นตรงกับ

ส้านักวิชาการ หัวหน้าบรรณารักษ์ มีต้าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกห้องสมุด 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความประสงค์จะพัฒนาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง คือ ที่วิทยาคาร 1 ถนนพระรามที่ 6 สามเสน และวิทยาคาร 2 ถนนประชาชื่น จึงได้พัฒนาทั้งด้าน

การบริหารและการจัดเตรียมทรัพยากรทุกด้าน และแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนกเตรียมไว้เรียบร้อย ห้องสมุดมีพื้นที่

ทั้งส้ิน 1,400 ตารางเมตร มีเจ้าหน้าที่ 20 คน รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นผู้อ้านวยการ และ นายบุญ

สิริ สุวรรณเพชร เป็นหัวหน้าบรรณารักษ์  

ปีการศึกษา 2528 หอสมุดและศูนย์สนเทศ แบ่งออกเป็น 8 แผนก คือ ส้านักงานเลขานุการ  แผนกจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกเอกสารและวารสาร  แผนกวัสดุไม่ตีพิมพ์  แผนก

บริการ แผนกวิทยาเขต และแผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

ปีการศึกษา 2529 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีประกาศที่ 0101/0206 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2529 ให้

ยุบแผนกในหอสมุดและศูนย์สนเทศ สองแผนก คือ แผนกวิทยาเขต และ แผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จึงท้าให้

หอสมุดและศูนย์สนเทศ มีแผนกด้าเนินงาน 6 แผนก  

ปีการศึกษา 2530 หอสมุดและศูนย์สนเทศ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 แผนก คือ ส้านักงานเลขานุการ 

แผนกจัดหา  แผนกวิเคราะห์  แผนกบริการ  แผนกวารสาร และแผนกวัสดุไม่ตีพิมพ์ 

ปีการศึกษา 2536  หอสมุดและศูนย์สนเทศ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 6 แผนก คือ แผนกเลขานุการ

แผนกบริการสารสนเทศ  แผนกโสตทัศนบริการ  แผนกวารสารและเอกสาร  แผนกงานเทคนิค  แผนกการยืม-คืน และ

แผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2539 – 2541  หอสมุดและศูนย์สนเทศ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 แผนก คือ แผนก

เลขานุการ  แผนกบริการสารสนเทศ แผนกโสตทัศนบริการ แผนกวารสารและเอกสาร แผนกงานเทคนิค แผนบริการ

ยืม-คืน และแผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2540 ได้เปล่ียนชื่อเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด” 

ปีการศึกษา 2542  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เหลือ 3 แผนก คือ แผนก

งานเทคนิค แผนกบริการ และแผนกเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ ์

เดือนพฤศจิกายน 2544 – พฤษภาคม 2545  ปรับแผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็น เลขานกุารศูนย์

สนเทศและหอสมุด และมีแผนกเทคโนโลยหี้องสมุด เป็นแผนกที่สาม 
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ปีการศึกษา 2545  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้เหมาะสม แยกเป็น 

5 แผนก คือ แผนกบริหารงานทั่วไป  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการ  แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 

และแผนกวิชาการ 

ปีการศึกษา 2546  ปรับแผนกวิชาการออก และมีแผนกส่ือโสตทัศน์ แทนที่ โดยใช้พื้นที่ชั้น 5 เป็นพื้นที่

ของโสตทัศนศึกษาที่แผนกน้ีต้องรับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2549  จัดโครงสร้างใหม่ มีการปรับปรุงแผนกบริการ แยกเป็น 2 แผนก คือ แผนกบริการส่ือ

ส่ิงพิมพ์ และ แผนกบริการสารสนเทศ ท้าให้มีแผนกเพิ่มขึ้นมาเป็น 6 แผนก 

ปีการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัย ได้มีค้าส่ังให้ หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 

โอนมาสังกัดศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 

ในปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้รับอนุมัติในการปรับโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 

หน่วยงาน และ 7 แผนก ดังนี้ หน่วยงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  แผนกบริหารงาน

ทั่วไป  แผนกทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์  แผนกบริการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง  แผนก

ส่ือโสตทัศน์  แผนกบริการสารสนเทศ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น ในแผนกทรัพยากรสารสนเทศ ได้

เปล่ียนชื่อ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และปรับ หอจดหมายเหตุ เป็นอีกงาน

หนึ่งในแผนกทรัพยากรสารสนเทศ และแผนกส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง จะประกอบด้วย 2 งาน คือ งานดรรชนีส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 

และ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 

 

1.5.3  บุคลากร 

ปีการศึกษา 2511  แผนกห้องสมุดมีบรรณารักษ์ 1 คน ปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 2513  มีบรรณารักษ์ จ้างพิเศษ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ้า 2 คน 

ปีการศึกษา 2517  มีบรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจ้า  2 คน 

ปีการศึกษา 2519  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 7 คน 

ปีการศึกษา 2524  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 13 คน 

ปีการศึกษา 2527  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 20 คน 

ปีการศึกษา 2530  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 36 คน 

ปีการศึกษา 2534  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 43 คน 

ปีการศึกษา 2541  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 53 คน 
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ปีการศึกษา 2545  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 50 คน 

ปีการศึกษา 2546  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 55 คน 

ปีการศึกษา 2549  มีบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 57 คน 

ปีการศึกษา 2550  มีอาจารย์ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ 61 คน 

ปีการศึกษา 2554  บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด มีจ้านวน 58 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน 

บรรณารักษ์ 28 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน พนักงาน 10 คน และคนงาน 2 คน 
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1.6  แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

    ผู้อ านวยการ          ที่ปรึกษา 

     

  

 

          หน่วยงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 

 

 

 

        แผนก         แผนกบริการหนังสือ                แผนก              แผนกเทคโนโลย ี

   บริหารงานทั่วไป         เอกสาร และส่ิงพิมพ ์                       ส่ือโสตทัศน ์    สารสนเทศ 

 

       แผนกทรพัยากร              แผนกบริการ          แผนกบริการ 

                     สารสนเทศ                         ส่ิงพมิพ์ต่อเนือ่ง          สารสนเทศ 

 
            งานพัฒนาทรัพยากร           งานบริการ             งานดัชนีสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง             งานบริการค้นคว้าวิจัย 

            สารสนเทศ                        ยืม – คืน             

            งานวิเคราะห์หนังสือ            งานบริการ              งานบริการวารสาร และ              งานห้องสมุด ดร.ไสว 

            เอกสาร และสิ่งพิมพ์           หนังสือ เอกสาร       หนังสือพิมพ์       สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 

            งานซ่อม อนุรักษ์           และสิ่งพิมพ์            

                       หนังสือ และสิ่งพิมพ์ 

            งานหอจดหมายเหตุ 

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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1.7  บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

 

     อาจารยจ์ีระพล คุ่มเคีย่ม   ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร ์

 1.  อาจารย์สุวคนธ ์ ศิริวงศ์วรวัฒน ์ ผู้อ้านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด 

 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สทุธิพิทักษ์  

   2.  อาจารย์อรชา  เผือกสุวรรณ  หัวหน้าหน่วยงาน 

   3.  นางสาววิมลรัตน ์ ทองปลาด  เจ้าหน้าที ่

   4.  นางสุดารัตน ์ ข้าภักตร ์  เจ้าหน้าที ่

   5.  นางละออง  รัชพันธ ์  คนงาน 

 แผนกบริหารงานทั่วไป 

   6. นายณัฐสิทธิ ์ พุฒิวิสารทภาคย ์ หัวหน้าแผนก 

   7.  นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง  บรรณารักษ์ 

   8.  นายศักดิ์สิทธิ ์ คณะชาต ิ  เจ้าหน้าที ่

   9.  นางสาวกรรณิการ์ วัชราภรณ์  เจ้าหน้าที ่

 แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 

 10.  นางไพจติร  เกิดอยู่   หัวหน้าแผนก 

 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 11.  นางทิพยถนอม นนทนาคร  หัวหน้างาน 

 12.  นางสาวชชูีพ  มามาก   บรรณารักษ์ 

 13.  นางสาวสุกัญญา ประทุม   บรรณารักษ์ 

 14.  นางสาวขนิษฐา ภมรพิพธิ  บรรณารักษ์ 

 15.  นางสาวทรงพร พิรุณ   เจ้าหน้าที ่

 งานวิเคราะห์หนังสือ เอกสาร และสิ่งพมิพ ์

 16.  นางพัชรินทร์  จาริยะ   หัวหน้างาน 

 17.  นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ  บรรณารักษ์ 

 18.  นายวรวชิ  พุฒิวิสารทภาคย ์ บรรณารักษ์ 

 19.  นางสาววลัยภรณ์ ไพเราะ   เจ้าหน้าที ่

 20.  นางสาวพงษ์เนต สถิตพงษ ์  เจ้าหน้าที ่

 21.  นางสาวจฑุามาศ เชาวลิต   พนักงาน 
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 งานซ่อม อนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ ์

