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ค าน า 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2555  ฉบับนี้  เป็นรายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของศูนย์สนเทศและ

หอสมุดทุกด้าน  ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา  การบริหารงาน  ผลการด าเนินงาน สถิติที่น่าสนใจ  และกิจกรรมต่าง ๆ 

รวมกิจกรรมบริการสังคม ตลอดปีการศึกษา 2555  (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556) 

ผลงานที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้  เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจ ความอุตสาหะวิริยะของ

บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน จนงานทุกด้านประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้

อย่างดียิ่ง 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

ตลอดจนนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ขอขอบคุณ

บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ ตลอดปี

การศึกษา 2555 และขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้จนลุล่วง 

 

 

          (อาจารย์สุวคนธ์  ศิรวิงศ์วรวฒัน์) 
                   ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด 
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1.1  ปณิธำน  

“บริการล ้าหน้า  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 ทั งภาครัฐ

และภาคเอกชน 

8.  ด้าเนินการงานด้านบริการสังคม เช่น จัดโครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชมุชน โครงการมุม

ส่ือความรู้ มธบ. หรือโครงการบริการสังคมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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1.4  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม  

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงานศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ “กำรท ำงำนเป็นทมี” 

 

1.5  ประวัติควำมเป็นมำ 

1.5.1  สถำนที่ตั้ง สถำนะ และกำรให้บริกำร  

ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เริ่มด้าเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2511 พร้อมกับการก่อตั งสถาบันธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วง

แรกมีสถานภาพเป็นแผนกห้องสมุด สังกัดส้านักวิชาการ ต่อมาในปีการศึกษา 2527 จึงได้เปล่ียนสถานภาพเป็น 

“ส้านักหอสมุด” สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ปีการศึกษา 2528 ได้ใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ” ในปี

การศึกษา 2540 ได้เปล่ียนเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด” ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ด้านสังกัดนั น ในปีการศึกษา 2528 – 

2546  สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2547 – 2551 สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ ปี

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

สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถานที่ตั งอาคารห้องสมุดในระยะแรก ตั งอยู่ชั น 5 ของอาคารเรียน 6 ชั น ซึ่งเป็นตึกหลังแรกของสถาบัน 

ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พื นที่เดิมเป็นห้องเรียนแล้วดัดแปลงมาเป็นห้องสมุด มีพื นที่

ประมาณ 60 ตารางเมตร ต่อมาได้ย้ายลงมาที่คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ห้องท้าการของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาคาร 

1 เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 มีพื นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร มีบรรณารักษ์ 1 คน 

ปีการศึกษา 2513 สถานบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ” ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดได้พัฒนาทั งทางกายภาพและจ้านวนทรัพยากร

สารสนเทศ ตามความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พื นที่เดิมไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน 

ห้องสมุดจึงได้ย้ายมา อีกด้านหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพื นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร มีเจ้าหน้าที่ประจ้า 2 คน ส่วน

บรรณารักษ์จ้างมาเป็นพิเศษ พ.ศ. 2518 ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ประจ้าเป็นครั งแรก คือ นายบุญสิริ  สุวรรณเพชร 

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

ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่ขยายตัวเพิ่มขึ น จึงได้มีห้องสมุดเพิ่มขึ นอีกแห่งหนึ่ง 

เป็นห้องสมุด วิทยาคาร 2 โดยใช้พื นที่ชั น 3 ของอาคาร 1 ต่อมาในปีการศึกษา 2527 ห้องสมุดได้ขยายพื นที่ไปยังชั น 

4 อาคารเดียวกัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย และรองรับนักศึกษาที่เพิ่มจ้านวนมากขึ น 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานเป็น “มหาวิทยาลัย” ห้องสมุดจึงเปล่ียน

สถานภาพ และใช้ชื่อว่า “ส้านักหอสมุด” สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้ย้ายที่

ท้าการมายังชั น 2 และชั น 3 ของอาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ และใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ” ในปีการ 
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ศึกษา 2537 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ห้องสมุดขยายพื นที่ไปยังชั น 1 และชั น 4 ของอาคารเดิม ห้องสมุดจึงใช้พื นที่เต็ม

ทั ง 4 ชั นของอาคาร 

ปีการศึกษา 2540 หอสมุดและศูนย์สนเทศ ได้เปล่ียนชื่อเป็น “ศูนย์สนเทศและหอสมุด” 

ปีการศึกษา 2543 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ย้ายสถานที่ท้าการมายัง อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ 

อนุสรณ์ ซึ่งเป็นอาคาร 17 ชั น ใช้พื นที่ชั นที่ 2-5 มีพื นที่ใช้สอยประมาณ 6,030 ตารางเมตร จ้านวนที่นั่ง 874 ที่นั่ง และ

มีพิธีเปิดศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 

นอกจากนั น ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้น้าโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาใช้ส้าหรับการ

ปฏิบัติของศูนย์สนเทศและหอสมุด ทุกด้านแทนโปรแกรม CDS/ISIS ที่ใช้อยู่เดิม 

ปีการศึกษา 2545 จัดตั งหน่วยงานขึ นมา 2 หน่วยงานภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด คือ หอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ซึ่งให้บริการอยู่ชั น 6 ของอาคาร ดร.ไสว สุทธิ

พิทักษ์ 

ปีการศึกษา 2548-2549 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จัดบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ น เช่น จัดตั งมุมความรู้

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

ขยายพื นที่นั่งอ่านหนังสือ ทั งหมด 1,358 ที่นั่ง และมีห้องอ่านหนังสือส้าหรับปริญญาโท และปริญญาเอก จ้านวน 96 ที่

นั่ง 

ปีการศึกษา 2550 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ได้โอนมาสังกัดศูนย์สนเทศและ

หอสมุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 

ปีการศึกษา 2551 พื นที่การให้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ขยายจากชั น 2 ถึงชั น 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  ได้มีการรื อปรับระบบการจัดชั น (Shelving Re-engineering) จากเดิมเรียงหนังสือบน

ชั นรวมทั งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หมวดเดียวกนัไว้ด้วยกัน เป็นการจัดแยกภาษาไทย และภาษาต่าง 

ประเทศออกจากกัน 

ปลายปีการศึกษา 2554 (1 พฤษภาคม 2555) มีการโอนย้ายเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 3 คน ของแผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ไปสังกัด ส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปีการศึกษา 2555  ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ปรับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จาก version 4.8 

เป็น Virtua version 2011 

 

1.5.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

โครงสร้างการบรหิารงานของศนูย์สนเทศและหอสมุด มีการปรบัปรุงตลอดเวลา เพื่อให้ทันสมยัและมีความ

เหมาะสมกบัความก้าวหน้าของงาน 

ปีการศึกษา 2511-2526  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ในขณะนั นมีสถานะเป็น แผนกห้องสมุด ขึ นตรงกับ

ส้านักวิชาการ หัวหน้าบรรณารักษ์ มีต้าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกห้องสมุด 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความประสงค์จะพัฒนาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ดังนั น 

ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง คือ ที่วิทยาคาร 1 ถนนพระรามที่ 6 สามเสน และวิทยาคาร 2 ถนนประชาชื่น จึงได้พัฒนาทั งด้าน

การบริหารและการจัดเตรียมทรัพยากรทุกด้าน และแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนกเตรียมไว้เรียบร้อย ห้องสมุดมีพื นที่

ทั งสิ น 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” 
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ปีการศึกษา 2542  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เหลือ 3 แผนก คือ แผนก

งานเทคนิค แผนกบริการ และแผนกเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ ์

เดือนพฤศจิกายน 2544 – พฤษภาคม 2545  ปรับแผนกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็น เลขานกุารศูนย์

สนเทศและหอสมุด และมีแผนกเทคโนโลยหี้องสมุด เป็นแผนกที่สาม 

ปีการศึกษา 2545  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด ให้เหมาะสม แยกเป็น 

5 แผนก คือ แผนกบริหารงานทั่วไป  แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการ  แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 

และแผนกวิชาการ 

ปีการศึกษา 2546  ปรับแผนกวิชาการออก และมีแผนกส่ือโสตทัศน์ แทนที่ โดยใช้พื นที่ชั น 5 เป็นพื นที่

ของโสตทัศนศึกษาที่แผนกนี ต้องรับผิดชอบ 

ปีการศึกษา 2549  จัดโครงสร้างใหม่ มีการปรับปรุงแผนกบริการ แยกเป็น 2 แผนก คือ แผนกบริการส่ือ

ส่ิงพิมพ์ และ แผนกบริการสารสนเทศ ท้าให้มีแผนกเพิ่มขึ นมาเป็น 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 ดังนี  หน่วยงานหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์  แผนกบริหารงาน

ทั่วไป  แผนกทรัพยากรสารสนเทศ  แผนกบริการหนังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ์  แผนกบริการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง  แผนก

ส่ือโสตทัศน์  แผนกบริการสารสนเทศ และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั น ในแผนกทรัพยากรสารสนเทศ ได้

เปล่ียนชื่อ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และปรับ หอจดหมายเหตุ เป็นอีกงาน

หนึ่งในแผนกทรัพยากรสารสนเทศ และแผนกส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง จะประกอบด้วย 2 งาน คือ งานดรรชนีส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 

และ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 

ปีการศึกษา 2555  ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ปรับเปล่ียนชื่อแผนกและงาน ดังนี  แผนกบริการหนังสือ  
แผนกบริการส่ือโสตทัศน์  แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด งานให้บริการและจัดเก็บหนังสือ  และงานบริการตอบค้าถามและ
ช่วยค้นคว้า 

 

1.5.3  บุคลำกร 

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 
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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 

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 บุคลากรศูนยส์นเทศและหอสมุด มีจ้านวน 58 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน 

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

ปัจจบุัน บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด มจี้านวน 53 คน ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน บรรณารักษ์ 27 

คน เจ้าหน้าที ่15 คน พนักงาน 8 คน และคนงาน 2 คน  
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1.6  แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

ที่ปรึกษา 

 

แผนกบริหำร 

งำนทั่วไป 

 

 
แผนกทรัพยำกร

สำรสนเทศ 

 

 

 

แผนกบริกำร 

หนังสือ  

 

 

 

แผนกบริกำร 

สื่อโสตทัศน์ 

 

 แผนกบริกำร

สำรสนเทศ 

 

 

 

แผนกบริกำร

สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 

 

 

 

แผนกเทคโนโลยี

ห้องสมุด 

 

 

 

 

-  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ             
-  งานวิเคราะห์หนังสือ เอกสาร 
   และสิ่งพิมพ ์     
-  งานซ่อม อนุรักษ์หนังสอืและ 
   สิ่งพิมพ์ 
-  งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
   ธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัย 
   ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 

-  งานบริการยืม-คืน 
-  งานให้บริการและ 
   จัดเก็บหนังสือ 
 
 

-งานดรรชนสีิ่งพิมพต์่อเนือ่ง       
-งานบริการวารสารและ 
  หนังสือพิมพ์              
 

- งานบริการตอบค้าถามและ 
  ช่วยค้นคว้า     
- งานห้องสมุด ดร.ไสว  
  สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 
            
 

หน่วยงำนหอประวัติและพิพิธภัณฑ์  
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1.7  บุคลำกรศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2555 

     อาจารยจ์ีระพล คุ่มเคีย่ม   ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 

 1.  อาจารย์สุวคนธ ์ ศิริวงศ์วรวัฒน ์ ผู้อ้านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด 

