


 

 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2557 

Annual Report 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูยส์นเทศและหอสมุด  มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

ธนัวาคม 2558 

Library and Information Center, Dhurakij Pundit University 

December, 2015 

 



 ( 2 ) 

 

รายงานประจ าปีการศึกษา 2557  Annual  Report  2014 

 

โดย  ศนูยส์นเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

จดัพมิพค์รัง้แรก พ.ศ. 2558 

กองบรรณาธิการ 
 1.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อารยี ์ ชื่นวฒันา ผูอ้ านวยการศนูยส์นเทศและหอสมุด 

2.  นางไพจติร      เกดิอยู ่   หวัหน้าแผนกทรพัยากรสารสนเทศ 
 3.  นางสาวสพุด ี  บรรจงแตม้  หวัหน้าแผนกบรกิารหนงัสอื 
 4.  นางจนัทรฉ์าย  วรีะชาต ิ  หวัหน้าแผนกบรกิารสือ่โสตทศัน์ 
 5.  นางสาวติร ี     แสงวริยิภาพ  หวัหน้าแผนบรกิารสารสนเทศ 
 6.  นางรุ่งนภา      พืน้งาม   หวัหน้าแผนบรกิารสิง่พมิพต่์อเนื่อง 
 7.  นายณฐัสทิธิ ์ พุฒวิสิารทภาคย ์  หวัหน้าแผนกเทคโนโลยหีอ้งสมดุ และรกัษาการ 

หวัหน้าแผนกบรหิารงานทัว่ไป 
  

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ศนูยส์นเทศและหอสมุด. 

 รายงานประจ าปีการศกึษา 2557.  กรุงเทพฯ: ศนูยส์นเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ 2558. 

 85 หน้า. 

  

378.593 ธ716ร  

  

 ISBN 1686-1523 

 1.  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์  ศนูยส์นเทศและหอสมุด – รายงานประจ าปี. 2 ชื่อเรื่อง 

 

ศนูยส์นเทศและหอสมุด  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

110/1-4  ถนนประชาชื่น  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทร. 02-954-7300 ต่อ 402  โทรสาร  02-591-3155 

Website : http://www.dpu.ac.th/laic   E-mail : library@dpu.ac.th 

 

http://www.dpu.ac.th/laic
mailto:library@dpu.ac.th


 ( 3 ) 

ค าน า 

 

รายงานประจ าปีการศกึษา 2557  บนัทกึสรุปผลการปฏบิตังิานของศูนยส์นเทศและหอสมุดทุกดา้น โดย

น าเสนอประวตัคิวามเป็นมา  การบรหิารงาน  ผลการด าเนินงาน สถติทิีน่่าสนใจ  และกจิกรรมต่าง ๆ ระหว่างสงิหาคม 

2557 – กรกฎาคม 2558 

ผลงานทีป่รากฏในรายงานประจ าปีฉบบันี้  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความร่วมแรงร่วมใจ ความอุตสาหะวริยิะของ

บุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุดทุกคนทีร่่วมมอืกนัปฏบิตังิาน จนส าเรจ็ลุล่วงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ขอขอบคุณคณะผู้บรหิารของมหาวทิยาลยั คณาจารย ์หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

ตลอดจนนักศกึษาที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นอย่างดยีิง่ตลอดมา ขอขอบคุณ

บุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุดทุกคนที่ให้ความร่วมมอืในการด าเนินงานจนบรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการ ตลอดปี

การศกึษา 2557 และขอขอบคุณผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท ารายงานประจ าปีฉบบันี้ 

 

 

 

(ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อารยี ์ ชื่นวฒันา) 
   ผูอ้ านวยการศนูยส์นเทศและหอสมุด 
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1.1  ปณิธาน  

“บรกิารล ้าหน้า  เสรมิคุณค่าวชิาการ สรรคส์รา้งงานคุณธรรม” 

Excellent  Service, Academic  Promotion and Ethical Conduct 

 

1.2  วิสยัทศัน์  

“เป็นหน่วยงานหลกัสนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยัของมหาวทิยาลยั แหล่งใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูที่

ทนัสมยัและกา้วหน้า เน้นการปฏบิตังิานและการบรกิารทีม่คีุณภาพและร่วมมอืในเครอืขา่ยหอ้งสมุด 

To be a main organization supporting the university’s teaching, learning and research, as well as 

providing resources for modern and advanced information retrieval with a focus on quality performance and 

services, and participation in library networks.” 