 22.  นายปรัชญา  แก้วมาก   หัวหน้างาน 

 23.  นายธีระพล  เงินนาค   เจ้าหน้าที ่

 24.  นายประกอบ  ดาราตระกูล  พนักงาน 

 25.  นายสัมพันธ ์ สมบุญเพ็ญ  พนักงาน 

 26.  นางสาคร  ภู่มา   คนงาน 

 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

 27.  นายรมย ์ ธนูเทพ   หัวหน้างาน 

 28.  นายชยัวุฒ ิ บุตตัสสะ   บรรณารักษ์ 

 แผนกบริการหนังสือ เอกสาร และสิ่งพมิพ ์

 29.  นางสาวสุพด ี บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนก 

 งานบริการยมื-คืน 

 30.  นางสาวสมสนิท จันทะบตุร  หัวหน้างาน 

 31.  นางสาวเจียรไน จันทร์จวง  บรรณารักษ์ 

 32.  นางกนกวรรณ ก๋งฉิน   เจ้าหน้าที ่

 33.  นางภารด ี ธนูญศักดิ ์ เจ้าหน้าที ่

 งานบริการหนังสือ เอกสาร และสิ่งพมิพ ์

 34.  นายระว ิ มีเดช   หัวหน้างาน 

 35.  นายสัญญา  ประกอบผล  บรรณารักษ์ 

 36.  นายสันติสุข  ทองเอี่ยม  เจ้าหน้าที ่

 37.  นายณเดชน ์ จันทร์สุข   พนักงาน 

 38.  นายอัมรินทร ์ แจม่จ้ารัส  พนักงาน 

 39.  นายวสันต ์ ลีลาเรือง   พนักงาน 

 แผนกบริการสิ่งพมิพ์ต่อเน่ือง 

 40.  นางรุง่นภา  พื้นงาม   หัวหน้าแผนก 

 งานดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 41.  นางลักษม ี พูลทรัพย ์ หัวหน้างาน  

 42.  นายกิตตภิูม ิ ศิริวัฒน ์  บรรณารักษ์ 

 43.  นายรังสรรค ์ กังสดาลย์  บรรณารักษ์ 

 44.  นางสาววโรทัย ฉัตรวิรฬุห ์ เจ้าหน้าที ่
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 งานบริการวารสารและหนังสอืพิมพ ์

 45.  นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศร ี หัวหน้างาน  

 46.  นายประนมกรต ์ บุญพอ   บรรณารักษ์ 

 47.  นายเกษม  บุญญชล   เจ้าหน้าที ่

 48.  นายธวชัชัย  ศรีอัดชา   พนักงาน 

 แผนกสื่อโสตทศัน์ 

 49.  นางจันทรฉ์าย วีระชาต ิ  หัวหน้าแผนก 

 50.  นางสาวโศภิดา เดชเส้ง   บรรณารักษ์ 

 51.  นางสุภาพ  ซ่อนกล่ิน   บรรณารักษ์ 

 52.  นายภาณุมาตร ์ สุทธิสังข ์  เจ้าหน้าที ่

 53.  นายธนพล  เซ่ียงหวอง  เจ้าหน้าที ่

 แผนกบริการสารสนเทศ 

 54.  นางสาวิตร ี แสงวิริยภาพ  หัวหน้าแผนก 

 งานบริการชว่ยค้นควา้วจิัย 

 55.  นางสาวสุภ ี วิหคไพบูลย ์ หัวหน้างาน 

 56.  นางสุภาพร  วิมุกตานนท ์ บรรณารักษ์ 

 57.  นายอภิพล  เมืองเกษม  เจ้าหน้าที ่

 งานห้องสมุด ดร.ไสว สุทธพิิทกัษ ์อนุสรณ์ 

 58.  นางปัทมพร  โพนไสว   บรรณารักษ์ 

 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 59.  นายพรเทพ  ยอแสงรัตน ์ หัวหน้าแผนก 

 60.  นายอุทิตย ์ พิมพา   เจ้าหน้าที ่

 61   นายอุเทน  สร้อยอุดม  เจ้าหน้าที ่
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2.  ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2554 
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2.1  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์  ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ 

 

2.1.1  จ านวนผู้เข้าเยีย่มชม (อาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์หน่วยงานและ

บุคคลภายนอก) จ านวน 1,528 คน 

2.1.2  หน่วยงานที่ขอใช้หอ้งประชมุ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 4 หนว่ยงาน มี

ผู้เข้าร่วมประชมุ ทั้งหมดจ านวน 861 คน 

2.1.3  เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ 

2.1.3.1  กรกฎาคม 2554 “ไม้มงคล 9 ชนิด” 

2.1.3.2  สิงหาคม 2554   “สมเด็จพระนางเจ้าฯ ของเหล่าประชา” 

2.1.3.3  กันยายน 2554  วันร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : อดีต  

    ปัจจบุัน อนาคต” 

2.1.3.4  ธันวาคม 2554  “การละเล่นพื้นเมือง” 

2.1.3.5  มีนาคม 2555  วันร าลึก อาจารย์สนั่น  เกตุทตั “วิวัฒนาการเงินตราไทย” 

2.1.3.6  พฤษภาคม 2555 วันสถาปานามหาวิทยาลัย “ภาพเก่า เล่าเร่ือง” 

2.1.4  จัดนิทรรศการและกิจกรรม บริเวณชั้น 2 ศูนย์สนเทศและหอสมุด  

2.1.4.1  บอร์ดนิทรรศการ (และกิจกรรม) วันร าลึก ดร.ไสว สุทธพิิทักษ์ “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : อดีต 

ปัจจบุัน อนาคต”  

2.1.4.2  บอร์ดนิทรรศการ (และกิจกรรม) วันร าลึก อาจารย์สน่ัน เกตุทัต “ววิัฒนาการเงินตราไทย” 
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2.2  บริหารงานทั่วไป 

 

2.2.1  สถิติการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2554 

2.2.1.1  งานสารบรรณและธุรการ 

1)  ลงทะเบียนรับเอกสาร   2,334  (เรื่อง) 

2)  ลงทะเบียนส่งเอกสาร พร้อมทั้งน าส่ง  2,834  (เรื่อง) 

3)  ลงทะเบียนส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและใบลา    669  (ราย) 

4)  พิมพ์เอกสาร       120  (เรื่อง) / 581  (แผ่น) 

5)  ถ่ายเอกสาร              41,344  (แผ่น) / 14,884  (บาท) 

6)  จัดเก็บเอกสาร     2,476  (เรื่อง) 

7)  รายการรับไปรษณีย์ (EMS  ลงทะเบียน  พัสดุ)     600  (ฉบับ) 

8)  ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก      191  (ครั้ง) / 885  (ฉบับ) 

9)  ติดต่องานทางโทรศัพท ์    2,746  (เรื่อง) 

10)  ส่ง FAX         239  (เรื่อง) / 540  (แผ่น)  

2.2.1.2 งานบุคลากร 

1)  ประสานงานส่งบุคลากรอบรม สัมมนา ประชมุ       77  (เรื่อง) / 263  (คน) 

2)  ประสานงานรับนักศึกษาฝึกงาน        11  (เรื่อง) /   31  (คน) 

3)  ประสานงานรับนักศึกษาช่วยงาน        19  (เรื่อง) /   27  (คน) 

4)  สรุปการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากร     162  (คน)  /  4,529  (ช.ม.) 

5)  สรุปการปฏิบัติงานล่วงเวลาของนักศึกษาช่วยงาน      15 (คน) / 357 (ช.ม.) / 12,080 บาท 

2.2.1.3  งานวัสดุครุภัณฑ ์

1)  เบิกวัสดุส ารองคลังและไม่ส ารองคลัง      310  (รายการ)  
2)  จ่ายวัสดุส ารองคลังและไม่ส ารองคลัง      370  (รายการ)  
3)  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ ์        72  (รายการ) 
4)  แจง้ซ่อมทรัพย์สินช ารุด : เขียนแบบฟอร์ม/โทรศัพท์  271  (รายการ) 
5)  ส่งคืนวัสดุและครุภัณฑ ์          1  (รายการ) 
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2.2.1.4  งานการเงิน งบประมาณ และแผน   
1)  ตรวจสอบ จัดท าบัญชี และส่งคืนเงินรายได้ของ      317  (วัน) / 903,313  (บาท) 

           ศูนย์สนเทศและหอสมุด 
       2)  ส่งคืนเงินรายไดจ้ากการจัดฝึกอบรม / โครงการ /            2  (เรื่อง) / 22,085  (บาท 
            สัมมนา ของศูนย์สนเทศและหอสมุด 
       3)  เบิกเงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายของศูนย์สนเทศ         18  (เรื่อง) / 182,386  (บาท) 
            และหอสมุด 
        4)  เคลียร์เงินทดรองจ่าย           14  (เรื่อง) / 116,026  (บาท) 
        5)  เบิกค่าบริการรถภายนอก และค่าทางด่วนพิเศษ         21  (ราย) / 6,049  (บาท) 
        6)  จัดท างบประมาณของศนูย์สนเทศและหอสมุด             -  (ชุด) /  -  (แผ่น) 
        7)  จัดท าแผนการปฏิบัติงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด    168  (โครงการ / กิจกรรม) 

2.2.1.5  งานด้านอื่น ๆ 
1)  จัดท าเว็บบล็อก LAIC Internal Communication Blog       40  (เรื่อง) / 88  (ไฟล์ / แผ่น) 
2)  จัดท าเว็บบล็อก LAIC Blog                   9  (เรื่อง) 
3)  จัดท าข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด 