 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สทุธิพิทักษ์  

   2.  อาจารย์อรชา  เผือกสุวรรณ  หัวหน้าหน่วยงาน 

   3.  นางสาววิมลรัตน ์ ทองปลาด  เจ้าหน้าที ่

   4.  นางสุดารัตน ์ ข้าภักตร ์  เจ้าหน้าที ่

   5.  นางละออง  รัชพันธ ์  คนงาน 

 แผนกบริหำรงำนทั่วไป 

   6. นายณัฐสิทธิ ์ พุฒิวิสารทภาคย ์ รักษาการหัวหน้าแผนก 

   7.  นางสาวสุกานดา ดีโพธิ์กลาง  บรรณารักษ์ 

   8.  นางสาวจุฑามาศ เชาวลิต   เจ้าหน้าที ่

   9.  นายธีระพล  เงินนาค   เจ้าหน้าที ่

 แผนกทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 10.  นางไพจติร  เกิดอยู่   หัวหน้าแผนก 

 งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 11.  นางทิพยถนอม นนทนาคร  หัวหน้างาน 

 12.  นางสาวชชูีพ  มามาก   บรรณารักษ์ 

 13.  นางสาวสุกัญญา ประทุม   บรรณารักษ์ 

 14.  นางสาวทรงพร พิรุณ   เจ้าหน้าที ่

 งำนวิเครำะห์หนังสือ เอกสำร และสิ่งพมิพ ์

 15.  นางพัชรินทร์  จาริยะ   หัวหน้างาน 

 16.  นางสาวศิริพร  บัญชาวิมลเชษฐ  บรรณารักษ์ 

 17.  นายวรวชิ  พุฒิวิสารทภาคย ์ บรรณารักษ์ 

 18.  นางสาววลัยภรณ์ ไพเราะ   เจ้าหน้าที ่

 19.  นางสาวพงษ์เนต สถิตพงษ ์  เจ้าหน้าที่   

 งำนซ่อม อนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ ์

 20.  นายปรัชญา  แก้วมาก   หัวหน้างาน 

 21.  นายประกอบ  ดาราตระกูล  พนักงาน 

 22.  นายสัมพันธ ์ สมบุญเพ็ญ  พนักงาน 

 23.  นางสาคร  ภู่มา   คนงาน 
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 หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 24.  นายรมย ์ ธนูเทพ   หัวหน้างาน 

 25.  นายชยัวุฒ ิ บุตตัสสะ   บรรณารักษ์ 

 แผนกบริกำรหนังสือ 

 26.  นางสาวสุพด ี บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนก 

 งำนบริกำรยมื-คืน 

 27.  นางสาวสมสนิท จันทะบตุร  หัวหน้างาน 

 28.  นางสาวเจียรไน จันทร์จวง  บรรณารักษ์ 

 29.  นางกนกวรรณ ก๋งฉิน   เจ้าหน้าที ่

 30.  นางภารด ี ธนูญศักดิ ์ เจ้าหน้าที ่

งำนใหบ้ริกำรและจัดเก็บหนังสือ 
 31.  นายระว ิ มีเดช   หัวหน้างาน 
 32.  นายสัญญา  ประกอบผล  บรรณารักษ์ 

 33.  นายสันติสุข  ทองเอี่ยม  เจ้าหน้าที ่

 34.  นายอัมรินทร ์ แจม่จ้ารัส  พนักงาน 

 แผนกบริกำรสิ่งพมิพ์ต่อเน่ือง 

 35.  นางรุง่นภา  พื นงาม   หัวหน้าแผนก 

 งำนดรรชนีสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 36.  นางลักษม ี พูลทรัพย ์ หัวหน้างาน  

 37.  นายกิตตภิูม ิ ศิริวัฒน ์  บรรณารักษ์ 

 38.  นายรังสรรค ์ กังสดาลย์  บรรณารักษ์ 

 39.  นางสาววโรทัย ฉัตรวิรฬุห ์ เจ้าหน้าที ่

 งำนบริกำรวำรสำรและหนังสอืพิมพ ์

 40.  นางสาวกฤตยา สุนพงษ์ศร ี หัวหน้างาน  

 41.  นายประนมกรต ์ บุญพอ   บรรณารักษ์ 

 42.  นายเกษม  บุญญชล   เจ้าหน้าที ่

 43.  นายธวชัชัย  ศรีอัดชา   พนักงาน 

 แผนกบริกำรสื่อโสตทัศน์ 

 44.  นางจันทรฉ์าย วีระชาต ิ  หัวหน้าแผนก 

 45.  นางสาวโศภิดา เดชเส้ง   บรรณารักษ์ 

 46  นางสุภาพ  ซ่อนกล่ิน   บรรณารักษ์ 
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 47.  นายภาณุมาตร ์ สุทธิสังข ์  เจ้าหน้าที ่

 48.  นายธนพล  เซ่ียงหวอง  เจ้าหน้าที ่

 แผนกบริกำรสำรสนเทศ 

 49.  นางสาวิตร ี แสงวิริยภาพ  หัวหน้าแผนก 

 งำนบริกำรตอบค ำถำมและชว่ยค้นคว้ำ 

 50.  นางสาวสภุ ี วิหคไพบูลย ์ หัวหน้างาน 

 51.  นายอภิพล  เมืองเกษม  เจ้าหนา้ที ่

 งำนห้องสมุด ดร.ไสว สุทธพิิทกัษ์ อนุสรณ์ 

 52.  นางปัทมพร  โพนไสว   หัวหน้างาน 

 แผนกเทคโนโลยีหอ้งสมุด 

 53.  นายณัฐสิทธิ ์ พุฒิวิสารทภาคย ์ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยหี้องสมดุ 

 54.  นางสาวขนิษฐา ภมรพิพธิ  บรรณารักษ์ 
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2.  ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2555 
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2.1  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์  ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ 

 

2.1.1  จ านวนผู้ เข้าเยี่ยมชม  (อาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  หน่วยงานและ

บุคคลภายนอก) จ านวน 1,225 คน 

2.1.2  หน่วยงานที่ขอใช้ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 7 ครั้ง และใช้

พื้นที่บริเวณโถงหน้าหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เพื่อถ่ายภาพและท ากิจกรรมอื่นจ านวน 10 ครั้ง 

2.1.3  การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์  www.dpu.ac.th/sawaimuseum/ 

2.1.3.1  กรกฎาคม 2555 สมุนไพรไทย 

2.1.3.2  สิงหาคม 2555   งามอย่างไทยกับชุดไทยพระราชนิยม 

2.1.3.3  กันยายน 2555  บันทึกไว้ในความทรงจ า 

2.1.3.4  ธันวาคม 2555  แกล้งดิน 

2.1.3.5  มกราคม 2556  เรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตรา 

2.1.3.6  มีนาคม 2556  จากศาลาริมสระสู่ศาลากลางน้ า 

2.1.3.7  เมษายน 2556  หอย : สัตว์สวยงามที่ควรอนุรักษ์ 

2.1.3.8  พฤษภาคม 2556 จากสวนวรรณพฤกษ์ สู่ อุทยานลานธรรม 

2.1.4  จัดกิจกรรม บริเวณโถงหน้าหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคาร 6   

     วันร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  “คิดถึงอาจารย์ไสว  ล่องใต้ไปเมืองคอน” 

2.1.5  จัดนิทรรศการและกิจกรรม บริเวณหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุด  

วันร าลึก อาจารย์สนั่น เกตุทัต นิทรรศการ “จากศาลาริมสระ สู่ ศาลากลางน  า สนั่นคุณานุสรณ์” 

กิจกรรม “ต้นไม้ให้คุณ” 
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2.2  บริหารงานทั่วไป 

 

2.2.1  สถิติการปฏบิัติงาน ปีการศึกษา 2555 
2.2.1.1  งานสารบรรณและธุรการ 

1)  ลงทะเบียนรับเอกสาร    2,390  (เรื่อง) 
2)  ลงทะเบียนส่งเอกสาร พร้อมทั้งน าส่ง  2,288  (เรื่อง) 
3)  ลงทะเบียนส่งใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและใบลา    249  (ราย) 
4)  พิมพ์เอกสาร           203  (เรื่อง) / 584  (แผ่น) 
5)  ถ่ายเอกสาร                36,460  (แผ่น) / 13,125.60  (บาท) 
6)  จัดเก็บเอกสาร      2,092  (เรื่อง) 
7)  รายการรับไปรษณีย์ (EMS  ลงทะเบียน  พัสดุ) 6,316  (ฉบับ) 
8)  ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก         148  (ครั้ง) / 648  (ฉบับ) 
9)  ติดต่องานทางโทรศัพท ์       385  (เรื่อง) 
10)  ส่ง FAX       385  (เรื่อง) / 625  (แผ่น)  

2.2.1.2 งานบุคลากร 
1)  ประสานงานส่งบุคลากรอบรม สัมมนา ประชมุ     96  (เรื่อง) / 422  (คน) 
2)  ประสานงานรับนักศึกษาฝึกงาน             23  (เรื่อง) /   52  (คน) 
3)  ประสานงานรับนักศึกษาช่วยงาน                 11  (เรื่อง) /   36  (คน) 
4)  สรุปการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากร               103  (คน) / 2,603  (ช.ม.) 
5)  สรุปการปฏิบัติงานล่วงเวลาของนักศึกษาช่วยงาน      25 (คน) / 603 (ช.ม.) / 23,090 บาท 

2.2.1.3  งานวสัดุครุภัณฑ ์
1)  เบิกวัสดุส ารองคลังและไม่ส ารองคลัง    858  (รายการ)  
2)  จ่ายวัสดุส ารองคลังและไม่ส ารองคลัง    923  (รายการ)  
3)  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ ์               129  (รายการ) 
4)  แจง้ซ่อมทรัพย์สินช ารุด: เขียนแบบฟอร์ม/โทรศัพท์    178  (รายการ) 
5)  ส่งคืนวัสดุและครุภัณฑ ์                48  (รายการ) 

2.2.1.4  งานการเงิน งบประมาณ และแผน   
1)  ตรวจสอบ จัดท าบัญชี และส่งคืนเงินรายได้ของ       311  (วัน) / 696,528  (บาท) 
     ศูนย์สนเทศและหอสมุด 
2)  ส่งคืนเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรม / โครงการ /          1  (เรื่อง) / 1,600  (บาท) 
     สัมมนา ของศูนย์สนเทศและหอสมุด 
3)  เบิกเงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายของศูนย์สนเทศและหอสมุด    49  (เรื่อง) / 505,934.45 (บาท) 
4)  เคลียร์เงินทดรองจ่าย                 40  (เรื่อง) / 390,052.95 (บาท) 
5)  เบิกค่าบริการรถภายนอก และค่าทางด่วนพิเศษ         27  (ราย) / 8,309  (บาท) 
6)  จัดท างบประมาณของศูนย์สนเทศและหอสมุด          2  (ชุด) /  122 (แผ่น) 
7)  จัดท าแผนการปฏิบตัิงานของศูนย์สนเทศและหอสมุด      373  (โครงการ / กจิกรรม) 
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2.2.1.5  งานด้านอื่น ๆ 
1)  ฝึกงานห้องสมุดให้แก่นักศึกษา                       26  (คน) 

 2)  งานคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุด 
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

2.1)  จัดการประชมุ อพส.                6  (ครั้ง) 
2.2)  พมิพจ์ดหมายเชญิประชุม อพส.         676  (ฉบับ) / (2,763 แผ่น) 
2.3)  พมิพ์เอกสารการประชมุ อพส.         413  (ชุด) / (4,306 แผ่น) 
2.4)  พมิพ์รายงานการประชมุ อพส.         266  (ชุด) / (3,684 แผ่น) 

3)  พิมพง์านอื่น ๆ 
3.1)  จดหมายเชญิประชมุบุคลากรและกรรมการ          17  (ฉบับ) / (1,108  แผ่น) 

        บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
          3.2)  ระเบียบวาระการประชุมบคุลากรและกรรมการ   133  (ชุด) / (4,213  แผ่น) 
        บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
    3.3)  รายงานการประชมุบุคลากรและกรรมการ         135  (ชุด) / (5,348  แผ่น) 
        บริหารศูนย์สนเทศและหอสมุด 
          3.4)  สถิตแิผนกบรหิารงานทั่วไป              61  (แผ่น) 
 3.5)  พมิพ์งานที่ได้รับมอบหมาย            1,075  (แผ่น) 

 
2.2.2  สถิติผู้เข้าเยีย่มชมและศึกษาดูงานศูนยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555 

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ได้มาศึกษาดูงานห้องสมุด ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 จ านวน 809 คน จากสถาบันการศึกษา / หนว่ยงานภายนอกต่าง ๆ  9 แห่ง มีดังนี ้

 

ล าดับที ่ วัน เดือน ปี สถาบัน / หน่วยงาน จ านวนคน 

1 3 - 4 ก.ค. 2555 นักศึกษาวชิาองค์รวมแห่งชีวิต ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์ 120 

2 9 ส.ค. 2555 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 8 

3 24 ส.ค. 2555 โรงเรียนสารวิทยา 225 

4 15 ก.ย. 2555 โรงเรียนเมธารักษ์การบรบิาล 250 

5 1 พ.ย. 2555 ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 8 

6 21 พ.ย. 2555 นักศึกษาวชิาองค์รวมแห่งชีวิต ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์ 60 

7 7 ก.พ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุร ี 9 

8 20 เม.ย. 2556 
นักเรียนโครงการค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์

100 

9 27 พ.ค. 2556 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 

29 

  
รวม 809 
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2.2.3  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ฝึกงาน) ณ ศูนย์สนเทศ
และหอสมุด มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2555 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้บริการสังคมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณา-
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้กบัสถาบันการศึกษา ในปกีารศึกษา 2555 ตั้งแต่เดือนมิถนุายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 จ านวน 15 คน จากสถาบันการศึกษา 5 แหง่ ดังนี้ 

 
ล าดับที ่ นักศึกษา สถาบันการศึกษา ระยะเวลาการฝึก จ านวนคน 

1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 5 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2555 4  คน 
2 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5 มิ.ย. – 7 ก.ย. 2555 2  คน 
3 นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 ก.ค. – 14 ก.ย. 2555 3  คน 
4 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2555 3 คน 
5 นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 27 มี.ค. – 31 พ.ค. 2556 3 คน 
  รวม  15 คน 

   
นักศึกษา 5 สถาบัน จ านวน 15 คน จะได้รับวฒุิบตัรผ่านการฝึกประสบการณ์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ เมื่อแล้วเสร็จการฝึกประสบการณ์จากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 
 

2.2.4  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555 
ในปีการศึกษา 2555  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ท าการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ โดยได้แจก

แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (FM 31-2) จ านวน 2 
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (สิงหาคม – กันยายน 2555) และครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 
(มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556)  

สรุปผลการวิเคราะห์การส ารวจความพงึพอใจในการใชบ้ริการศนูย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย์ (FM31-2) ปีการศึกษา 2555 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.10 หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก จาก
คะแนนสูงสุด 5 และคะแนนต่ าสดุ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1/2555  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.05  หมายถึง ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมาก 
ภาคการศึกษาที่ 2/2555  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.15   หมายถึง ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมาก 
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บริการ 
ปีการศึกษา 2555 ค่าเฉลี่ย

โดยรวม ภาค 1/55 ภาค 2/55 

1. ความสะดวกในการใชท้รัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ 4.18 4.45 4.32 
2. บริการยืม-คืนหนังสือ 4.11 4.17 4.14 
3. บริการส่ือโสตทัศน ์ 3.87 3.89 3.88 
4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 4.02 4.07 4.05 
5. บริการฐานข้อมูลออนไลน ์ 3.97 3.99 3.98 
6. บริการตอบค าถามและช่วยคน้คว้า 3.85 4.01 3.93 
7. บริการห้องค้นคว้า 3.92 3.95 3.94 
8. การให้บริการของพนักงาน 4.22 4.43 4.33 
9. ส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ความ
สะอาด ฯลฯ) 

4.35 4.42 4.39 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.05 4.15 4.10 
 

ปีการศึกษา 2555  ค่าเฉลี่ยโดยรวม  4.10  หมายถึง ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์
สนเทศและหอสมุด ระดับมาก   สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้แก่ 
ส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร (อุณหภูมิ แสงสว่าง เสียง ความสะอาด ฯลฯ) มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.39  รองลงมา มีความพึงพอใจการให้บริการของพนักงาน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33  มีความพึงพอใจบริการยมื-คืน
หนังสือ ระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.32 ตามล าดับ  และค่าเฉลีย่ต่ าสุด 3.88 คือบริการส่ือโสตทัศน์ ผู้ใช้บริการมีความพงึ
พอใจ ระดบัมาก   
 
 

2.2.5  จ านวนบุคลากรศูนยส์นเทศและหอสมุด เขา้ร่วมกจิกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
2.2.5.1  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน 46  คน 
2.2.5.2  ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 47  คน 

     2.2.5.3  ด้านพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหต ุ จ านวน    6  คน 
     2.2.5.4  ด้านอื่น ๆ     จ านวน 59  คน 
 
 

 

 

 

 

 



18 

 

2.3  แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 

 

2.3.1  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและลงทะเบยีน 

2.3.1.1  การจัดซื อ 

1) หนังสือ 3,542 / 4,199      ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2) วารสาร 372 / 4,900      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
3) หนังสือพิมพ ์ 25 / 8,219      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
4) ส่ือโสตทัศน ์ 875/ 1,073      ชื่อเรื่อง /  แผ่น 

 

2.3.1.2  รับบริจาค (ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน) 

1) หนังสือ 1,938 / 2,200      ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2) วารสาร 1,311 / 1,500      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
3) ส่ือโสตทัศน ์ 256 / 296      ชื่อเรื่อง /  แผ่น 

 

2.3.1.3  การแลกเปลี่ยนวิทยานิพนธ์และวารสาร 

1)  การแลกเปล่ียนวิทยานิพนธก์ับมหาวิทยาลัย 
           1.1)  รับวทิยานิพนธ ์คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์       108 / 108  ชื่อเรื่อง / เล่ม 
      2)  การน าวิทยานิพนธไ์ปมอบใหห้น่วยงานต่าง ๆ  
                     2.1)   หอสมุดแห่งชาต ิ        74 / 148  ชื่อเรื่อง / เล่ม 
           2.2)   ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ             94 / 94  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

2.3)   มหาวิทยาลัยเกริก                    43 / 57  ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2.4)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ        18 / 31  ชื่อเรื่อง / เล่ม 

     3)  การแลกเปล่ียนวารสาร 
           ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้น าวารสารสุทธิปริทัศน์ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดพมิพ์ 

เผยแพร่ แลกเปล่ียนกับวารสารต่าง ๆ ดังนี ้
           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 ก.ย.2554 
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 ธ.ค.2555 
2.3.2.13 ACM Digital Library 1 พ.ย. 2553 ต่อเนื่อง 
2.3.2.14 Web of Science 1 พ.ย. 2553 ต.ค.2554 
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     3,542 / 4,199 ชื่อเรื่อง / เล่ม  

 

2.3.4  ความร่วมมอืระหวา่งห้องสมุด   

2.3.4.1  การน าวิทยานิพนธ์ขึ้นเผยแพร่บนเครือข่าย ThaiLIS Digital Collection 

      1)  สารนิพนธ ์        22  ชื่อเรื่อง 

      2)  วิทยานิพนธ์  ปริญญาโท      181  ชื่อเรื่อง 

      3)  วิทยานิพนธ์  ปริญญาเอก       10  ชื่อเรื่อง 
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2.3.4.2  Journal Link 

      1)  วารสารภาษาไทย            155  ชื่อเรื่อง 

      2)  วารสารภาษาองักฤษ           21  ชื่อเรื่อง  

 

2.3.5  การซอ่มและอนุรักษ์หนังสือและสิ่งพิมพ ์

     ด าเนินการได ้        3,836  เล่ม 

 

2.3.6  หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 

     2.3.6.1 การจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคลของบคุคลส าคัญของมหาวิทยาลัย  

 ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการจัดเก็บเอกสารส่วนบุคคล ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ จ านวน 16  หัว    

 เรื่อง  

2.3.6.2 ประเมินคุณค่าภาพและจัดเก็บลงอัลบั้ม จ านวน 30 อัลบั้ม  383 กิจกรรม  7,741 ภาพ 

2.3.6.3 การบันทึกเอกสารจดหมายเหตุลงฐานข้อมูล  จ านวน  84  รายการ 

2.3.6.4 การรวบรวมเอกสารวันส าคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  จ านวน  4  ครั้ง 

2.3.6.5 การจัดท าฐานข้อมูลค าถาม-ค าตอบเอกสารจดหมายเหตุ   
    งานหอจดหมายเหตุฯ ไดข้อความอนุเคราะหฝ์่ายระบบสารสนเทศ จัดท าฐานข้อมูลค าถาม- 

ค าตอบเอกสารจดหมายเหตุ มธบ. ซึ่งแล้วเสร็จเดือนมกราคม  2556 
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2.4  บริการหนังสือ  

 

2.4.1  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2555 

 

เดือน/ปี จ านวนผู้เข้าใชบ้ริการ  (คน) 

นักศึกษา/บุคลากร สมาชิกบุคคลภายนอก บุคคลทั่วไป รวม 

มิถุนายน 2555 23,257   68        1,198   24,523   

กรกฎาคม 2555 36,524   67        1,403   37,994   

สิงหาคม 2555 15,872   89 1,440 17,401   

กันยายน 2555 55,009 98 1,789 56,896 

ตุลาคม 2555 14,673 54 625 15,352 

พฤศจิกายน 2555 27,282 51 931 28,264 

ธันวาคม 2555 28,654 59 880 29,593 

มกราคม 2556 32,866 33 1,243 34,142 

กุมภาพันธ์ 2556 29,840 55 1,319 31,214 

มีนาคม 2556 16,682 36 752 17,470 

เมษายน 2556 11,373 45 1,113 12,531 

พฤษภาคม 2556 19,514 62 1,616 21,192 

มิ.ย. 55 - พ.ค. 56 311,546 717 14,309 326,572 
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2.4.2 สถิติการใหบ้ริการของแผนกบริการหนังสือ ปีการศึกษา 2555 
 
 

บริการ 
สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2555 

รวม 
เฉลี่ยตอ่
เดือน มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 

จ านวนสมาชิกห้องสมุด           (ราย) 46,922 46,510 29,791 29,784 29,745 29,729 29,469 28,762 28,770 28,714 28,696 28,068 384,960 32,080 
บริการยืม – คืน หนังสือ          (เล่ม) 3,493 5,002 4,954 7,497 2,845 4,685 4,508 5,194 5,158 1,897 2,200 2,599 50,032 4,169.33 
บริการยืมต่อทางอินเทอร์เน็ต    (ราย) 1,185 1,751 1,876 1,900 830 1,275 1,720 2,107 1,920 970 962 1,177 17,673 1,472.75 
บริการจองหนังสือ                 (เล่ม) 13 19 12 15 3 56 22 21 31 24 14 10 240 20 
บริการพิมพ์เอกสาร               (หน้า) 6,966 8,724 6,388 31,808 1,768 1,768 5,931 5,929 8,870 4,663 2,367 22,208 107,390 8949.17 
ติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง   (ราย) 127 266 252 201 220 245 252 287 331 197 177 192 2,747 228.91 
บริการแจง้เตือนการยมืหนังสือ  (ราย) 157 209 236 203 173 168 179 214 152 97 121 162 2,071 172.58 
บริการช่วยหาหนังสือ             (ราย) 84 99 66 94 12 42 45 142 101 47 40 79 851 70.92 
บริการช่วยค้นคว้าขั้นพื้นฐาน    (ราย) 59 51 76 38 15 44 26 69 31 22 36 31 498 41.5 
จ านวนหนงัสือที่จัดขึ้นชั้น         (เล่ม) 8,459 10,689 8,206 12,337 6,500 6,961 7,786 13,420 9,462 8,488 5,700 5,865 103,873 8656.08 
จ านวนหนงัสือช ารุดส่งซ่อม      (เล่ม) 75 152 154 107 131 106 97 120 72 54 28 43 11,39 94.92 
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2.4.3  กิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน  