 

1.3  พนัธกิจ  

1.  น าเทคโนโลยมีาด าเนินงานของศนูยส์นเทศและหอสมุด 

2.  ศนูยส์นเทศและหอสมุดเน้นการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทุกรปูแบบของสือ่มาใหบ้รกิาร 

3.  รณรงคส์ง่เสรมิการอ่าน โดยจดักจิกรรมเชงิรุกรปูแบบต่าง ๆ เพื่อใหค้ณาจารยแ์ละนกัศกึษาเขา้มาใช้

แหล่งทรพัยากรสารสนเทศอย่างคุม้ค่า 

4.  เพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพของบุคลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ 

5.  บรหิารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลดว้ยความยุตธิรรมและโปร่งใส 

6.  รวบรวม จดัเกบ็ และอนุรกัษส์ารสนเทศทีเ่กีย่วกบัมหาวทิยาลยั โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

7.  ในดา้นความร่วมมอืของศนูยส์นเทศและหอสมุด จะเขา้รว่มในเครอืขา่ยอุดมศกึษาต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั

และภาคเอกชน 

8.  ด าเนินการงานดา้นบรกิารสงัคม เช่น จดัโครงการบรรณารกัษ์สมัพนัธส์รา้งสรรคช์มุชน โครงการมุม

สือ่ความรู ้มธบ. หรอืโครงการบรกิารสงัคมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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1.4  เอกลกัษณ์หรือวฒันธรรม  

เอกลกัษณ์หรอืวฒันธรรมของหน่วยงานศนูยส์นเทศและหอสมุด คอื “การท างานเป็นทีม” 

 

1.5  ประวติัความเป็นมา 

1.5.1  สถานท่ีตัง้ สถานะ และการให้บริการ  

ศนูยส์นเทศและหอสมุด  เริม่ด าเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2511 พรอ้มกบัการก่อตัง้สถาบนัธุรกจิบณัฑติย ์ในช่วง

แรกมีสถานภาพเป็นแผนกห้องสมุด สงักดัส านักวิชาการ ต่อมาในปีการศึกษา 2527 จึงได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น 

“ส านกัหอสมุด” สงักดัรองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนพฒันา ปีการศกึษา 2528 ไดใ้ชช้ื่อว่า “หอสมุดและศูนยส์นเทศ” ในปี

การศกึษา 2540 ไดเ้ปลีย่นเป็น “ศนูยส์นเทศและหอสมุด” ซึง่ใชม้าจนถงึปจัจุบนั ดา้นสงักดันัน้ ในปีการศกึษา 2528 – 

2546  สงักดัรองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา ปีการศึกษา 2547 – 2551 สงักดัรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ ปี

การศกึษา 2552 (ม.ิย. 2552 – พ.ค. 2553) สงักดัรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและวทิยบรกิาร ปีการศกึษา 2553 ถงึปจัจุบนั 

สงักดัรองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั 

สถานทีต่ัง้อาคารหอ้งสมุดในระยะแรก ตัง้อยู่ชัน้ 5 ของอาคารเรยีน 6 ชัน้ ซึง่เป็นตกึหลงัแรกของสถาบนั 

ณ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พืน้ทีเ่ดมิเป็นหอ้งเรยีนแลว้ดดัแปลงมาเป็นหอ้งสมุด มพีืน้ที่

ประมาณ 60 ตารางเมตร ต่อมาไดย้า้ยลงมาทีค่ณะบรหิารธุรกจิ ซึง่ไดแ้ก่ หอ้งท าการของคณะบรหิารธุรกจิ วทิยาคาร 