           3.1)  จัดพมิพต์้นฉบับ / แปลงไฟล์เป็น PDF             14  (หน้า) 
           3.2)  สแกนรูปภาพกจิกรรม          94  (ภาพ) 
      4)  ฝึกงานห้องสมุดใหแ้ก่นักศึกษา             6  (คน) 
      5)  งานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

5.1)  จัดการประชมุ อพส.                 8  (ครั้ง) 
5.2)  พมิพจ์ดหมายเชญิประชุม อพส.         470  (ฉบับ) / (1,058 แผ่น) 
5.3)  พมิพ์เอกสารการประชมุ อพส.         424  (ชุด) / (3,556  แผ่น) 
5.4)  พมิพ์รายงานการประชมุ อพส.         423  (ชุด) / (2,722  แผ่น) 

      6)  พมิพ์งานอื่น ๆ 
6.1)  จดหมายเชญิประชมุบุคลากรและกรรมการ          19  (ฉบับ) / (1,740  แผ่น) 

       บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
           6.2)  ระเบียบวาระการประชุมบคุลากรและกรรมการ   144 (ชุด) / (4,212  แผ่น) 
        บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
           6.3)  รายงานการประชมุบุคลากรและกรรมการ         144 (ชุด) / (4,800  แผ่น) 
        บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
           6.4)  สถิติแผนกบริหารงานทั่วไป              82  (แผ่น) 
           6.5)  พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมาย            1,508  (แผ่น) 
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2.2.2  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุด ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2554 – 

พฤษภาคม 2555 จ านวน 396 คน จากสถาบันการศึกษา / หนว่ยงานภายนอกต่าง ๆ 15 แห่ง มีดังนี ้

ล าดับที ่ วัน เดือน ปี สถาบัน / หน่วยงาน จ านวนคน 
1 22 ก.ค. 2544 มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 6 
2 2 ส.ค. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 56 
3 3 ส.ค. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 56 
4 4 ส.ค. 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 17 
5 8 ส.ค. 2554 โรงเรียนมธัยมจี๋เหมย่ ประเทศจนี 26 
6 24 ส.ค. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 50 
7 9 ก.ย. 2554 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ 1 
8 22 ธ.ค. 2554 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการ

ออกแบบตกแต่งภายใน 
10 

9 29 ธ.ค. 2554 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 6 
10 10 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยสยาม 28 
11 14 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 66 
12 24 ก.พ. 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาวชิาห้องสมุดอัตโนมัติ 6 
13 2 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นักศึกษาวชิาห้องสมุดอัตโนมัติ 6 
14 14 มี.ค. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 12 
15 23 เม.ย. 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
50 

  รวม 396 
 

2.2.3  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ฝึกงาน) ณ ศูนย์สนเทศและ

หอสมุด มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2554 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้บริการสังคมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้กับสถาบันการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 – 

พฤษภาคม 2555 จ านวน 8 คน จากสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับที ่ นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝึก จ านวนคน 
1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2554 3  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 19 ต.ค. – 2 ธ.ค. 2554 4  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 2 เม.ย. – 25 พ.ค. 2554 1  คน 
  รวม  8  คน 
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นักศึกษา 2 สถาบัน จ านวน 8 คน จะได้รับวฒุิบตัรผ่านการฝึกประสบการณ์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อแล้วเสร็จการฝึกประสบการณ์จากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2.2.4  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2554 

ในปีการศึกษา 2554  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ท าการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้แจก

แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (FM 31-2) จ านวน 2 

ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2554 (สิงหาคม – กันยายน 2554) และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 

(มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555)  

สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความพงึพอใจในการใชบ้ริการศนูย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ (FM31-2) ปีการศึกษา 2554 ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.07 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ ระดบัมาก จาก
คะแนนสูงสุด 5 และคะแนนต่ าสดุ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1/2554  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.05  หมายถงึ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมาก 
ภาคการศึกษาที่ 2/2554  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.09   หมายถึง ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมาก 
 

บริการ ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย 
 ภาค 1/54 ภาค 2/54 โดยรวม 

1. ความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 4.12 4.16 4.14 
2. บริการยืม – คืน หนังสือ 4.22 4.21 4.21 
3. บริการยืม – คืน ส่ือโสตทัศน ์ 3.97 4.01 3.99 
4. บริการยืม – คืน จุลสาร รายงานประจ าปี ส่ิงพมิพ์ มธบ. 3.92 3.91 3.91 
5. บริการยืม – คืน วารสารและหนงัสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 3.96 3.96 3.96 
6. บริการสารสนเทศในรูปส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.98 4.02 4.00 

7. บริการช่วยค้นคว้าและ SET Corner 3.90 3.98 3.94 
8. บริการห้องค้นควา้ 4.01 4.15 4.08 
9. การให้บริการของพนักงาน 4.15 4.21 4.18 
10. ส่ิงแวดล้อมในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ความ 

สะอาด ฯลฯ) 
4.28 4.33 4.30 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.05 4.09 4.07 
 

ปีการศึกษา 2554 ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.07  หมายถึง  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์

สนเทศและหอสมุด ระดับมาก สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้แก่ 

ส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) มีความพึงพอใจ ระดับมาก ค่าเฉลีย่สูงสุด 

4.30 รองลงมา มีความพึงพอใจ บริการยืม – คืน หนังสือ ระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.21  มีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของพนักงาน ระดบัมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 ตามล าดับ และค่าเฉลีย่ต่ าสุด 3.91 คือ บริการยมื – คืน จุลสาร รายงาน

ประจ าปี สิ่งพมิพ์ มธบ. ผูใ้ช้บรกิารมีความพึงพอใจ ระดับมาก 
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2.2.5  จ านวนบุคลากรศูนย์สนเทศและห้องสมุด เขา้ร่วมกจิกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2554 

2.2.5.1  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน 58  คน 
2.2.5.2  ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

      1)  ต่างประเทศ    จ านวน  1   คน 
      2)  ในประเทศ     จ านวน 43  คน 
     2.2.5.3  ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  จ านวน    5  คน 
     2.2.5.4  ด้านอื่น ๆ     จ านวน 59  คน 
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2.3  แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 

 

2.3.1  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและลงทะเบยีน 

2.3.1.1  การจัดซือ้ 

1) หนังสือ 3,399 / 4,606      ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2) วารสาร 382 / 4,752      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
3) หนังสือพิมพ ์  25 / 8,400      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
4) ส่ือโสตทัศน ์    1,078 / 1,443      ชื่อเรื่อง /  แผ่น 

 

2.3.1.2  รับบริจาค (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน) 

1) หนังสือ 1,915 / 2,544      ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2) วารสาร 1,196 / 1,424      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
3) หนังสือพิมพ ์ 14 / 448      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
4) ส่ือโสตทัศน ์ 286 / 407      ชื่อเรื่อง /  แผ่น 

 

2.3.1.3  การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธ์และวารสาร 

1)  การแลกเปล่ียนวิทยานิพนธก์ับมหาวิทยาลัย 

           1.1)  มอบวิทยานพินธ์ มธบ. ใหห้้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  2 / 2  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

           1.2)  รับวทิยานิพนธ ์คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์       117 / 118  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

      2)  การน าวิทยานิพนธไ์ปมอบใหห้น่วยงานต่าง ๆ  

                     2.1)   หอสมุดแห่งชาต ิ        158 / 263  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

           2.2)   ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ       245 / 245  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

      3)  การแลกเปล่ียนวารสาร 

           ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้น าวารสารสุทธิปริทัศน์ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดพมิพ์เผยแพร่ 

แลกเปล่ียนกับวารสารต่าง ๆ ดงันี้ 

           3.1)  วารสารปาริชาต ิ

           3.2)  วารสารต ารวจ 

            3.3)  วารสารมหาวทิยาลัยคริสเตียน 

           3.4)  สรรพากรสาส์น 

           3.5)  รายงานความเคล่ือนไหวด้านเศรษฐกจิ แรงงาน 
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2.3.2  การจัดหาฐานขอ้มูลออนไลน์ 
 

 ฐานข้อมูลออนไลน์ บอกรับเป็น
สมาชิก 

หมดวาระ
สมาชิก 

2.3.2.1 Thai University e-book Net 2547 ต่อเนื่อง 
2.3.2.2 ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (Online matichon e-Library) 1 พ.ค. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.3 Proquest ABI/Inform 1 มิ.ย. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.4 Westlaw International 1 ก.ค. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.5 Hospitality & Tourism Complete 1 ก.ย. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.6 Business Source Premier (BSP) 1 ต.ค. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.7 NewsCenter 1 ต.ค. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.8 Proquest Dissertation & Theses 1 พ.ย. 2549 ต่อเนื่อง 
2.3.2.9 ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ฐาน (เฉพาะบุคคล) 1 ม.ค. 2550 ต่อเนื่อง 
2.3.2.10 WARC.COM 1 มี.ค. 2550 ต่อเนื่อง 
2.3.2.11 Digital Library, Joint Research Projects 2552 ต่อเนื่อง 
2.3.2.12 ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 ฐาน (เฉพาะบุคคล) 1 เม.ย. 2553 ต่อเนื่อง 
2.3.2.13 ACM Digital Library 1 พ.ย. 2553 ต่อเนื่อง 
2.3.2.14 Web of Science 1 พ.ย. 2553 ต่อเนื่อง 
2.3.2.15 ScienceDirect 1 ม.ค. 2554 ต่อเนื่อง 
2.3.2.16 iQNewsClip 1 ก.ค. 2554 ต่อเนื่อง 
2.3.2.17 Passport GMID 1 ก.ค. 2554 ต่อเนื่อง 
2.3.2.18 Emerald EMP 1 ม.ค. 2555 ต่อเนื่อง 