2.4.3.1  โครงการพฒันาโปรแกรมการแจ้งเตือนการยมืหนังสือของนักศึกษาผา่นอีเมล์ 

ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้จัดบริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งรายการ

ยืมที่ใกล้ถึงวันก าหนดส่งและรายการยืมที่เกินก าหนด และจัดส่งให้บุคลากรทางอีเมล์ผ่าน e-mail account ของ

มหาวิทยาลัย และในปีการศึกษา 2555 แผนกบริการหนังสือ ได้ปรับปรุงการให้บริการครอบคลุมถึงนักศึกษาด้วย โดย

การพัฒนาโปรแกรมให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จะท าการแจ้งเตือนรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันก าหนดส่งและ

รายการที่เกินก าหนดของนักศึกษาผ่านระบบการส่งอีเมล์ของมหาวิทยาลัยไปยังสมาชิก  

 

2.4.3.2  โครงการบริการตรวจสอบประวัติการยืม-คืนหนังสือบน Web OPAC 

ส าหรับการยืมหนังสือนั้นสมาชิกสามารถตรวจสอบรายการยืม ณ ปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและ

หอสมุดได้ ในปีการศึกษา 2555 แผนกบริการหนังสือ ได้ปรับเพิ่มบริการให้สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม-คืน

หนังสือของตนเองผ่าน Web OPAC ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกที่ต้องการทราบ

รายการหนังสือที่ตนเองได้เคยยืมใช้แล้ว  

 

2.4.3.3  การบริการส ารองหนังสือ 

การส ารองหนังสือ เป็นบริการที่ห้องสมุดด าเนินการตามที่อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาได้แจ้งความ

ประสงค์ให้ท าการส ารองหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้

หนังสือได้อย่างทั่วถึง โดยก าหนดระยะเวลาการยืมหนังสือให้น้อยกว่าการยืมปกติ คือ อาจให้ยืมได้ 3 วัน หรือ

ให้ยืมใช้เฉพาะภายในห้องสมุด ในปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์ผู้สอนแจ้งส ารองหนังสือ ดังนี้ 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2555 มีการส่ังส ารองหนังสือจาก 2 คณะ คือ 

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อาจารย์สั่งส ารองหนังสือ 2 คน 7  ชื่อเรื่อง  จ านวน  7  เล่ม 

2. สถาบันภาษา         อาจารย์สั่งส ารองหนังสือ 1 คน 3  ชื่อเรื่อง  จ านวน  3  เล่ม 

ภาคการศึกษาที่ 2/2555 มีการส่ังส ารองหนังสือจาก 1  คณะ คือ 

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   อาจารย์สั่งส ารองหนังสือ 1 คน 2  ชื่อเรื่อง  จ านวน  2  เล่ม 

ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2555  มีการส่ังส ารองหนังสือจาก 1  คณะ คือ 

1. วิทยาลัยครุศาสตร์                     อาจารย์ส่ังส ารองหนังสือ 1 คน 1 ชื่อเรื่อง  จ านวน 4   เล่ม 
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2.4.3.4  การทวงหนังสือค้างส่งของนักศึกษา 

แผนกบริการหนังสือ ได้ด าเนินการติดตามทวงถามหนังสือค้างส่งของนักศึกษา โดยด าเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

ขั นตอนที่ 1 การส่งจดหมายทวงถามไปยังที่อยู่ของสมาชิกทุกสัปดาห์ จ านวน 1,757 คน  

ขั นตอนที่ 2 การแจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างส่งหนังสือผ่านระบบ SAP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามา

ด าเนินการก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการรวม 3 ครั้ง  จ านวน

นักศึกษารวม 458 คน และเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ตรวจสอบพบว่า ยังมีนักศึกษาค้างส่งหนังสือ 

จ านวน 32 คน สรุปผลการแจ้งรายชื่อนักศึกษาผ่านระบบ SAP ท าให้นักศึกษาน าหนังสือมาส่งคืนเรียบร้อยแล้ว 

จ านวน 426 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 

 

2.4.3.5  การขอรายชื่ออาจารย์พิเศษ 

      อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์สนเทศและหอสมุด จะต้องสมัคร

เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยมีหนังสือรับรองจากคณบดี และมีสมาชิกภาพตลอดระยะเวลาที่ท าการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์  แผนกบริการหนังสือ จึงขอรายชื่ออาจารย์พิเศษจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกให้อาจารย์พิเศษในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการขอรายชื่ออาจารย์

พิเศษจากทุกคณะ รวม  3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน  2555 ครั้งที่ 2   เดือนตุลาคม 2555 และ ครั้งที่ 3  เดือน

มีนาคม 2556 สรุปผลดังนี ้

  1. ภาคการศึกษาที่ 1 ได้รับรายชื่ออาจารย์พิเศษ จ านวน 62 คน  

  2. ภาคการศึกษาที่ 2 ได้รับรายชื่ออาจารย์พิเศษ จ านวน 69  คน 

  3. ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อนได้รับรายชื่ออาจารย์พิเศษ จ านวน 8  คน 

 

2.4.3.6  การขอรายชื่อบัณฑิตช่วยงาน 

 บัณฑิตช่วยงานของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารของคณะ/

หน่วยงานที่สังกัด แผนกบริการหนังสือ จึงขอรายชื่อบัณฑิตช่วยงานจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกให้บัณฑิตช่วยงานประจ าคณะ/หน่วยงานที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  ในปีการศึกษา 2555 ได้

ด าเนินการขอรายชื่อบัณฑิตช่วยงานจากทุกคณะ/หน่วยงาน รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน  2555 ครั้งที่ 2   

เดือนตุลาคม 2555 และ ครั้งที่ 3  เดือนมีนาคม 2556 สรุปผลดังนี ้

  1. ภาคการศึกษาที่ 1 ได้รับรายชื่อบัณฑิตช่วยงาน จ านวน 28  คน  
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  2. ภาคการศึกษาที่ 2 ได้รับรายชื่อบัณฑิตช่วยงาน จ านวน 27  คน 

  3. ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อนได้รับรายชื่อบัณฑิตช่วยงาน จ านวน 7  คน 

 

2.4.3.7  บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์   

แผนกบริการหนังสือ ได้จัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โดย

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 0-2957-7300 ต่อ 403 พร้อมแจ้งชื่อและรหัสสมาชิก แจ้ง Item Number หรือ Call 

Number ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง และก าหนดรายละเอียดในการจองดังนี้ 

- หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web 

OPAC จะระบุวันก าหนดส่งคืน จึงจะท าการจองได้ 

- สมาชิกสามารถจองหนังสือได้คนละ 3 รายการเท่านั้น 

- การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม -คืนหนังสือ ชั้น 2 โดยห้องสมุดจะ

เก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินก าหนดจะน าขึ้นชั้นเพื่อ

ให้บริการต่อไป 

- ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ ศูนย์สนเทศและ

หอสมุด ที่ http://www.dpu.ac.th/laic/ 

- บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ 

- หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ ากันได้ 

 

2.4.3.8  ส ารวจการยืมวิทยานิพนธ์ มธบ. 
 แผนกบริการหนังสือ ได้ด าเนินการส ารวจส ารวจการยืมวิทยานิพนธ์ มธบ. ที่มีไว้บริการในศูนย์สนเทศและ

หอสมุด เพื่อพิจารณาว่าวิทยานิพนธ์ มธบ.ที่มีจ านวนชื่อเรื่องละ 3 เล่มขึ้นไปนั้น สมควรจัดไว้บริการบนชั้นหนังสือชื่อ

เรื่องละกี่เล่ม โดยพร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลการยืมปีล่าสุดของวิทยานิพนธ์แต่ละเล่มจากใบก าหนดส่งในตัวเล่ม พบว่า 

วิทยานิพนธ์ มธบ. จ านวน 1,110  ชื่อเรื่อง  รวม  3,907  เล่ม ทุกเล่มมีการยืม แต่ความถี่ในการยืมของผู้ใช้จะกระจาย 

มีการเว้นช่วงการยืมห่างกันมาก การยืมใช้ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีผู้ยืมน้อยราย จึงเสนอแนะให้พิจารณาคัดจ านวน

เล่มออกบ้าง โดยจัดไว้บริการบนชั้นเพียงชื่อเรื่องละ  2 เล่ม ซึ่งจะสามารถคัดตัวเล่มออกได้จ านวน 1,400  เล่ม ช่วย

ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวิทยานิพนธ์ เนื่องจากปัจจุบันวิทยานิพนธ์ที่จัดเก็บบนชั้นมีความหนาแน่นมาก ท าให้

ผู้ใช้บริการค้นหาวิทยานิพนธ์ไม่สะดวก และศูนย์สนเทศและหอสมุดได้น าวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเข้าฐานข้อมูล 
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Thai Digital Collection ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้จัดบริการ ฐานข้อมูล e-Thesis ของ

ห้องสมุดเองด้วย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ download เอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกแล้ว    

  

2.4.3.7  การอ่านชั นหนังสือ  

เมื่อส้ินภาคการศึกษาบุคลากรประจ างานให้บริการและจัดเก็บหนังสือ จะท าการอ่านชั้นหนังสือ  เพื่อเป็นการ

ทบทวนการจัดเก็บหนังสือ ให้จัดเรียงล าดับบนชั้นหนังสืออย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหยิบ

หนังสือที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปีการศึกษา 2555  ได้ท าการอ่านชั้นหนังสือ รวม 2 ครั้ง เมื่อส้ินภาค

การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่  2  สรุปผลดงันี้ 

  1. เมื่อพบหนังสือบางเล่มจัดเรียงบนชั้นไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ท าการจัดเรียงใหม่ให้ถูกต้อง 

2. พบฝุ่นละอองที่ตัวเล่มหนังสือ เจ้าหน้าที่ได้ใช้ผ้าเช็ดท าความสะอาดตัวเล่มหนังสือ 

  3. พบหนังสือบางเล่มที่ Label เลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือไม่มีหรือช ารุด เจ้าหน้าที่ได้ท าเลขเรียก

หนังสือมาติดที่สันหนังสือให้เรียบร้อย 

  4. พบหนังสือบางเล่มขาดหรือช ารุดเสียหาย  เจ้าหน้าที่ได้น าออกจากชั้นหนังสือและรวบรวม

หนังสือส่งงานซ่อมอนุรักษ์หนังสือและส่ิงพิมพ์ ของแผนกทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อด าเนินการต่อไป 

  

2.4.3.9  การแจ้งเตือนการยืมหนังสือของบุคลากรผ่านอีเมล์ 

แผนกบริการหนังสือ ได้จัดบริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือผ่านอีเมล์ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์    เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้น าหนังสือที่ได้ยืมไปแล้วมาส่งคืนตามก าหนดหรือท าการยืมต่อ