1 เลขที ่73 ถนนพระราม 6 มพีืน้ทีป่ระมาณ 150 ตารางเมตร มบีรรณารกัษ์ 1 คน 

ปีการศึกษา 2513 สถานบันธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ตาม

พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2512 ห้องสมุดได้พัฒนาทัง้ทางกายภาพและจ านวนทรัพยากร

สารสนเทศ ตามความกา้วหน้าของมหาวทิยาลยั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน พืน้ทีเ่ดมิไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน 

ห้องสมุดจงึได้ย้ายมา อกีด้านหนึ่งของอาคาร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร มเีจ้าหน้าที่ประจ า 2 คน ส่วน

บรรณารกัษ์จา้งมาเป็นพเิศษ พ.ศ. 2518 หอ้งสมุดมบีรรณารกัษ์ประจ าเป็นครัง้แรก คอื นายบุญสริ ิ สวุรรณเพชร 

ปีการศกึษา 2525 วทิยาลยัไดย้า้ยสถานทีเ่รยีนไปยงัสถานทีใ่หม่ ณ เลขที ่110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวง 

ทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ จงึไดม้หีอ้งสมุดเพิม่ขึน้อกีแห่งหนึ่ง 

เป็นหอ้งสมุด วทิยาคาร 2 โดยใชพ้ืน้ทีช่ ัน้ 3 ของอาคาร 1 ต่อมาในปีการศกึษา 2527 หอ้งสมุดไดข้ยายพืน้ทีไ่ปยงัชัน้ 

4 อาคารเดยีวกนั เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานของทบวงมหาวทิยาลยั และรองรบันกัศกึษาทีเ่พิม่จ านวนมากขึน้ 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ได้รบัการยกฐานเป็น “มหาวิทยาลยั” ห้องสมุดจึงเปลี่ยน

สถานภาพ และใชช้ื่อว่า “ส านักหอสมุด” สงักดัรองอธกิารบดฝี่ายวางแผนพฒันา ต่อมาในปีการศกึษา 2530 ไดย้า้ยที่

ท าการมายงัชัน้ 2 และชัน้ 3 ของอาคารสนม สุทธพิทิกัษ์ อนุสรณ์ และใช้ชื่อว่า “หอสมุดและศูนย์สนเทศ” ในปีการ 
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ศกึษา 2537 มหาวทิยาลยัไดอ้นุมตัใิหห้อ้งสมดุขยายพืน้ทีไ่ปยงัชัน้ 1 และชัน้ 4 ของอาคารเดมิ หอ้งสมุดจงึใชพ้ืน้ทีเ่ตม็

ทัง้ 4 ชัน้ของอาคาร 

ปีการศกึษา 2540 หอสมุดและศนูยส์นเทศ ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “ศนูยส์นเทศและหอสมุด” 

ปีการศึกษา 2543 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ย้ายสถานที่ท าการมายัง อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ์ 

อนุสรณ์ ซึง่เป็นอาคาร 17 ชัน้ ใชพ้ืน้ทีช่ ัน้ที ่2-5 มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 6,030 ตารางเมตร จ านวนทีน่ัง่ 874 ทีน่ัง่ และ

มพีธิเีปิดศนูยส์นเทศและหอสมุด เมื่อวนัที ่30 พฤษภาคม 2544 

นอกจากนัน้ ศูนยส์นเทศและหอสมุด ไดน้ าโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ VTLS มาใชส้ าหรบัการ

ปฏบิตัขิองศนูยส์นเทศและหอสมุด ทุกดา้นแทนโปรแกรม CDS/ISIS ทีใ่ชอ้ยู่เดมิ 

ปีการศกึษา 2545 จดัตัง้หน่วยงานขึน้มา 2 หน่วยงานภายในศนูยส์นเทศและหอสมุด คอื หอจดหมายเหตุ 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์และหอ้งสมุด ดร.ไสว สทุธพิทิกัษ์ อนุสรณ์ ซึง่ใหบ้รกิารอยู่ชัน้ 6 ของอาคาร ดร.ไสว สุทธิ