 

2.3.3  การวิเคราะหส์ิ่งพมิพ ์

2.3.3.1   หนังสือ     3,399 / 4,606 ชื่อเรื่อง / เล่ม  

 

2.3.4  ความร่วมมอืระหวา่งห้องสมุด   

2.3.4.1  การจัดท าสหบรรณานุกรม  (Union Catalog) 

      1)  หนงัสือ     3,109  ชื่อเรื่อง 

      2)  วารสาร        223  ชื่อเรื่อง 

2.3.4.2  การน าวิทยานิพนธ์ขึ้นเผยแพร่บนเครือข่าย ThaiLIS Digital Collection 

      1)  สารนิพนธ ์       167  ชื่อเรื่อง 

      2)  วิทยานิพนธ์  ปริญญาโท      230  ชื่อเรื่อง 

      3)  วิทยานิพนธ์  ปริญญาเอก         2  ชื่อเรื่อง 
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2.3.4.3  Journal Link 

      1)  วารสารภาษาไทย            206  ชื่อเรื่อง 

      2)  วารสารภาษาองักฤษ           17  ชื่อเรื่อง  

 

2.3.5  การซอ่มและอนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ ์

     ด าเนินการได ้        3,922  เล่ม 

 

2.3.6  หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 

     2.3.6.1 การจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลของบคุคลส าคัญของมหาวิทยาลัย  

 ในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคล ดร.ไสว สทุธิพิทักษ์ จ านวน 5 หัว  

ข้อเรื่อง ดังนี ้

1)  ประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    2)  สมาคมนักกฎหมายชาวปกัษ์ใต้ 

    3)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ปี 2536 

    4)  ที่ดิน 

    5)  กองทุน ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ กองทุน นางสัจจา เกตทุัต และกองทุนจันทราทิพย ์

2.3.6.2  ประเมินคุณค่าภาพและจัดเก็บลงอัลบั้ม  

      25 อัลบั้ม  119 กิจกรรม 5,555 ภาพ 

2.3.6.3  การจัดท าฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหต ุ  

     งานหอจดหมายเหตุฯ รว่มกบัแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการเร่ือง Source Code  

และ Layout ของฐานข้อมูล ซึ่งแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2555 และเร่ิมใช้จริง ในเดือน มิถนุายน 2555 
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2.4  บริการหนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ 

 

2.4.1  สถิติผู้เข้าใชบ้ริการศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศกึษา 2554 

 

เดือน / ปี จ านวนผู้เข้าใชบ้ริการ (คน) 
 นักศึกษา/บุคลากร/สมาชิกภายนอก บุคคลทั่วไป รวม 

มิถุนายน 2554 45,503 2,592 48,095 
กรกฎาคม 2554 41,912 2,316 44,228 
สิงหาคม  2554 46,728 2,394 49,122 
กันยายน  2554 18,252 2,352 20,604 
ตุลาคม  2554 1,414 123 1,537 
พฤศจิกายน  2554 2,583 220 2,806 
ธันวาคม  2554 18,775 935 19,710 
มกราคม  2555 30,960 1,441 32,401 
กุมภาพันธ์ 2555 37,018 1,605 38,623 
มีนาคม  2555 56,485 2,643 59,128 
เมษายน  2555 6,448 899 7,347 
พฤษภาคม 2555 14,235 101 14,336 
มิ.ย. 54 – พ.ค. 55 318,619 17,621 337,937 
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2.4.2  สถิติการให้บริการของแผนกบริการหนังสือ เอกสาร และสิ่งพมิพ์ ปีการศึกษา 2554 

บริการ 
สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2554 

รวม 
มิ.ย.54 ก.ค.54 ส.ค.54 ก.ย.54 ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 

จ านวนสมาชิกห้องสมุด                (ราย) 42,948 42,887 42,637 42,492 42,439 42,438 42,150 41,900 41,813 41,728 41,612 41,496 506,540 

บริการยืม – คืนหนังสือ                (เล่ม) 13,771 16,368 18,251 20,722 4,257 3,854 9,993 14,536 15,410 18,007 5,907 3,470 144,546 

บริการยืมต่อทางอินเทอร์เน็ต         (ราย) 1,910 2,295 2,942 2,131 972 854 1,506 2,507 2,502 2,575 1,024 1,153 22,371 

บริการจองหนังสือ                      (เล่ม) 24 29 14 20 5 27 7 12 38 13 2 12 203 

บริการพิมพ์เอกสาร                    (หน้า) 16,628 17,117 17,023 20,513 657 1,341 8,212 10,650 12,313 20,223 2,722 7,094 134,493 

บริการแจง้เตือนการยมืหนังสือ       (ราย) 495 309 312 251 167 156 183 198 238 210 166 218 2,903 

บริการช่วยหาหนังสือ                  (ราย) 184 178 131 115 0 4 58 200 193 160 68 95 1,386 

บริการช่วยค้นคว้าพื้นฐาน             (ราย) 135 120 75 59 0 0 25 76 87 75 21 41 714 

จ านวนหนงัสือที่จัดขึ้นชั้น             (เล่ม) 19,234 19,778 13,906 15,273 1,835 2,532 9,109 13,362 13,023 14,012 5,861 9,964 137,889 

จ านวนหนงัสือช ารุดส่งซ่อม           (เล่ม) 100 160 116 130 127 54 123 137 141 153 156 15 1,412 
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2.4.3  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.4.3.1  การบริการส ารองหนังสือ 

      การบริการส ารองหนังสือ เปน็การบริการห้องสมุด ด าเนินการตามที่อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวชิาได้

แจ้งความประสงค์ให้ท าการส ารองหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาไดม้ีโอกาส

ใชห้นังสือได้อย่างทัว่ถึง โดยก าหนดระยะเวลาการยมืหนงัสือใหน้้อยกว่าการยมืปกติ คือ อาจใหย้ืมได้ 3 วัน หรือให้ยมื

ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ในปีการศึกษา 2554 มีอาจารย์ผู้สอนแจ้งส ารองหนังสือ ดังนี ้

ภาคการศึกษาที่ 1/2554  มีการส่ังส ารองหนังสือจาก 2 คณะ คอื คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์  

1 ชื่อเรื่อง / 1 เล่ม และบัณฑิตวทิยาลัย 1 ชื่อเรื่อง / 1 เล่ม  

ภาคการศึกษาที่ 2/2554  มีการส่ังส ารองหนังสือจาก 3 คณะ คอื คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ชื่อเรื่อง / 

2 เล่ม คณะบรหิารธุรกจิ 1 ชื่อเรือ่ง / 1 เล่ม  และสถาบันภาษา 5 ชื่อเรือ่ง / 15 เล่ม 

2.4.3.2  การแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือ  

ในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการติดตามทางถามหนงัสือค้างส่งของนักศึกษา รวม 3 ครั้ง เมือ่

ส้ินภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษา ฤดูร้อน โดยแจ้งรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ SAP รวม

จ านวน 523 คน และเมื่อวันที่ 18 มถิุนายน 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบพบว่า มีนักศึกษา

ค้างส่งหนังสือ จ านวน 4 คน สรุปผลการแจ้งรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ SAP ท าให้นักศึกษาน าหนังสือมาส่งคืน

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 519 คน คิดเป็นร้อยละ 99.24 

2.4.3.3  การขอรายชือ่อาจารย์พิเศษ    

ปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการขอรายชื่ออาจารย์พิเศษจากคณะทุกภาคการศึกษา รวม 3 ครัง้ 

สรุปผลดังนี้  

ภาคการศึกษาที่ 1 ได้รับรายชื่ออาจารย์พิเศษ จ านวน 220 คน ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวน 195 

คน และภาคฤดูร้อน จ านวน  5  คน 

2.4.3.4  การขอรายชือ่บัณฑิตช่วยงาน 

      ปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการขอรายชื่อบัณฑิตช่วยงานจากคณะ / หน่วยงาน รวม 3 ครัง้ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการยืมทรัพยากรสารสนเทศออกไปใช ้สรุปดังนี้ 

      ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 28 คน  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 27 คน  และภาคฤดูร้อน จ านวน           

7 คน 

2.4.3.5  การอ่านชั้นหนังสือ 

      ในปีการศึกษา 2554 ไดท้ าการอ่านชั้นหนังสือ รวม 2 ครั้ง  เมื่อส้ินภาคการศึกษาปทีี่ 1  และ

ภาคการศึกษาที่ 2 
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2.4.3.6  การส ารวจและคัดเลอืกหนังสือต าราของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และ มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช       

      เน่ืองจากหนงัสือ ต ารา ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และต าราของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธ-ิ

ราช ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มีอยู่จ านวนหนึง่ เป็นต าราเก่าทีจ่ัดพิมพ์มาหลายปี เนื้อหาในเล่มล้าสมัย ไม่ทันสมยั มี