ทางอินเทอร์เน็ตได้ทันตามวันก าหนดส่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ต้องจ่ายเงินค่าปรับหรือต้องจ่ายเงินค่าปรับเพิ่มมาก

ขึ้นหากมีหนังสือที่เกินก าหนดส่งคืนแล้ว โดยในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการแจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันก าหนด

ส่งและรายการหนังสือที่เกินก าหนดไปยัง e-mail Address ของอาจารย์และบุคลากร รวม 2,947 คน  

 

2.4.3.10  การรวบรวมสถิติการใช้หนังสือภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด  

ศูนย์สนเทศและหอสมุดต้องการทราบความต้องการใช้หนังสือของผู้ใช้บริการโดยการเก็บสถิติหนังสือที่ไม่

ผ่านการยืมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อทราบจ านวนหนังสือที่ผู้ใช้บริการน ามาศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด ช่วยให้

ศูนย์สนเทศและหอสมุดสามารถพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ยิ่งขึ้น ปี

การศึกษา 2555 แผนกบริการหนังสือ ได้ด าเนินการเก็บสถิติหนังสือที่ผู้ใช้บริการน ามาศึกษาค้นคว้าภายในศูนย์สนเทศ
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และหอสมุด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม  2556 โดยน าหนังสือที่เก็บจากโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ มาสแกนเก็บ

ในโปรแกรม VTLS สรุปมีการใช้หนังสือภายในศูนย์สนเทศและหอสมุด จ านวน 19,132 เล่ม  

 

2.4.3.11  การปรับปรุงฐานข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุดของสมาชิก 

ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมการเข้าใช้ห้องสมุดของสมาชิกโดยใช้ระบบประตูทางเข้า

ห้องสมุดเป็นระบบเครื่องกั้นทางแบบปีกนก การเข้าใช้ห้องสมุดสมาชิกห้องสมุดต้องทาบบัตรสมาชิกที่เครื่องอ่าน

บาร์โค้ดตรงประตูทางเข้าเพื่อแสดงตัวตนก่อน ระบบอัตโนมัติจึงจะเปิด-ปิดประตูทางเข้าให้สมาชิก แต่ปัญหาในการเข้า

ห้องสมุดของสมาชิกที่ คือ บัตรสมาชิกช ารุด ข้อมูลในบัตรไม่สมบูรณ์ บัตรหมดอายุ เป็นต้น ดังนั้นงานให้บริการและ

จัดเก็บหนังสือ จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปรุง (Update) ฐานข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุดของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกเข้าใช้

ห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยแนะน าให้สมาชิกติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษา เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้

ถูกต้อง  เพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล delete ข้อมูลสมาชิกที่ขอลาออก หรือจบการศึกษาแล้วออกจากฐานข้อมูล 

และเพิ่มข้อมูลสมาชิกที่สมัครใหม่เข้าไปในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 รวมจ านวน 

2,486 คน 

 

2.4.4  กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

2.4.4.1  โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ.  

ในวันที่ 13 กันยายน  2555 โดยไปตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลมุมส่ือความรู้ มธบ. ในโรงเรียนตาม
กลุ่มเป้าหมายซึ่งได้ไปจัดตั้งมุมส่ือความรู้ มธบ. ไว้แล้ว จ านวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (ถนน
เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ) โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม (ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวง
อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ)  โรงเรียนสตรีนนทบุรี (ถนนพิบูลสงคราม ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี) โรงเรียนบางบัวทอง (ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี) โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
(ถนนติวานนท์ ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ) พร้อมทั้งมอบส่ือความรู้ให้โรงเรียนเพิ่มเติมด้วย คือ       
ส่ิงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบให้โรงเรียนละ 5 ชุด หนังสือความรู้ทั่วไป จ านวน 450 เล่ม วารสารวิชาการ
และนิตยสาร จ านวน 300 เล่ม  
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2.5  บริการสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 

2.5.1  สถิติการให้บริการสิ่งพมิพ์ต่อเน่ือง 

     สถิติการให้บริการส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

บริการและประเภทของงาน จ านวนรวม 
  1.  บริการยมื – คืน วารสารและหนังสือพิมพ ์ 2,860  เล่ม / ฉบับ 
  2.  บริการห้องค้นคว้า 41,471  คน 
  3.  บริการห้องวารสาร ฉบบัยอ้นหลัง  3,126  คน 
  4.  บริการวารสาร ฉบับใหม ่   4,779  ฉบับ 
  5.  บริการหนังสือพมิพ์ ฉบับใหม ่  7,827  ฉบับ 
  6.  บริการจดหมายขา่ว ฉบับใหม ่    627  ฉบับ 
  7.  จ านวนจัดชั้นวารสาร 23,622  เล่ม 
  8  จ านวนจัดชั้นหนงัสือพิมพ ์ 29,530  ฉบับ 
  9.  งานเยบ็เล่มหนังสือพมิพ์ ฉบับย้อนหลัง  6,388  ฉบับ 
10.  งานจัดเตรยีมและเย็บเล่มวารสาร 1,199  เล่ม 
11.  การตอบค าถามและช่วยเหลือผู้ใช ้       2,168  ค าถาม 
12.  บริการเคร่ืองมือช่วยค้นควา้บทความวารสารกฎหมาย (Flip Album)   375  หน้า 
13.  บริการหน้าสารบัญวารสาร ฉบับใหม ่ 7,302  หน้า 

 

 

2.5.2  การส ารวจและจ าหน่ายวารสารและนิตยสาร     

ในปีการศึกษา 2555  แผนกบรกิารส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ได้ด าเนินการส ารวจ และได้ขออนุมัตจิ าหนา่ยวารสาร

ที่มีการพมิพ์เผยแพร่ ก่อนเดือนธันวาคม 2553 ดังนี ้

 

ประเภท ส ารวจ (ชื่อเร่ือง) จ าหน่าย (ชื่อเร่ือง) จ าหน่าย (ฉบบั) 
1.  วารสารทั่วไปและจดหมายขา่ว 71  ชื่อเรื่อง 23  ชื่อเรื่อง 526  ฉบับ 
2.  วารสารรายสัปดาห ์ 12  ชื่อเรื่อง 12  ชื่อเรื่อง 549  ฉบับ 
3.  นิตยสารบันเทงิ 22  ชื่อเรื่อง 22  ชื่อเรื่อง 432  ฉบับ 

รวม 111  ชื่อเร่ือง 57  ชื่อเร่ือง 1,507  ฉบบั 
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2.5.3  งานดรรชนีสิ่งพมิพ์ตอ่เน่ือง 

ในปีการศึกษา 2555  แผนกบรกิารส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ได้จัดท าดรรชนีช่วยค้นส่ิงพมิพ์ต่อเนื่อง ดังนี้ 

ประเภทของงาน จ านวนรวม 
1.  งานวิเคราะห์ดรรชนแีละบันทึกบรรณานุกรมวารสารภาษาไทย 505  ชื่อเรื่อง 2,309 ฉบับ 24,697 บทความ 
2.  บันทึกรายการทางบรรณานกุรมวารสารต่างประเทศ 21  ชื่อเรื่อง 258  ฉบับ 3,262  ระเบียน 

 

 

2.5.4  การจัดท าเคร่ืองมอืชว่ยค้นคว้าบทความวารสาร 

โครงการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าบทความวารสารกฎหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการใน

ความรับผิดชอบของ แผนกบริการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง เป็นการจัดท าเคร่ืองมือชว่ยค้นคว้าบทความ โดยการสแกนหน้า

สารบัญวารสารด้านกฎหมายในแต่ละฉบับอย่างต่อเนื่อง และไดจ้ัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าดว้ยโปรแกรม Flip Album 

เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถค้นหาบทความได้จากหน้าสารบัญวารสารกฎหมายได้สะดวก และรวดเร็วทางคอมพิวเตอร์ 

ในปีการศึกษา 2555 สรุปผลการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นคว้าบทความ 3 ชื่อเรื่อง ดงันี ้

1.  หน้าสารบัญวารสาร จุลนิต ิ    พ.ศ. 2547-2554  จ านวน  118  หน้า 

2.  หน้าสารบัญวารสารกฎหมายปกครอง    พ.ศ. 2525-2554  จ านวน  156  หน้า 

3.  หน้าสารบัญวารสารกฎหมายสุโขทยัธรรมาธิราช   พ.ศ. 2537-2554  จ านวน  101  หน้า 

 

2.5.5  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  

2.5.5.1  มุมตลาดนัดแลกเปลีย่นหนังสือ 

      ในปีการศึกษา 2555 มีนักศกึษา อาจารย์ พนักงาน และประชาชนทัว่ไป น าหนังสือและวารสาร

มาบริจาค หรือแลกเปล่ียน ดังนี้ 

      1.  ด้านการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ   

           คัดเลือกและจัดเตรียมส่ิงพิมพ์  ส าหรบัการบริจาค จ านวน 1,754  เล่ม 

       2.  ด้านบริการ   

            มผีู้สนใจรว่มกจิกรรมแลกเปล่ียนหนังสือ จ านวน 505 คน 1,699 เล่ม 
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2.5.5.2  มุมต าราพี่..ฝากนอ้ง 

      ในปีการศึกษา 2555  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 2555 แผนกบริการส่ือโสตทัศน์ ได้จัดหาและคัดเลือกส่ือโสตทัศน์ จ านวน 11 ครัง้ ดังนี้ 

 

  กิจกรรมจัดหาและคัดเลอืกสือ่โสตทัศน์ 
ครั งที ่ ส ารวจตลาด / แห่งจ าหน่าย วิชาการ 

ชื่อเร่ือง/
แผ่น 

นันทนาการ 
ชื่อเร่ือง/
แผ่น 

รวม 
ชื่อเร่ือง/
แผ่น 

1 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

30/33 26/26 56/59 

2 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 21/21 19/19 40/40 
3 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 14/14 26/26 40/40 
4 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 

บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 
14/14 28/28 42/42 

5 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

15/15 28/30 43/45 

6 บริษัท เค. บี. ซี. กรุ๊ป จ ากัด 45/45 -  45/45 
7 มสธ., บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 18/18 45/45  63/63 
8 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 

บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 
30/37  22/28 52/65 

9 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

18/18 30/32 48/50 

10 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

20/20 16/16 36/36 

11 บริษัท บิ๊กแกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 
บริษัท จีเอ็มเอส เมเจอร์ จ ากัด 

28/30 28/28 56/58 

 รวม 253/265 268/278 521/543 
 

 

2.6.2  งานวิเคราะหส์ื่อโสตทศัน์ 

    ในปีการศึกษา 2555 ได้วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์ จ านวนทั้งหมด 875 ชื่อเรื่อง 1,073 แผ่น 
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2.6.3  การจัดท า  Digital Photo Bank 

แผนกส่ือโสตทัศน์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ด าเนินการจัดท าขอ้มูลรูปภาพ มธบ. ในรูปแบบดิจทิัล เพื่อ

รวบรวมภาพกจิกรรม ในรอบปกีารศึกษา 2555 ของมหาวทิยาลัย โดยจัดเก็บภาพให้เป็นระบบในฐานข้อมูลรูปภาพ 

มธบ. ให้ผูใ้ช้บริการสามารถค้นหาภาพได้อย่างรวดเร็ว จ านวน 352 กจิกรรม 31,103 ภาพ ทาง Internet โดยเข้าชม

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

ซีดี-รอม โดยใช้รหัส PCD จ านวน 63 แผ่น 

 

2.6.4  การส ารวจสื่อโสตทัศน์ 

     ปีการศึกษา 2555 ได้ท าการส ารวจส่ือโสตทัศน์ จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2556