พทิกัษ์ 

ปีการศกึษา 2548-2549 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้จดับรกิารต่างๆ เพิม่มากขึน้ เช่น จดัตัง้มุมความรู้

ตลาดทุน (SET CORNER) มุมตลาดนดัแลกเปลีย่นหนังสอื มุมต าราพีฝ่ากน้อง มุมหนังสอืด ี100 เล่ม มุมก าลงัใจ ได้

ขยายพืน้ทีน่ัง่อ่านหนงัสอื ทัง้หมด 1,358 ทีน่ัง่ และมหีอ้งอ่านหนงัสอืส าหรบัปรญิญาโท และปรญิญาเอก จ านวน 96 ที่

นัง่ 

ปีการศกึษา 2550 หอประวตัแิละพพิธิภณัฑ ์ดร.ไสว สทุธพิทิกัษ์ อนุสรณ์ ไดโ้อนมาสงักดัศนูยส์นเทศและ

หอสมุด เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2550 

ปีการศกึษา 2551 พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดข้ยายจากชัน้ 2 ถงึชัน้ 7 อาคาร 6 

ปีการศกึษา 2552 จดัแยกหนงัสอืภาษาจนีออกมาเป็นมุมคน้ควา้โดยเฉพาะ เรยีกว่า Chinese Collection 

พรอ้มกบัท าคู่มอืช่วยคน้ควา้โดยใชโ้ปรแกรม Flip Album 

ปีการศกึษา 2553 ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดป้รบัเปลีย่นโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตั ิVTLS จาก 

Version 4.3 เป็น Version 4.8 

ปีการศกึษา 2554  ไดม้กีารรือ้ปรบัระบบการจดัชัน้ จากเดมิเรยีงหนงัสอืบนชัน้รวมทัง้หนงัสอืภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ หมวดเดยีวกนัไวด้ว้ยกนั เป็นการจดัแยกภาษาไทย และภาษาต่างประเทศออกจากกนั 

ปลายปีการศกึษา 2554 (1 พฤษภาคม 2555) มกีารโอนย้ายเจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์ 3 คน ของแผนก

เทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไปสงักดั ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปีการศกึษา 2555  ศูนยส์นเทศและหอสมุดไดป้รบัโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมตั ิVTLS จาก version 4.8 
เป็น Virtua version 2011 
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ปีการศกึษา 2557 มหาวทิยาลยัได้อนุมตัิงบประมาณส าหรบัโครงการปรบัปรุงพื้นที่บริการ ของศูนย์
สนเทศและหอสมุด โดยฝ่ายพฒันาสถานทีแ่ละธุรกจิบรกิารเป็นผูด้ าเนินงาน ดร. ณัฏฐพงศ์ จนัทราทพิย์ รองคณบดี
ฝา่ยบรหิาร คณะศลิปกรรมศาสตรเ์ป็นผูอ้อกแบบ เริม่ต้นด าเนินการปรบัปรุงระยะที ่1 ทีช่ ัน้ 2 ของอาคาร เมื่อวนัที ่5 
มถุินายน 2557 โดยบรษิทั อพัเวริก์ จ ากดั มกี าหนดแลว้เสรจ็ในวนัที ่31 กรกฎาคม 2557 

เดอืนพฤษภาคม 2557 ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกบัฝ่ายวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ และบรษิัท 
EBSCO ไดป้ระชุมร่วมกนัและตกลงน าระบบ EDS One Search มาทดลองใช ้น ามาซึง่การปรบัปรุงหน้าเวบ็ของศูนย์
สนเทศและหอสมุดในเดอืนกรกฎาคม 2557  

 
 

1.5.2  โครงสรา้งการบริหารงาน 

โครงสรา้งการบรหิารงานของศนูยส์นเทศและหอสมุด มกีารปรบัปรุงตลอดเวลา เพื่อใหท้นัสมยัและมคีวาม