ผู้ใช้น้อย จึงได้พิจารณาคัดออกโดยเก็บไวบ้นชั้น ชื่อเรื่องละ 2 เล่ม 

ในปีการศึกษา 2554 งานบริการหนังสือเอกสาร และส่ิงพิมพ์ จึงได้ด าเนินการส ารวจและ

พิจารณาคัดเลือกหนังสือ หมวด 000-900 ออกจากชั้นหนังสือ รวม 1,539 เล่ม และจัดส่งหนังสือที่คัดเลือกออกให้

แผนกทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป 

2.4.3.7 การบริการแจ้งเตือนการยืมหนังสอืผ่าน e-mail 

               แผนกบริการหนงัสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์ ไดจ้ัดบริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือผ่าน e-mail ให้แก่

อาจารย์ และบคุลากรของมหาวทิยาลัยทุกสัปดาห ์เพื่อเป็นการกระตุ้นใหผู้้ใช้น าหนังสือที่ไดย้ืมไปแล้วมาส่งคืนตาม

ก าหนด หรือท าการยืมต่อทางอนิเทอร์เน็ตได้ทันตามวันก าหนดส่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผูใ้ชต้้องจ่ายเงินค่าปรับ หรือ

ต้องจ่ายเงินค่าปรับเพิม่มากขึ้น หากมหีนังสือที่เกินก าหนดส่งคนืแล้ว โดยในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการแจ้ง

รายการหนังสือทีใ่กล้ถึงวันก าหนดส่ง และรายชื่อหนังสือที่เกินก าหนดไปยัง e-mail Address ของอาจารย์และบุคลากร 

รวม 4,122 คน 

2.4.3.8  การรวบรวมสถิติการใช้หนังสือภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด 

                ศูนย์สนเทศและหอสมุด ต้องการทราบความต้องการใชห้นังสือของผูใ้ชบ้ริการ โดยการเก็บสถิติ

หนังสือที่ไมผ่่านการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ เพื่อทราบจ านวนหนังสือที่ผูใ้ช้บริการน ามาศกึษา ค้นคว้าภายใน

ห้องสมุด ช่วยใหศู้นย์สนเทศและหอสมุด สามารถพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศให้ทันสมยั  ตรงกบัความต้องการของ

ผู้ใชย้ิ่งขึ้น ปีการศึกษา 2554 แผนบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์ จึงได้เริ่มด าเนินการเกบ็สถิติหนังสือที่

ผู้ใช้บริการน ามาศึกษาค้นคว้าภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 

พฤษภาคม 2555 โดยน าหนังสือที่เก็บจากโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ มาสแกนเก็บในโปรแกรม VTLS สรุป มีการใชห้นังสือ

ภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด จ านวน 8,223 เล่ม 

2.4.4  กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม  

2.4.4.1  โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. 

      ในวันที่ 8 กันยายน 2554 ได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมนิผลมุมส่ือความรู้ มธบ. ใน

โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ไปจัดตั้งมุมส่ือความรู้ มธบ. ไว้แล้ว จ านวน 5 โรงเรยีน คือ โรงเรียนดอนเมืองทหาร

อากาศอ ารุง  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  โรงเรียนหอวัง นนทบุร ี โรงเรียนปากเกร็ด  โรงเรียนศรีบุณยานนท์  และ

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมทั้งมอบส่ิงพิมพข์องมหาวทิยาลัย คือ หนังสือระเบียบการหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2554 จ านวน 5 ชุด และแผ่นซีดี 5 แผ่น หนังสือความรู้ทัว่ไป 635 เล่ม และวารสารวิชาการและนิตยสาร 195 เล่ม 
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2.5  บริการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 

2.5.1  สถิติการให้บริการสิ่งพมิพ์ต่อเน่ือง 

     สถิติการให้บริการส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555 

บริการและประเภทของงาน จ านวนรวม 
  1.  บริการยมื – คืน วารสารและหนังสือพิมพ ์ 3,633  เล่ม / ฉบับ 
  2.  บริการห้องค้นคว้า 31,897  คน 
  3.  บริการห้องวารสาร ฉบบัยอ้นหลัง  3,862  คน 
  4.  บริการวารสาร ฉบับใหม ่   4,783  ฉบับ 
  5.  บริการหนังสือพิมพ์ ฉบับใหม ่  8,236  ฉบับ 
  6.  บริการจดหมายขา่ว ฉบับใหม ่    745  ฉบับ 
  7.  จ านวนจัดชั้นวารสาร 27,004  เล่ม 
  8  จ านวนจัดชั้นหนงัสือพิมพ ์ 11,017  ฉบับ 
  9.  งานเยบ็เล่มหนังสือพมิพ์ ฉบับย้อนหลัง  6,575  ฉบับ 
10.  งานจัดเตรยีมและเย็บเล่มวารสารเบื้องต้น   838  เล่ม 
11.  การตอบค าถามและช่วยเหลือผู้อ่ืน       765  ค าถาม 
12.  บริการเคร่ืองมือช่วยค้นควา้บทความวารสารกฎหมาย (Flip Album)   225  หน้า 
13.  บริการหน้าสารบัญวารสาร ฉบับใหม ่ 5,216  หน้า 

 

2.5.2  การส ารวจและจ าหน่ายวารสารและนิตยสาร     

ในปีการศึกษา 2554  แผนกบรกิารส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ได้ด าเนินการส ารวจ และได้ขออนุมัตจิ าหนา่ยวารสาร

ที่มีการพมิพ์เผยแพร่ ก่อนเดือนธันวาคม 2552 ในระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2554 ดังนี ้

ประเภท ส ารวจ (ชื่อเร่ือง) จ าหน่าย (ชื่อเร่ือง) จ าหน่าย (ฉบบั) 
1.  วารสารทั่วไปและจดหมายขา่ว 81  ชื่อเรื่อง 49  ชื่อเรื่อง 963  ฉบับ 
2.  วารสารรายสัปดาห ์ 12  ชื่อเรื่อง 12  ชื่อเรื่อง 450  ฉบับ 
3.  นิตยสารบันเทงิ 22  ชื่อเรื่อง 22  ชื่อเรื่อง 414  ฉบับ 

รวม 115  ชื่อเร่ือง 83  ชื่อเร่ือง 1,827  ฉบบั 
 

2.5.3  งานดรรชนีสิ่งพมิพ์ตอ่เน่ือง 

ในปีการศึกษา 2554  แผนกบรกิารส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ได้จัดท าดรรชนีช่วยค้นส่ิงพมิพ์ต่อเนื่อง ดังนี้ 

ประเภทของงาน จ านวนรวม 
1.  งานวิเคราะห์ดรรชนแีละบันทึกบรรณานุกรมวารสารภาษาไทย 510  ชื่อเรื่อง 2,175 ฉบับ 24,618 บทความ 
2.  บันทึกรายการทางบรรณานกุรมวารสารต่างประเทศ 19  ชื่อเรื่อง 167  ฉบับ 2,357  ระเบียน 



 27 

2.5.4  การจัดท าเคร่ืองมอืชว่ยค้นคว้าบทความวารสาร 

โครงการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าบทความวารสารกฎหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการใน

ความรับผิดชอบของ แผนกบริการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง เป็นการจัดท าเคร่ืองมือชว่ยค้นคว้าบทความ โดยการสแกนหน้า

สารบัญวารสารด้านกฎหมายในแต่ละฉบับอย่างต่อเนื่อง และไดจ้ัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าดว้ยโปรแกรม Flip Album 

เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถค้นหาบทความได้จากหน้าสารบัญวารสารกฎหมายได้สะดวก และรวดเร็วทางคอมพิวเตอร ์

ในปีการศึกษา 2554 สรุปผลการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าบทความ 3 ชื่อเรื่อง ดงันี ้

1.  หน้าสารบัญวารสารกฎหมาย   พ.ศ. 2517-2554  จ านวน  97  หน้า 

2.  หน้าสารบัญวารสารวิชาการศาลปกครอง พ.ศ. 2544-2554  จ านวน  72  หน้า 

3.  หน้าสารบัญวารสารศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2542-1442  จ านวน  56  หน้า 

2.5.5  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  

2.5.5.1  มุมตลาดนัดแลกเปลีย่นหนังสือ 

      ในปีการศึกษา 2554 มีนักศกึษา อาจารย์ พนักงาน และประชาชนทัว่ไป น าหนังสือและวารสาร

มาบริจาค หรือแลกเปล่ียน ดังนี้ 

      1.  ด้านการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ   

           คัดเลือกและจัดเตรียมส่ิงพิมพ์  ส าหรบัการบริจาค จ านวน 1,527  เล่ม 

       2.  ด้านบริการ   

            มผีู้สนใจรว่มกจิกรรมแลกเปล่ียนหนังสือ จ านวน 319 คน 1,190 เล่ม 

2.5.5.2  มุมต าราพี่..ฝากนอ้ง 

      ในปีการศึกษา 2554 มีนักศกึษาและอาจารย์ น าหนังสือประกอบการเรียน / ต ารา มารว่ม

กิจกรรม ดังนี ้

      1.  ด้านการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

           คัดเลือกและจัดเตรียมส่ิงพิมพ์ ส าหรบับริจาค จ านวน 381 เล่ม 

      2.  ด้านบริการ 

           มีนักศึกษาและอาจารย์ ขอหนังสือประกอบการเรียน / ต ารา จ านวน 167 คน 366 เล่ม 
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2.6  บริการสื่อโสตทัศน์ 