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

 

2.6.5  การพฒันาคูม่ือชว่ยค้นคว้าสือ่โสตทัศน์ในรูปสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

     แผนกส่ือโสตทศัน์ ได้จัดท าคูม่ือช่วยค้นคว้าในลักษณะที่เป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยใชโ้ปรแกรม Flip 

Albums ในการจัดท า  ในปีการศึกษา 2555 ไดจ้ัดท า Flip Album จ านวน 453 ชื่อเรื่อง 

 

2.6.6  การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 

     ปีการศึกษา 2555 แผนกส่ือโสตทัศน์ ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลส่ือโสตทัศน์ ดังนี้ 

ตรวจสอบข้อมูล จ านวน 3,752 รายการ และปรับปรุงแก้ไขข้อมลู จ านวน 2,194 รายการ 

 

2.6.7  การน ารายชือ่โสตทัศน์ใหม่ใหบ้ริการบนเว็บไซต์ 

     ปีการศึกษา 2555 ได้เผยแพร่รายชื่อส่ือโสตทศัน์ใหม่บนเว็บไซต์ จ านวน 875 ชื่อเรื่อง 

 

2.6.8  สถิต ิ

     2.6.8.1  จ านวนสื่อโสตทัศน์ 

 

 

 

http://www.dpu.ac.th/laic%20%20%20และจัดเก็บสื่อบันทึกภาพในรูปแบบแผ่นซีดี-รอม
http://www.dpu.ac.th/laic%20%20%20และจัดเก็บสื่อบันทึกภาพในรูปแบบแผ่นซีดี-รอม
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ประเภท จ านวน  (ชื่อเร่ือง /  แผ่น) รวม 
 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  

ซีดี – รอม  บันเทิง (CDM) 542/574 342/427 884/1,001 
ซีดี – รอม วิชาการ (CD) 3,866 / 4,496 2,425 / 4,332 6,291 / 8,828 
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) 438/614 610/645 1,048 / 1,259 
แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจติอลวิชาการ (DVD) 346/433 488/469 834/902 
แผ่นวีดิทัศนบ์ันเทิง  (VCDM) 2,182 / 4,906 877 / 1,746 3,059 / 6,652 
แผ่นวีดิทัศนว์ิชาการ (VCD) 1,995 / 2,905 127 / 141 2,122 / 3,046 
วีดิทัศน์วชิาการ (VC) 1,511 / 1,472 141 / 139 1,652 / 1,611 
ส่ือประสม  (KIT) 1 / 14 5 / 8 6 / 22 
รวม 13,083 / 18,292 6,086 / 9,824 19,169 / 28,116 

 

 

2.6.8.2  สถิติผู้ใชบ้ริการสือ่โสตทัศน์ ปีการศึกษา 2555 

 ประเภท  
เดือน สมาชิกห้องสมุด 

จ านวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จ านวน / คน 
รวม 

มิถุนายน  2555 1,858 17 1,875 
กรกฎาคม  2555 3,198 15 3,213 
สิงหาคม  2555 2,105 13 2,118 
กันยายน  2555 3,649 34 3,683 
ตุลาคม  2555 707 21 728 
พฤศจิกายน  2555 2,832 10 2,842 
ธันวาคม  2555 2,606 8 2,614 
มกราคม  2556 2,293 17 2,310 
กุมภาพันธ์  2556 1,570 62 1,632 
มีนาคม 2556 598 6 604 
เมษายน  2556 746 20 766 
พฤษภาคม  2556 907 14 921 

รวม 23,069 237 23,306 
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2.6.8.3  สถิติการใหบ้ริการ ปกีารศึกษา 2555 

 

บริการ 
2555 2556  

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 661 1,381 895 1,212 362 1,207 1,032 909 898 196 330 344 9,427 

   -  ยืมออกจากศูนย์สนเทศและหอสมุด 134 129 125 124 103 250 102 75 57 39 60 45 1,243 

บริการโสตทัศนูปกรณ์                 (ราย) 1,029 738 505 1,650 160 1,566 1,374 1,156 1,495 182 175 1,414 11,444 

บริการห้องโสตทัศน์ 1, 2 และ 3     (ครั้ง) 109 214 173 207 61 157 186 150 160 48 47 81 1,593 

บริการ CD & VDO on Demand    (ราย) 390 895 629 1,113 86 628 646 601 600 78 158 214 6,038 
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2.7  บริการสารสนเทศ 
 
 

2.7.1  กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอา่น 
2.7.1.1  งานสปัดาห์ห้องสมุด 

 แผนกบริการสารสนเทศได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2556 ดังนี้       

1) “ส้มหล่น”  รวบรวมสถิติผู้ยืมหนังสือสูงสุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที่ 15 มกราคม 
2556 รางวัลชนะเลิศระดับบุคลากร  อาจารย์อรณี  วุฒิชนม์   หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ ยวและ
โรงแรม  รางวัลชนะเลิศระดับปริญญาโท/เอก นายวิทวัส พอสอน คณะบริหารธุรกิจ รางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี  
นายสุทิศ  ใจพินิจ   คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์  

2) “หนังสือเล่มโปรดของฉัน”   แนะน าหนังสือเล่มโปรดที่ตนเองสนใจ ใช้เวลาน าเสนอประมาณ 5-
7 นาที    มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้   นายปชาโชค   เสาวภาคย์ทรัพย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์    แนะน า
หนังสือชื่อเรื่อง โรงละคร: แนวคิดในการออกแบบโรงละคร  ผู้แต่ง: สุรพล   วิรุฬรักษ์, นางสาววรนันท์  รัตนพงศ์
พันธ์  คณะนิเทศศาสตร์  แนะน าหนังสือชื่อเรื่อง ปัญหาคือยาวิเศษ, นางสาวนิชารัตน์  โรหิตรัตนะ  คณะนิเทศศาสตร์  
แนะน าหนังสือชื่อเรื่อง เพชรพระอุมา,  นายสุทิศ  ใจพินิจ  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์  แนะน าหนังสือชื่อเรื่อง 
เศรษฐศาสตร์การเมือง “ลุกขึ นสู้” , นายลัทธพล  แซ่อื้อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   แนะน าหนังสือเรื่อง The 
Seven Habits of Highly Effective People.  Author: Stephen  R. Covey  และนางสาว แก้วตา  แกล้วกสิกรรม  
คณะบริหารธุรกิจ แนะน าหนังสือเรื่อง ต่วยตูน’ พิเศษ 

3)  เสวนา “กว่าจะเป็นนักเขียน”  เชิญนักเขียน คุณพรทิวา หอมชู (ผักบุ้ง)ผลงานเขียนที่มาแรง 
มาเฟียที่รัก, ภพรักเชลยเถื่อน, ร้อยกลรัก ฯลฯ  และ คุณบุหงา (มาโยม) เกษมธรรมกิจ เจ้าของผลงานรักร้อนๆ
ออนไลน,์ ฝากรักไว้กับสายลมและ พยัคฆ์ร้ายหวานใจ มาร่วมเสวนา การเริ่มต้นเป็นนักเขียน  การวางเรื่องที่จะเขียน 
การเริ่มต้นเขียน ฯลฯ 

4)  สนทนา “คนรุ่นใหม่อ่านอะไรกัน?”  เชิญนักศึกษาเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่อ่าน
อะไรกัน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายวิทวัส  พอสอน คณะบริหารธุรกิจ(ปริญญาเอก),  นางสาว มน
สินี  กฤตานนท์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท), นางสาวแก้วตา  แกล้วกสิกรรม คณะบริหารธุรกิจ และนาย
จักรกฤษณ์  สุขนันท์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

5)   “Rally LAIC” แข่งขันค้นหาทรัพยากรในห้องสมุดตามโจทย์ที่ก าหนดให้ มีนักศึกษาสมัครเข้า
แข่งขันทั้งหมด 40 คน ชนะเลิศได้แก่ นายลัทธพล  แซ่อื้อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  

6)   “ต้นไม้ให้ความรู้”  ลักษณะของกิจกรรมเป็นการตอบค าถามความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามกว่าวันละ 150 คน  

7)   “แฟนพันธ์แท้ห้องสมุด ครั งที่ 4”  แข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับห้องสมุด  มีนักศึกษาสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน  ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวปิยวรรณ พร้อมลาภ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายไผ่ทอง  
เชื้อค าจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, นางสาววาสนา   พิทยจ ารัส คณะวิทยาลัยนานาชาติจีน 
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8)   “Shopping Books”  การแข่งขัน คัดเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  โดยมีเงินงบประมาณให้ 
2,500 บาท  เกณฑ์การตัดสิน ได้หนังสือจ านวนมากและใช้งบประมาณการจัดซื้อน้อย และหนังสือที่คัดเลือกต้องไม่มี
ในศูนย์สนเทศและหอสมุด ผลการตัดสินไม่มีผู้ชนะ เลิศ มีรางวัลชมเชยได้แก่นางสาววาสนา พิทยจ ารัส คณะวิทยาลัย
นานาชาติจีน, นายทีรนันท์  ทองสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายณัฐพงษ์ ตัณเทียนศิวกุล คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ, นายพงษ์ศักดิ์ มั่นประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ, นายณัฏฐ์เมธี ชยามรบุญสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ,นายธีรภัทร 
เนตรมงคล คณะบริหารธุรกิจและ นายปฎิมล  บุญญรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ 

9)  “Memory Shot” สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอ่าน น า
วิดีโอตัดต่อเผยแพร่บน Face Book  

10)  “ค าตอบนี มีรางวัล” ลักษณะของกิจกรรม เป็นกิจกรรมตอบค าถามผ่านระบบออนไลน์ จัด
ทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งค าถามครั้งละ 3 ค าถาม ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ประมาณ 10 – 12 คน ตลอด 5 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 42 คน  

11)  “นิทรรศการวันส าคัญสืบสานวัฒนธรรมไทย” จัดทั้งหมด 4 ครั้ง 1) วันที่ 30 กรกฎาคม  – 
6 สิงหาคม  จัดนิทรรศการวันอาฬาหบูชา/วันเข้าพรรษา  2) วันที่ 10 – 15 สิงหาคม  จัดนิทรรศการวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่) 3) วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน จัดนิทรรศการวันลอยกระทง 4) 
วันที่ 3 – 8 ธันวาคม จัดนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว(วันพ่อ) 

12) “นิทรรศการหนังสือ/วารสารเฉพาะสาขาวิชา” จัดทั้งหมด 7 ครั้ง  ครั้งที่ 1  วันที่ 26 พ.ย.55 
– 9 ธ.ค.55 สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี ครั้งที่ 2 วันที่ 12 – 30 ธ.ค.55  สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  ครั้งที่ 3 
วันที่ 7-31 ม.ค. 56  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 4 วันที่ 4-28 ก.พ.56 
สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มีนาคม 56 สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 วันที่  2 เมษายน 56 
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและโรงแรม และครั้งที่ 7 วันที่ 2 -30 พฤษภาคม 56 สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

13)  “นิทรรศการเตรียมความรู้สู่อาเซียน” รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ  จัดบอร์ดนิทรรศการ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ณ ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

 
 

2.7.1.2  มมุความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 
1) “เงินหล่นทับ” ยืมหนังสือมมุ SET Corner มากที่สุด   ได้แก่  นางสาวกนกพร  สุขสมนาวฒุิ  

คณะบริหารธุรกจิ 
2)  “ค าคม SET” แขง่ขันประกวดเขียนค าคม ทางด้านการเงิน มีนักศึกษาส่งค าคมเข้าประกวด 189 