 

2.6.1  การจัดหาและคัดเลือกสื่อโสตทัศน์จากการส ารวจตลาด 

     ปีการศึกษา 2554 แผนกส่ือโสตทัศน์ ได้จัดหาและคัดเลือกส่ือโสตทัศน์ จ านวน 12 ครัง้ ดังนี ้

  กิจกรรมจัดหาและคัดเลอืกสือ่โสตทัศน์ 
คร้ังที ่ ส ารวจตลาด / แห่งจ าหน่าย วิชาการ 

ชื่อเรื่อง/แผ่น 
นันทนาการ 
ชื่อเรื่อง/แผ่น 

รวม 
ชื่อเรื่อง/แผ่น 

1 บริษัท ว็อชด็อก จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

9 / 10 45 / 45 54 / 55 

2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

1 / 1 50 / 50 51 / 51 

3 บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด - 47 / 47 47 / 47 
4 ร้านแมงป่อง 

บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 
- 45 / 45 45 / 45 

5 บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 
บริษัท บทีูเอส จ ากัด 

- 40 / 40 40 / 40 

6 บริษัท ทวีีบูรพา จ ากัด 
บริษัท บทีูเอส จ ากัด 

36 / 49 16 / 18  52 / 67 

7 บริษัท บทีูเอส จ ากัด - 39 / 39  39 / 39 
8 บริษัท บทีูเอส จ ากัด 

บริษัท มาร์เก็ตติ้งกูรู แอส โซซิเอชั่น จ ากัด 
11 / 11  28 / 28 39 / 39 

9 บริษัท ทวีีบูรพา จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

50 / 64 29 / 29 79 / 93 

10 ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

42 / 42 40 / 40 82 / 82 

11 ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร ์
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

29 / 29 23 / 23 52 / 52 

12 บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด - 25 / 25 25 / 25 
 รวม 178 / 206 427 / 429 605 / 635 

 

2.6.2 งานวิเคราะหส์ื่อโสตทัศน์ 

    ในปีการศึกษา 2554 ได้วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์ จ านวนทั้งหมด 1,079 ชื่อเรื่อง 1,443 แผ่น 

2.6.3 การจัดท า  Digital Photo Bank 

แผนกส่ือโสตทัศน์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ด าเนินการจัดท าขอ้มูลรูปภาพ มธบ. ในรูปแบบดิจทิัล เพื่อ

รวบรวมภาพกจิกรรม ในรอบปกีารศึกษา 2554 ของมหาวทิยาลัย โดยจัดเก็บภาพให้เป็นระบบในฐานข้อมูลรูปภาพ 
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มธบ. ให้ผูใ้ช้บริการสามารถค้นหาภาพได้อย่างรวดเร็ว จ านวน 334 กจิกรรม 22,130 ภาพ ทาง Internet โดยเข้าชม

ผ่าน Website ของศูนย์สนเทศและหอสมุด ที่  http://www.dpu.ac.th/laic   และจัดเก็บส่ือบันทกึภาพในรูปแบบแผ่น

ซีดี-รอม โดยใช้รหัส PCD จ านวน 72 แผ่น 

2.6.4  การส ารวจสื่อโสตทัศน์ 

     ปีการศึกษา 2554 ได้ท าการส ารวจส่ือโสตทัศน์ จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2555 

พบรายการช ารุด 96 รายการ รายการจ าหน่าย 5,348 รายการ และรายการตรวจสอบไมพ่บ 26 รายการ 

2.6.5  การพฒันาคูม่ือชว่ยค้นคว้าสือ่โสตทัศน์ในรูปสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

     แผนกส่ือโสตทศัน์ ได้จัดท าคูม่ือช่วยค้นคว้าในลักษณะที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยใชโ้ปรแกรม Flip 

Albums ในการจัดท า  ในปีการศึกษา 2554 ไดจ้ัดท า Flip Album จ านวน 427 ชื่อเรื่อง 

2.6.6  การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 

     ปีการศึกษา 2554 แผนกส่ือโสตทัศน์ ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลส่ือโสตทัศน์ ดังนี้ 

ตรวจสอบข้อมูล จ านวน 5,589 รายการ และปรับปรุงแก้ไขข้อมลู จ านวน 3,434 รายการ 

2.6.7  การน ารายชือ่โสตทัศน์ใหม่ใหบ้ริการบนเว็บไซต์ 

     ปีการศึกษา 2554 ได้เผยแพร่รายชื่อส่ือโสตทศัน์ใหม่บนเว็บไซต์ จ านวน 1,079 ชื่อเรื่อง 

2.6.8  สถิต ิ

     2.6.8.1  จ านวนสื่อโสตทัศน์ 

ประเภท จ านวน  (ชื่อเร่ือง /  แผ่น) รวม 
 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  

ซีดี – รอม  บันเทิง (CDM) 539 / 571 341 / 426 880 / 997 
ซีดี – รอม วิชาการ (CD) 3,622 / 4,236 2,379 / 4,279 6,001 / 8,515 
แถบบันทกึเสียงบันเทิง (TCM) 1,236 / 1,208 115 / 115 1,351 / 1,323 
แถบบันทกึเสียงวชิาการ (TC) 758 / 1,359 563 / 1,291 1,321 / 2,650 
แผนที่  (MAP) 4 / 4 7 / 7 11 / 11 
แผ่นบันทึก (DISK) 197 / 299  383 / 500 580 / 799 
แผ่นโปร่งใส  (TP) 7 / 8 3 / 4  10 / 12 
แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจติอลบันเทงิ (DVDM) 347 / 506 481 / 513 828 / 1,019 
แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจติอลวิชาการ (DVD) 267 / 327 441 / 406 708 / 733 
แผ่นวีดิทัศนบ์ันเทิง  (VCDM) 2,116 / 4,796 877 / 1,746 2,993 / 6,542 
แผ่นวีดิทัศนว์ิชาการ (VCD) 1,830 / 2,672 123 / 137 1,953 / 2,809 
วีดิทัศน์วชิาการ (VC) 1,511 / 1,472 141 / 139 1,652 / 1,611 
ส่ือประสม  (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 
รวม 12,435 / 17,472 5,859 / 9,571 18,294 / 27,043 

http://www.dpu.ac.th/laic%20%20%20และจัดเก็บสื่อบันทึกภาพในรูปแบบแผ่นซีดี-รอม
http://www.dpu.ac.th/laic%20%20%20และจัดเก็บสื่อบันทึกภาพในรูปแบบแผ่นซีดี-รอม
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2.6.8.2  สถิติผู้ใชบ้ริการสือ่โสตทัศน์ ปีการศึกษา 2554 

 

 ประเภท  
เดือน สมาชิกห้องสมุด 

จ านวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จ านวน / คน 
รวม 

มิถุนายน  2554 3,510 8 3,518 
กรกฎาคม  2554 2,344 7 2,351 
สิงหาคม  2554 5,131 101 5,232 
กันยายน  2554 3,101 17 3,118 
ตุลาคม  2554 129 - 129 
พฤศจิกายน  2554 30 2 32 
ธันวาคม  2554 1,390 10 1,400 
มกราคม  2555 2,327 24 2,351 
กุมภาพันธ์  2555 2,417 14 2,431 
มีนาคม 2555 2,655 17 2,672 
เมษายน  2555 763 15 778 
พฤษภาคม  2555 1,263 18 1,281 

รวม 25,060 233 25,293 
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2.6.8.3  สถิติการใหบ้ริการ ปกีารศึกษา 2554 

 

บริการ 
2554 2555  

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 – คืนส่ือโสตทัศน์    (รายการ)              

   -  ใช้ภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด 1,299 2,251 1,050 1,006 36 35 348 1,269 1,345 1,170 707 458 10,974 

   -  ยืมออกจากศูนย์สนเทศและหอสมุด 818 514 606 106 15 16 123 98 109 72 79 90 2,646 

บริการโสตทัศนูปกรณ์                 (ราย) 1,977 2,537 1,903 1,149 27 26 558 1,060 1,092 887 206 636 12,058 

บริการห้องโสตทัศน์ 1, 2 และ 3     (ครั้ง) 176 155 179 165 3 5 79 159 147 176 15 53 1,312 

บริการ CD & VDO on Demand    (ราย) 1,396 1,016 1,087 729 20 4 353 758 728 687 117 196 7,089 
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2.7  บริการสารสนเทศ 

 

2.7.1  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอา่น   

2.7.1.1  งานสัปดาห์ห้องสมุด  

แผนกบริการสารสนเทศ ได้จัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี

การศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนี ้

1)  “ส้มหล่น”  เป็นกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยให้รางวัลกับนักศึกษาและบุคลากรทีย่ืม

หนังสืออกไปอ่านมากที่สุด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2555 รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี 

นางสาวเกศินี สมศรีษะ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาโท/เอก นายทรงพล แกว้จุล

กาญจน์ คณะนิตศิาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศประเภทบุคลากร อาจารยศ์ิรัตน์ แจ้งรกัษ์สกุล คณะ

บริหารธุรกจิ  

2)  “เล่มโปรดของฉัน” รางวัลชมเชย นายทรงพล แกว้จุลกาญจน์ บัณฑติวิทยาลัย ชื่อเรื่อง 