คน ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ   นางสาวพชิญ์ณัฐ  สืบสาย  คณะบริหารธุรกจิ “ใช้จา่ยประหยัดฝึกหัดอดออม  
เตรียมความพร้อมสู่การลงทนุ  เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต”  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นายศราวุธ  วงษ์สุวรรณ  
คณะบริหารธุรกจิ “อยากมีเงิน อย่าลมืที่จะอดออม อยากมขี้าวของ อยา่ลมืที่จะอดทน ไม่อยากเป็นคนจน จง
อดทนและอดออม” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   นางสาวจินตนา  ตาริน  คณะบรหิารธุรกจิ “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้จัก
ใช้รู้จักออม เตรียมพร้อมสู่อนาคต” 

3)  “ตอบค าถามหนังสอื SET Corner” เป็นกิจกรรมทีค่ณะกรรมการจะคัดเลือกหนังสือหลายๆ 
ประเภทมารวมกันแล้วให้ผู้เข้ารว่มกจิกรรมคัดเลือกว่าชื่อเรื่องไหนเป็นหนังสือของมมุ SET Corner มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งหมด  30 คน 
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4)  กิจกรรม  “SET สัญจร”   เป็น ลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยก าหนดค าถามที่ใช้ใน
การตอบ เป็นค าถามเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน  ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ตลาดทุน (SET Corner) มีผู้เข้าร่วม
แข่งขันทั้งหมด  70 คน 

5)  กิจกรรม” OX SET Version 2” เป็นการจัดกิจกรรม ตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ตลาดทุน (SET 
Corner) มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 30 คน 

 
2.7.1.3  การสอนการใช้ห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใหม่ 

 แผนกบริการสารสนเทศ  ได้จัดให้มีการฝึกอบรม/แนะน าการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลของศูนย์สนเทศและ
หอสมุด และแนะน าวิธีการค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ ทั้งยังท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะน าขั้นตอนและวิธีการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ ก าหนดช่วงแนะน า เร่ิมตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 2,534 คน 
 

2.7.1.4  แนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
1) วันที่  26 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

iQNewsClip 
 2) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์Westlaw 

International l และ ProQuest Dissertations and Theses 
 3) วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์.Matichon-e-

Library Package S (ห้องสมุดข่าวออนไลน์) 
4) วันที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ Westlaw 

International 
5) วันที่  19 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  Business 

Source Premier, Hospitality and Tourism Complete และ eBook 
6) วันที่  12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. อบรมการสืบคน้ฐานข้อมูลออนไลน์  

ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library และ ProQuest Dissertations and Theses 
7) วันที่  4 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น. อบรมการสืบคน้ฐานข้อมูลออนไลน์ WARC.com , 

Passport GMID, Science Direct และ Emerald 
 

2.7.2  การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวชิาการบนเวบ็ไซต ์
2.7.2.1  การเผยแพร่ข่าวอุดมศึกษาผ่านเวบ็ไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

 ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการเผยแพร่ขา่วอุดมศึกษาบนเว็บไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมุด จ านวน 254 
ข่าว 
 

2.7.2.2  การเผยแพร่ขา่วการศึกษาประชาคมอาเซียน(AEC)ผ่านเว็บไซต์ศูนยส์นเทศและหอสมุด 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการเผยแพร่ขา่วการศึกษาของประชาคมอาเซยีนบนเว็บไซต์ศนูย์สนเทศและ
หอสมุด จ านวน 314 ข่าว 
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2.7.2.3  การน าเอกสาร จุลสาร บทความ เ กี่ ย ว กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด เ ก็ บ ล ง ฐ า น  DPU 
Information Bank 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร จุลสาร บทความ เกี่ยวกบัมหาวทิยาลัยลงฐาน 
DPU Information Bank จ านวน 355 บทความ 

 
2.7.2.4  การเพิม่Link ในฐานข้อมูล Virtua เพื่ออา่นบทความในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการเพิ่มLink บทความวชิาการจากวารสารมหาวิทยาลัยในฐานขอ้มูล Virtua 
เพื่ออ่านบทความในรูปอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน 472 ชื่อเรื่อง 

 
2.7.2.5 การน าบทความวารสารวิชาการเผยแพร่บนเครือขา่ย ThaiLIS Digital Collection  

ตลอดปีการศึกษา 2555 ได้เผยแพร่บทความวิชาการบนเครือขา่ย ThaiLIS Digital Collection จ านวน 205 
ชื่อเรื่อง 

 
2.7.3. การพัฒนาแบบฟอร์มสมัครลงทะเบยีนเข้าอบรมแนะน าการใช้ห้องสมุดออนไลน์บนเว็บไซต์ศูนย์

สนเทศและหอสมุด 

 ในปีการศึกษา 2555  ไดพ้ฒันาแบบฟอรม์สมัครลงทะเบยีนเข้าอบรมแนะน าการใชห้้องสมุดออนไลน์บน
เว็บไซต์ศูนย์สนเทศและหอสมุด 1 แบบฟอร์ม 

 

2.7.4. สถิติการใหบ้ริการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

บริการ จ านวน 
1. บริการชว่ยค้นคว้าและตอบค าถาม 1,072 ค าถาม 
2. บริการแนะน าการใชห้้องสมุดเฉพาะบุคคล 1,289 คน 
3. บริการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่ม 160 กลุ่ม 1,245 คน 
4. บริการชว่ยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 743 คน 
5. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง 91,065 ครั้ง 
6. บริการยมืส่ิงพิมพ์ใช้ภายใน 28 เล่ม 
7. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเร่ือง 6 เรื่อง 
8. บริการน าชมศูนย์สนเทศและหอสมุด 260 ครั้ง 
9. บริการผู้เข้าใชห้้องสมุด ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 139 คน 
10. บริการยืม-คืน หนังสือห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพทิักษ์ อนุสรณ์ 26 เล่ม 
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2.8.1 งานบริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต 36,893  ครั้ง 
  

2.8.2  งานบริการอื่นๆ  

        2.8.2.1  บริการ Smart Control     595  คน 

        2.8.2.2  แก้ไขปญัหาเก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     117  คน 

        2.8.2.3  การแจ้งซ่อมบ ารงุ       36  เรื่อง 

        2.8.2.4  งานให้บริการแผนกอ่ืน       58  ครั้ง 

        2.8.2.5  ลบข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูล Smart Control     764  รายการ 
  

2.8.3  โครงการ/กิจกรรมงานประจ า  
          2.8.3.1 โครงการปรบัปรุงฐานข้อมลูบทความวชิาการของ
อาจารย์มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ในรูป Full Text   

 

                  - เพิ่มรายการบทความอาจารย์ มธบ. ลงในฐานขอ้มูล   2,323  รายการ 
        2.8.3.2 กิจกรรมการน างานวิจยัของอาจารย์เผยแพร่บน
เครือข่าย ThaiLIS Digital Collection 

 

                - สแกนและ Upload งานวิจัยของอาจารย ์      30  รายการ 
       2.8.3.3 กิจกรรมรวบรวมและเผยแพร่บทความวชิาการในรูป 
Full-Text  

 

                 - รวบรวมบทความวชิาการของอาจารยใ์นรูป Full-Text      71  รายการ 
       2.8.3.4 กิจกรรมการแนะน าหนังสือใหม่บนเวบ็ไซต์ศูนย์
สนเทศและหอสมุด 

 

                 - แนะน าหนังสือใหมโ่ดยให้สารบัญหรือสรุปเรื่องย่อเนื้อหา
ของหนังสือทีจ่ัดหาเข้ามาและพร้อมที่จะออกใหบ้ริการ น าเผยแพร่ขึ้นบน
เว็บไซต ์     

    33  รายการ 
 
 

          2.8.3.5 การจัดท าข่าวสารศูนย์สนเทศและหอสมุด    ปีที ่ 9       6 ฉบับ 

- จัดพิมพต์้นฉบับ / แปลงไฟล์เป็น PDF               42  หน้า 

                 - สแกนรูปภาพกิจกรรม   104  ภาพ 

         2.8.3.6 การจัดการ LAIC Blog    
                 -  พิมพ์เพิม่บทความลงบล็อกของศูนย์สนเทศและหอสมุด 
(LAIC Blog) 

    73  เรื่อง 

         2.8.3.7 การจัดการ LAIC Internal  Communication Blog    
                - เพิ่มบทความลงบล็อกการส่ือสารภายในของศูนยส์นเทศ
และหอสมุด (LAIC Internal Communication Blog)  

    47 เรื่อง  

         

2.8  เทคโนโลยีห้องสมุด 
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        2.8.3.8 โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เร่ือง “Microsoft Office Publisher 2007” 
                 - จัดการอบรมใหแ้ก่บุคลากร     1  ครั้ง / 47 คน 
        2.8.3.9 โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เร่ือง “Microsoft Office PowerPoint 2007” 

 

                 - จัดการอบรมใหแ้ก่บุคลากร     1  ครั้ง / 43 คน 
         2.8.3.10 การจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2553 และ 
2554  ของศูนย์สนเทศและหอสมุด 

 

                  - จัดพิมพ์ต้นฉบบัรายงานประจ าปี 2553 ของศนูย์สนเทศ
และหอสมุด 

    86  หน้า 
     

                  - จัดพิมพ์ต้นฉบบัรายงานประจ าปี 2554 ของศนูย์สนเทศ
และหอสมุด 

  101  หน้า 
     

       2.8.3.11 โครงการการส ารวจและจัดท าทะเบียนคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด 

 

                   - ส ารวจและจัดท าทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร ์   212  เคร่ือง 

                   - ส ารวจและจัดท าทะเบียนอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพิวเตอร ์    25  เคร่ือง 
  

2.8.4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  
       2.8.4.1  รายงานการบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล VTLS 
(Maintenance)  บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ได้เข้ามา
ด าเนินการ Maintenance 

    10  ครั้ง 
 
 

  
2.8.5  บนัทึกคุณภาพการสุ่มตรวจผลการปฏบิัติงาน Website และ 
Homepage ในการปรบัปรุงฐานข้อมลูถูกต้อง 

    40  ครั้ง 
 

  
2.8.6  แผนปฏิบัติงาน  
        2.8.6.1 จัดท าแผนปฏบิัตงิานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2555 ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

   14  โครงการ/กิจกรรม 
 

        2.8.6.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2555 แผนก
เทคโนโลยหี้องสมุด ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

   11  โครงการ/กิจกรรม 

  
2.8.7  งานอื่น ๆ  
        2.8.7.1  สถิตแิผนกเทคโนโลยีห้องสมุด     60  แผ่น 
        2.8.7.2  พมิพ์งานทีไ่ด้รับมอบหมาย   428  แผ่น 

 



 
 
 
 
 
 

3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 
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3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 
 

 

 

 

 

 กิจกรรมวันร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์  
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
            
          รศ.  ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี 
ประธานตัด “ริบบิ้นดอกรัก” เปิดงาน ร่วมกับ ดร.เลิศ
ลักษณ์  ส. บุรุษพัฒน์ และอาจารย์เฉิดโฉม  จันทรา
ทิพย์ (ทายาท ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์)   ศาสตราจารย์ ดร. 
บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ และ ดร.ดา
ริกา  ลัทธพิพัฒน ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหาร 
          เนื่องในวันร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ชื่องาน  "คิดถึงอาจารย์
ไสว ล่องใต้ไปเมืองคอน"   จัดโดยหอประวัติและ
พิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ ร่วมกับศูนย์สนเทศและ
หอสมุด มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และพนักงาน 
ร่วมงานจ านวน ๑๘๐ คน  โดยมีการแสดงร ามโนรา และ
นาฏลีลา ชุด อันดามันหรรษา และชิมอาหารใต้รสจัด วัน
จันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ  บริเวณโถงหน้า
ห้องพิพิธภัณฑ์ฯ ชั้น ๗ อาคาร ๖  (ไสว สุทธิพิทักษ์ 
อนุสรณ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์           
          และสามารถชมนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์
ศูนย์สนเทศและหอสมุด เรื่อง “มหัศจรรย์อาหารถ่ินใต้ 
: ข้าวย า” ได้ที่ http://www.dpu.ac.th/laic/ 
 

 

http://www.dpu.ac.th/laic/
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 กิจกรรมวันร าลึกอาจารย์สนั่น  เกตุทัต   
ผู้ร่วมก่อต้ังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 

          รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วันร าลึกอาจารย์สนั่น เกตุทัต  ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์   ชื่องาน  จากศาลาริมสระ สู่ ศาลา
กลางน้ า “สน่ันคุณานุสรณ์” จัดโดยหอประวัติและ
พิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ ร่วมกับศูนย์สนเทศและ
หอสมุด เมื่อวันพุธที่  ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ  
บริเวณหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุด มีผู้บริหาร อาจารย์ 
และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ต้นไม้ให้คุณ” พร้อมรับ
ต้นไม้คนละ ๑ ต้น     
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 สัมมนาวิชาการ เร่ือง  
“Open Source Software กับงานห้องสมุด” 
 

          ศาสตราจารย์  ดร .ไพฑูรย์   สินลารัตน์   รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กล่าวเปิด
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Source Software กับ
งานห้องสมุด” ซ่ึงจัดโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือข่ายห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) และศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องโสต
ทัศน์ ๑ ช้ัน ๕ ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร ๖ (ดร.ไสว 
สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 

 
 

          เรื่อง “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน
(Senayan Library Automation)”  วิทยากรโดย อาจารย์
ป ร ะ สิท ธิ ชั ย   เ ลิ ศ รั ต น เ คหกาล   บ ร รณา รั กษ์ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
 

             

           เรื่อง “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open 
Source “PMB” วิทยากรโดย อาจารย์ธัญพร  คงสิมะ
ชาติ  และอาจารย์วีรนี  ทองเขาอ่อน วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล   
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การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่ง 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๕  
 
          อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศว์รวัฒน ์ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ไปเขา้ร่วมการประชมุสภา
บรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คร้ังที่ ๑๕ 
(15th Congress of Southeast Asian Libraries – 
CONSAL XV) ที่เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 

 

 

  
 
การเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด  
  
          ศูนย์ สน เทศและหอสมุดพัฒนาศั กยภาพ
บุคลากรโดยจัดการเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายทาง
วิชาการ เรื่องของเทคโนโลยีระบบการจัดการส่ือใน
ห้องสมุด วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท 3 เอ็ม 
ประเทศไทย จ ากัด  ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ของศูนย์สนเทศและหอสมุดจ านวน ๑๔ คน   
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 การศึกษาดูงานการเดินทอง 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ส่งบุคลากรงานซ่อม 
อนุรักษ์หนังสือและส่ิงพิมพ์ แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวน ๕ คน ไปศึกษาดูงานการน านวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเดินทองนอกสถานที่ ๒ แห่ง 
คือ 
          วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด บุญญะภัณฑ์ มาร์เก็ตต้ิง  ซึ่งเป็นตัวแทนน า
เคร่ืองพิมพ์ปกเข้าจากต่างประเทศ  ได้แนะน าและสาธิต
เคร่ืองพิมพ์ทอง BBL-330A  (Gold Printer BBL-330A)   

 
 

          วันศุก ร์ที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕   ส า นัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้น าเครื่องยิง
เลเซอร์ ROBOTECH LRT-3050 ประกอบกับน า
โปรแกรม RLserCut เป็นค าส่ังให้เคร่ืองยิงแสงเลเซอร์ลง
บนปกให้เป็นรอยของตัวอักษร   
 

            

 
การศึกษาดูงานห้องสมุด  
          ศูนย์ สนเทศและหอสมุดพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโดยจัดการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการ
จัด เก็บหนั ง สือ  ณ ส านั กหอสมุด  มหาวิทยา ลัย 
เกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ มี
บุคลากรร่วมไปศึกษาดูงานห้องสมุด รวมทั้งส้ิน ๒๓ คน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ศูนย์สนเทศและหอสมุด  
 

 
 

       อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด น าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด จ านวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 
ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากนั้นคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมหอประวัติ
สมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๖  
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 โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
          ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์  รอง
อธิการบดีฝ่ายวิจัย  กล่าวเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดและ
มอบร างวั ล ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ร า ง วั ลกิ จ กร รม  ณ  ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์สนเทศและหอสมุด เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
 

 

 

๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
     จัดกิจกรรมรณรงค์ส่ง เสริมการอ่าน  โดยมี
กิจกรรมต่างๆ คือ  
๑. กิจกรรมส้มหล่น 

 

 

 

 

๒. กิจกรรม “หนังสือเล่มโปรดของฉัน” 

 

 

 

 

 
๓. พบกับนักเขียน หัวข้อ “กว่าจะเป็นนักเขียน”  

โดย ตันหยง (อาจารย์บุหงา (มาโยม) เกษมธรรมกิจ) 
และ นู๋ผักบุ้ง (นางสาวพรทิวา  หอมชู) 
 

 

 

    ๔. สนทนา “คนรุ่นใหม่อ่านอะไรกัน?”  โดย
ตัวแทนนักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 
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     ๕. กิจกรรม “Shopping Books” 

 

 

 

          ๖. Memory Shot 

 

  

 

     ๗. ต้นไม้ให้ความรู้ 
      ๘. กิจกรรม “แฟนพันธุ์แทห้้องสมุด คร้ังที่ ๔” 

 

 

๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
     ๑.  กิจกรรมตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ 
          มี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จ านวน ๕๐๕ 
คน ร่วมกิจกรรม และมีการแลกเปล่ียนหนังสือ จ านวน 
๑,๖๙๙ เล่ม  มีการบริจาคหนังสือ จ านวน ๑,๗๕๔ เล่ม 
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     ๒. มุมต ารา...พี่ฝากน้อง 
          มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๒๘๖ คน จ านวน
หนังสือ ต าราวิชาการ ที่นักศึกษารับไป ๖๖๐ เล่ม มีการ
บริจาคหนังสือ จ านวน ๖๘๒ เล่ม 
      ๓. การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ มีร้านหนังสือมา
ออกร้านจ าหน่ายหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใน
สาขาวิชาต่างๆ จ านวน ๗ ร้าน มีอาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษา มารว่มคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ๖๓ คน 
รวมหนงัสือที่ได้รับการคัดเลือกเสนอให้ศูนย์สนเทศและ
หอสมุดจัดซื้อ จ านวน ๔๒๐ เรื่อง 

 

 

 

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
     การฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง “การซ่อม 
อนุรักษ์ หนังสือและสิ่งพิมพ์” เป็นกิจกรรมบริการทาง
วิชาการแก่สังคม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด ๓๓ คน  
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โครงการมุมสื่อความรู้  มธบ. ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 
 
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕  อาจารย์
สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและ
หอสมุด และบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด  ไป
ด าเนินงานโครงการมุมส่ือความรู้ มธบ. ในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ ๑. โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๒. โรงเรียนมัธยม
วัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๓. โรงเรียน
สตรีนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ๔. โรงเรียนบางบัวทอง 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๕. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 
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โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์
ชุมชน ครั้งที่ ๑๓  ณ ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดลาดเป้ง ต.หนองตะเคียน อ.เมือง   
จ.สมุทรสงคราม 
            อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการบรรณารักษ์
สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน คร้ังที่  ๑๓ ณ ห้องสมุด
โรงเรียนวัดลาดเป้ง ต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม  น าบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ให้กับโรงเรียนวัดลาดเป้ง  เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 

 

 
      

 
โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์
ชุมชน ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ  
จ.ปทุมธานี   
           อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด น าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด จ านวน ๒๐ คน จัดโครงการบรรณารักษ์
สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนบางโพธิ์
เหนือ จังหวัดปุทมธานี มีการก าหนดหมวด หมู่ส่ิงพิมพ์ 
บันทึกรายการทางบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล จัดเตรียม
หนังสือขึ้นชั้น และการซ่อมหนังสือให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน รวมทั้งการจัดเตรียมโปรแกรมพิมพ์สัน พิมพ์
บาร์โค้ด 
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โครงการอบรมความรู้ เฉพาะทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ เร่ือง ให้กับบุคลากรศูนย์
สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ภคิน  สิริ
รัตนกิจ  เลขานุการภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ
และพัฒนาเกม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้

๑. เร่ือง “Microsoft Office PowerPoint 2007”   
วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง Lab ๗ ชั้น ๓ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน ๔๓ คน   

๒. เร่ือง “Microsoft Office Publisher 2007”   
วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง Lab ๗ ชั้น ๓ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน ๔๗ คน   
 

 

 

 

การอบรมเร่ือง “การบริการและการสื่อสาร”  
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการอบรมเรื่อง “การ
บริการและการสื่อสาร” วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สา
รากรบริรักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างาน  เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ  ห้อง
โสตทัศน์ ๑ ช้ัน ๕  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  มีผู้เข้าอบรม
จ านวนทั้งสิ้น ๓๗ คน  
           
 
 

http://liblog.dpu.ac.th/?p=1256
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โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่องการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ให้บริการ 
 
         วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนกบริการ
สารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการการ
ฝึกอบรมเชงิปฏิบตัิการ เร่ือง การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผูใ้ห้บรกิาร ณ ห้อง Lab ๑๒ 
อาคาร ๘ มีผู้เขา้อบรมทั้งหมด ๒๕ คน 
 

 

 

 

 การอบรม "ยอดนักบริการมืออาชีพ  
(Smart Professional Service)" 
          บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด เข้ารับการ
อบรม  เรื่ อ ง  “ยอดนักบ ริการมืออาชีพ  (Smart 
Professional Service)” จัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
วิทยากรโดยอาจารย์สุทธิศักดิ์   จรัญศิริไพศาล 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องสัจจา    
เกตุทัต ๑ อาคารส านักอธิการบดี 
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กิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดช่วย
พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียน
สตรีนนทบุรี  จังหวัดนนทบุร ี
 
 

         อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด น าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด จ านวน ๒๔ คน ช่วยพัฒนาจัดชั้นหนังสือตาม
โครงการมหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง ณ ห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนสตรีนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ 
– ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
 
 
 

  
 

 
 

 

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดช่วย
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนช่องสาริกา  อ าเภอ
พัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี   
 
 

         ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์  ส่งบุคลากร จ านวน ๖ คน ช่วยพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนช่องสาลิกา อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม  มธบ. 
และบริษัท เครือเบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ในโครงการ
สร้างฝายชะลอน้ า  มธบ. รักษ์ป่าต้นน้ า  เมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 



 56 

 
 

   

 กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากมหาอุทกภัยน้ าท่วม ๒๕๕๔ 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ส่งบรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน ๕ คน ช่วยจัดหนังสือและบริจาค
หนังสือ ส่ือการเรียนให้กับห้องสมุดโรงเรียนบางโพธิ์
เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์
อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตาม
โครงการเยียวยาผู้ประสบภัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 กิจกรรมสังสรรค์และพักผ่อนประจ าปี ๒๕๕๕ 
 
          ศูนย์สนเทศละหอสมุดจัดกิจกรรมสังสรรค์และ
พักผ่อนประจ าปี ๒๕๕๕ ณ สวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 
๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
 
 
 

 
 