พลิกชีวิตจากหายนะสู่ความส าเร็จ นายก าพล ศรีพรหม นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ชื่อเรื่องหลักกฎหมาย

อาญา และ นางสาวสุภาพร เฟน็ด้ี นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ชื่อเรื่อง วิทยาศาสตร์ : อวกาศ 

3)  “Memory Shot  ความทรงจ าดีดีที่มอบให้”  เป็นกิจกรรมที่คณะท างานไปสัมภาษณ์นัก

อ่านด้วยค าถามส้ัน ๆ 2-3 ค าถาม เช่น คุณได้ประโยชน์อะไรจากการอ่าน คุณชอบอ่านหนังสอืประเภทอะไร และคุณ

ชอบอ่านหนังสือที่ไหน ฯลฯ และน ามาเผยแพร่บน Facebook ของห้องสมุด เพื่อรณรงคใ์ห้คนรกัการอ่านหนังสือมาก

ยิ่งขึ้น และเป็นการประมวลเรื่องราวดีดีที่นักศึกษามีต่อการอ่าน เพื่อเป็นการจูงใจให้เพื่อนรักการอ่านเพิ่มขึ้นอีก มีผู้ร่วม

กิจกรรมทัง้หมด 20 คน 

4)  “แฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด คร้ังที่ 2”  เป็นกิจกรรมแขง่ขันการตอบค าถามเกี่ยวกับห้องสมุด มี

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด 48 คน ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ นายมนตรี ฐิตะปัญญา คณะบรหิารธุรกจิ สาขา

การตลาด รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 นางสาวนวพร ม่อนใหญ ่คณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายพร

เทพ ศศมิณฑล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 

5)  นิทรรศการออนไลน์ เรือ่ง “การอ่านสไตล์ไทย สไตล์เอเชยี”   

2.7.1.2  มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 

1)  “เงินหล่นทับ” วันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2555  ให้รางวัลผู้ใชบ้ริการที่ยืมหนังสือจากมมุความรู้

ตลาดทุนมากที่สุด ระหว่างวันที ่1 มถิุนายน 2554 – 31 มกราคม 2555  รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี นายฉัตรชัย 
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ศิวพงศโ์รจน์สิริ  คณะบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน รางวัล ชนะเลิศ ระดับปริญญาโท/เอก นางสาวจีรนุช เครืออินทร์ 

บัณฑิตวทิยาลัย สาขาบัญชี รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคลากร อาจารยจ์ักริน สมิตเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  “ตอบค าถามหนังสือ SET Corner”  จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.30-

12.00 น.  มีผู้เข้ารว่มแขง่ขันทัง้หมด 40 คน ผลการตัดสิน รางวลัชนะเลิศ นางสาวปวีณา ลาโสมา คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายกันตวัศ ยิม้ชูวงศ ์คณะศลิปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ อนัดับ 2 นางสาวลดาวัลย์ 

ลอกไธสง คณะบริหารธุรกจิ 

3)  “ค าคม SET”  เป็นการประกวดการเขียนค าคมเกี่ยวกบั เงนิ ๆ ทอง ๆ เร่ิมกจิกรรมให้ส่ังได้ 

ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้ส่งค าคมเข้ารว่มกจิกรรมทั้งหมด 45 คน ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ นางสาววิ

ชุดา รัตนพันธ ์คณะเศรษฐศาสตร์ “อยากรวยต้องเล่นหุ้น อยากลงทุนต้องอดออม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

นางสาวสมฤทยั โต๊ะเถื่อน คณะรัฐศาสตร์ “มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่ ถ้าไมม่ีนับว่าจน” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 

2 นางสาวฐิตมิา วงศ์สายตา คณะเศรษฐศาสตร์ “เงินทองของมีค่า หมั่นรักษาใหง้อกเงย” 

4)  “OX SET Version 2” เป็นการจัดกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ตลาดทุน (SET 

Corner)  โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00-15.30 น. มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 คน 

5)  “SET สัญจร”  เป็นการจัดกิจกรรมเชงิรุก โดยก าหนดค าถามที่ใชใ้นการตอบ ซึ่งเป็นค าถาม

เกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ตอบค าถามเกีย่วกับความรูต้ลาดทนุ (SET Corner) โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 50 คน 

2.7.1.3  การสอนการใช้หอ้งสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ 

   แผนกบริการสารสนเทศ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม / แนะน าการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลของ

ศูนย์สนเทศและหอสมุด และแนะน าวิธีการค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ ทั้งยงัท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะน าขั้นตอน

และวิธีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ก าหนดช่วงแนะน า เร่ิมตั้งแต่เดอืน มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555 มีผู้สนใจเข้า

ร่วมโครงการทั้งหมด 2,449 คน 

2.7.1.4  การแนะน าการสบืคน้ฐานข้อมลูออนไลน์ 

1)  วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมการใชฐ้าน ABI / INFORM Complete, 

ACM Digital Library, ProQuest Dissertations and Theses และ Westlaw International  ณ LAB 12 อาคาร 8 

2)  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมการใช้ฐาน iQNewsClip, Matichon-e-

Library Package S (ห้องสมุดข่าวออนไลน์) มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ และ World Advertising Research Center 

(WARC) ณ ห้องโสตฯ ชั้น 5 

3)  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30-16.30 น. อบรมการใช้ฐาน Emerald ณ ห้องโสตฯ          

ชั้น 5 



 34 

4)  วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. อบรมการใช้ฐาน Business Source 

Premier  Hospitality and Tourism Complete และ eBook 

5)  วันที่ 21 พฤษภาคม 2555  เวลา 14.00-16.30 น. อบรมการใช้ฐาน Passport GMID ณ 

ห้องโสตฯ ชั้น 5 

2.7.1.5  การแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่บนเวบ็ไซต ์

      ตลอดปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ จ านวน 480 เรื่อง 

2.7.2  การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวชิาการบนเวบ็ไซต์   

2.7.2.1  ฐานข้อมูลบทความประวัติและผลงานวชิาการ ศ.ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต ราชบัณฑิต  

รวบรวมประวัติ ผลงานด้านงานเขียนและผลงานด้านอ่ืน ๆ ที่ไดเ้ขียนลงในวารสาร นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ และหนงัสือต าราทัว่ไป ของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั ราชบัณฑิต จ านวน 91 รายการเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

2.7.2.2  ฐานข้อมูลบทความวชิาการของ รองศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  

      รวบรวมบทความของ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลยัธุรกจิ

บัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เขยีนลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เนื้อหาของ

บทความส่วนใหญ่เน้นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การออม วิธีการใช้เงิน การศึกษา คุณภาพชีวิต 

และเร่ืองอื่น ๆ ทั่วไป รวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  เผยแพร่บน

เว็บไซต์ จ านวน 71 ชื่อเรื่อง 

2.7.2.3  การรวบรวมและเผยแพรบ่ทความวิชาการของอาจารยม์หาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

      1) ในปีการศึกษา 2554 ได้รวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรุกิจ

บัณฑิตย์ บนเว็บไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมุด จ านวน 146 รายการ 

      2) การน าบทความวิชาการของอาจารยม์หาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ เผยแพร่บนเครือข่าย 

ThaiLIS Digital Collection ตลอดปีการศึกษา 2554 ได้เผยแพร่บทความวชิาการบนเครือข่าย ThaiLIS Digital 

Collection  จ านวน 304  ชื่อเรือ่ง 

2.7.2.4  การน างานวจิัยของอาจารย์เผยแพรบ่นเครือข่าย ThaiLIS Digital Collection   

      ปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวทิยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ ขึ้นเผยแพร่บนเครือข่าย  ThaiLIS Digital Collection  จ านวน  37  ชื่อเรื่อง  

2.7.2.5  การเผยแพร่ขา่วอุดมศึกษาบนเว็บไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

      ในปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการเผยแพร่ข่าวอุดมศึกษาบนเว็บไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมดุ 

จ านวน 231 ข่าว 

 



 35 

 

2.7.3  การพฒันาฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด ดร.ไสว สทุธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 

ปีการศึกษา 2554  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลหนังสือของห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพทิักษ์ เข้า

ฐานข้อมูล จ านวน  427 ชื่อเรื่อง 

2.7.4  สถิติการให้บริการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 
 

บริการ จ านวน 
1.   บริการช่วยค้นคว้าและตอบค าถาม              1,769  ค าถาม 
2. บริการแนะน าการใช้ห้องสมุดเฉพาะบุคคล                 1,394  คน 
3. บริการฝึกอบรมการใชห้้องสมุดเป็นกลุ่ม     53 กลุ่ม  1,055  คน 
4. บริการช่วยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์                     61  คน 
5. บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เน็ต                97,179  ครัง้ 
6. บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้วยตนเอง                85,091  ครัง้ 
7. บริการถ่ายส าเนาระหว่างห้องสมุด (ห้องสมุดอ่ืนขอมา)                      17  เล่ม 
8.   บริการยืมส่ิงพมิพใ์ช้ภายใน                      22  เล่ม 
9.  บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเร่ือง                        6  เรื่อง 
10. บริการน าชมศูนย์สนเทศและหอสมุด                      68  คน 
11. บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์                     165  คน 
12. บริการยืม – คืน หนังสือห้องสมดุ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์                       69  เล่ม 
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2.8  เทคโนโลยีห้องสมุด 

 

2.8.1  ปรับปรุงฐานข้อมูล VTLS      57 ครั้ง 
2.8.2  บ ารุงรักษา VTLS       71 ครั้ง 
2.8.3  พฒันาปรับปรุงและบ ารุงรักษา  Software     46 ครั้ง 
2.8.4  พฒันาซอฟต์แวร์ และ Application      72 ครั้ง 
2.8.5  พฒันาฐานข้อมูล         7 ครั้ง 
2.8.6  พฒันาและบ ารุงรักษา Hardware      54 ครั้ง 
2.8.7  บ ารุงรักษา  Printer       13 ครั้ง 
2.8.8  บ ารุงรักษาเครือข่าย         7 ครั้ง 
2.8.9  ซ่อมบ ารงุรักษาคอมพิวเตอร์                192 ครั้ง 
2.8.10  พัฒนาและปรับปรุงโฮมเพจ      15 ครั้ง 
2.8.11  จัดการ Server         5 ครั้ง 
2.8.12  จัดการฐานข้อมูล  SAB       12 ครั้ง 
2.8.13  จัดการระบบ  Smart Control               526 ครั้ง 
2.8.14  จัดการฐานข้อมูล Online / e-Book / e-Journal               3 ครั้ง  
2.8.15  Graphic Design                   2 ครั้ง 
2.8.16  แก้ไขปัญหา H/W, S/W และเครือข่าย              230 ครั้ง 
2.8.17  ใหค้ าแนะน าการใช้ H/W และ S/W     51 ครั้ง 
2.8.18  ส ารองข้อมูล        ทุกวัน 
2.8.19  งานบริการ                 243 ครั้ง 
2.8.20  งานท าสถิต ิ       25 ครั้ง 
2.8.21  งานธุรการและจัดการเอกสาร      74 ครั้ง 
2.8.22  ประชมุ อบรม สมัมนา       28 ครั้ง 
2.8.23  ความรว่มมือระหว่างห้องสมุด      38 ครั้ง  
 
 
 



 
 
 
 
 

3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 
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3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 นิทรรศการวันร าลึก ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์  
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
          หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ 
จัดนิทรรศการวันร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๙ 
กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณชั้น ๒ ศูนย์
สนเทศและหอสมุด  มีผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ประมาณ 
๒๐๐ คน ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ค่าเฉล่ีย ๔.๕๒   
 

 
            
 
อาจารย์ เ ฉิ ด โฉม  จั นทราทิพย์   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการอ านวยการ  ได้เยี่ยมชม
นิทรรศการฯ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัย  และรักษาการคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์  ได้เยี่ยม
ชมนิทรรศการฯ 
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 ศูนย์สนเทศและหอสมุดรับรางวัล DPU QA 
AWARD 
          รศ .ดร .ว รากรณ์  สามโก เศศ  อธิ กา รบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเกียรติบัตรและเงิน
รางวัล แก่อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด หน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับ
รางวัลผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (DPU QA AWARD) ประเภทระดับดี
เลิศ และเงินรางวัล ๑๐.๐๐๐ บาท  เมื่อวันที่  ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ อาคาร
ส านักอธิการบดี 

 

 

 

การประชุม อพส. ครั้งที่ ๑๓/๑/๑/๒๕๕๔ 
 
          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่าย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดการ
ประชุม อพส. ครั้งที่ ๑๓/๑/๑/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ๕-๒ ชั้น ๕ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี ๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๙ คน 
 
 

 

 

 

 
เยี่ยมชมศูนย์สนเทศและหอสมุด และหอ
ประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ ์
 
          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด ต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม จ านวน 
๕๖ คน ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สนเทศ
และหอสมุด และหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิ
พิทักษ์ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
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 โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔   
๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
     ๑.  กิจกรรมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ 
          มี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จ านวน ๓๑๙ 
คน ร่วมกิจกรรม และมีการแลกเปล่ียนหนังสือ จ านวน 
๑ ,๑๙๐ เล่ม  มีการบริจาคหนังสือเข้ามุมตลาดนัด
แลกเปล่ียนหนังสือ จ านวน ๑,๕๒๗ เล่ม 
     ๒. มุมต ารา...พี่ฝากน้อง 
          มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๖๗ คน จ านวน
หนงัสือ ต าราวิชาการ ที่นักศึกษารับไป ๓๖๖ เล่ม  
 
๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
     จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ คือ  
     ๑. กิจกรรมส้มหล่น  (ให้รางวัลส าหรับผู้ที่ยืมหนังสือ
ออกไปอ่านมากที่ สุด โดยเก็บสถิติการยืมตั้งแต่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) 
     ๒. กิจกรรมเล่มโปรดของฉัน 
     ๓. Memory Shot  
     ๔. แฟนพันธุ์แม้ห้องสมุด คร้ังที่ ๒ 
     ๕. กิจกรรมมุมความรู้ตลาดทุน 
     ๖. นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง การอ่านสไตล์ไทย 
สไตล์เอเซีย  
 
๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
     การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ มีร้านหนังสือมา
ออกร้านจ าหน่ายหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน
สาขาวิชาต่างๆ จ านวน ๘ ร้าน มีอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ๕๙ คน 
รวมหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ศูนย์สนเทศและ
หอสมุดจัดซื้อ จ านวน ๔๒๓ เรื่อง (ภาษาไทย ๑๓๖ 
เรื่อง และภาษาอังกฤษ ๒๘๗ เรื่อง)  
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๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ่อม อนุรักษ์ 
หนังสือและสิ่งพิมพ์” เป็นกิจกรรมบริการทางวิชาการ
แก่สังคม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด ๔๓ คน จาก
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ๓๓ คน ภาคเอกชน ๖ คน และ
โรงเรียน ๔ คน 
 
 
 

 

 

 

           

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเดินทอง
หนังสือและสิ่งพิมพ์” 
          วันอังคารที่  ๖ ธันวาคม ๒๒๕๔ งานซ่อม 
อนุรักษ์หนังสือและส่ิงพิมพ์ แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 
ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดอบรมการเดินทองหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน  โดย มี นายประกอบ ดาราตระกูล เป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด ๗ ท่าน คือ นายปรัชญา แก้วมาก  นาย
ระวิ  มีเดช นายอุเทน สร้อยอุดม นายสัมพันธ์  สมบุญ
เพ็ญ  นายธีระพล  เงินนาค  นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ  นาย
วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ 

 

 

มอบวุฒิบัตรนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด 
          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แ ละบร รณารั กษศาสต ร์  คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝึกงาน
ห้องสมุด ระหว่างวันที่  ๑๙ ตุลาคม – ๒ ธันวาคม 
๒๕๕๔ จ านวน ๔ คน 
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โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  ได้ด าเนินการโครงการมุมส่ือความรู้ มธบ. 
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดยไปตรวจเยี่ยมและ
ติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู้ มธบ. พร้อมทั้งมอบส่ือ
ความรู้ให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีก จ านวน ๕  แห่ง ได้แก่  
          ๑)โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ   
          ๒)โรงเรียนนวมินทราชินุทิศ หอวัง นนทบุรี อ.
ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   
          ๓) โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
          ๔) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี           
          ๕) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี    

 

 

 

 

โครงการแนะน าการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษา
ใหม่   
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้เห็นถึงความส าคัญ
ต่อการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา จึงได้จัดให้มีการแนะน า
การใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ทั้งรายบุคคลและ
กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ รู้วิธีการค้นหา
หนังสือบนชั้นหนังสือ และให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง
และตรงต่อความต้องการมากที่สุด ช่วงเปิดภาคเรียน
ใหม ่
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โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน  
คร้ังที่ ๑๒  ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการบรรณารักษ์
สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน คร้ังที่ ๑๒ ณ ห้องสมุด
โรงเรียนวัดลาดเป้ง ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแนะน าระบบการจัดการ
ห้องสมุด พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  น าหนังสือ 
วัสดุอุปกรณ์และคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับห้องสมุด  
ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรศูนย์สนเทศ
และหอสมุด 
           ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
สนเทศและหอสมุดไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด 
ณ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีผู้ร่วม
เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุด จ านวน ๔๗ คน โดยได้
แจกแบบประเมินผลจ านวน ๔๗ คน ได้รับกลับคืน ๔๗ 
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปแบบประเมินผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด พบว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉล่ีย ๔.๕๖  
จากค่า ๕ ระดับ  
 
 

 

 
 

 
ศูนย์สนเทศและหอสมุดปรับปรุงชั้นหนังสือ 
ชั้น ๔-๕ 
          แผนกบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์  ศูนย์
สนเทศและหอสมุด ระดมเจ้าหน้าที่จัดชั้นหนังสือ 
จัดแยกหนังสือทั่วไป หมวด ๐๐๐ – ๙๐๐ ชั้น ๔-๕  เป็น
ชั้นหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาต่างประเทศ  
เพื่อปรับปรุงให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาหนังสือทั่วไปได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 

 

 วันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 
 
           อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด น าสมาชิกห้องสมุดร่วมแรงร่วม
ใจกันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ในวันจันทร์ที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๕   

 