เหมาะสมกบัความกา้วหน้าของงาน 

ปีการศกึษา 2511-2526  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ในขณะนัน้มสีถานะเป็น แผนกห้องสมุด ขึน้ตรงกบั

ส านกัวชิาการ หวัหน้าบรรณารกัษ์ มตี าแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกหอ้งสมุด 

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ มคีวามประสงค์จะพฒันาวทิยาลยัเป็นมหาวิทยาลยั ดงันัน้ 

หอ้งสมุดทัง้ 2 แห่ง คอื ทีว่ทิยาคาร 1 ถนนพระรามที ่6 สามเสน และวทิยาคาร 2 ถนนประชาชื่น จงึไดพ้ฒันาทัง้ด้าน

การบรหิารและการจดัเตรยีมทรพัยากรทุกด้าน และแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนกเตรยีมไว้เรยีบร้อย ห้องสมุดมพีื้นที่

ทัง้สิน้ 1,400 ตารางเมตร มเีจา้หน้าที ่20 คน รองศาสตราจารย ์ดร.นวนิตย ์อนิทรามะ เป็นผูอ้ านวยการ และ นายบุญ

สริ ิสวุรรณเพชร เป็นหวัหน้าบรรณารกัษ์  

ปีการศกึษา 2528 หอสมุดและศนูยส์นเทศ แบ่งออกเป็น 8 แผนก คอื ส านักงานเลขานุการ  แผนกจดัหา

ทรพัยากรสารสนเทศ  แผนกวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ  แผนกเอกสารและวารสาร  แผนกวสัดุไม่ตพีมิพ ์ แผนก

บรกิาร แผนกวทิยาเขต และแผนกเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์ 

ปีการศกึษา 2529 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์มปีระกาศที ่0101/0206 ลงวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2529 ให้

ยุบแผนกในหอสมุดและศูนยส์นเทศ สองแผนก คอื แผนกวทิยาเขต และ แผนกเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์จงึท าให้

หอสมุดและศนูยส์นเทศ มแีผนกด าเนินงาน 6 แผนก  

ปีการศกึษา 2530 หอสมุดและศนูยส์นเทศ แบ่งการบรหิารงานออกเป็น 6 แผนก คอื ส านกังานเลขานุการ 

แผนกจดัหา  แผนกวเิคราะห ์ แผนกบรกิาร  แผนกวารสาร และแผนกวสัดุไม่ตพีมิพ ์

ปีการศกึษา 2536  หอสมุดและศูนยส์นเทศ แบ่งการบรหิารงานออกเป็น 6 แผนก คอื แผนกเลขานุการ

แผนกบรกิารสารสนเทศ  แผนกโสตทศันบรกิาร  แผนกวารสารและเอกสาร  แผนกงานเทคนิค  แผนกการยมื-คนื และ

แผนกพฒันาระบบงานสารสนเทศ 
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ปีการศกึษา 2539 – 2541  หอสมุดและศูนย์สนเทศ แบ่งการบรหิารงานออกเป็น 7 แผนก คือ แผนก

เลขานุการ  แผนกบรกิารสารสนเทศ แผนกโสตทศันบรกิาร แผนกวารสารและเอกสาร แผนกงานเทคนิค แผนบริการ

ยมื-คนื และแผนกพฒันาระบบงานสารสนเทศ 

ปีการศกึษา 2540 ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “ศนูยส์นเทศและหอสมุด” 

ปีการศกึษา 2542  ศนูยส์นเทศและหอสมุด ปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานใหม่ เหลอื 3 แผนก คอื แผนก

งานเทคนิค แผนกบรกิาร และแผนกเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์

เดอืนพฤศจกิายน 2544 – พฤษภาคม 2545  ปรบัแผนกเผยแพร่และประชาสมัพนัธเ์ป็น เลขานุการศนูย์

สนเทศและหอสมุด และมแีผนกเทคโนโลยหีอ้งสมุด เป็นแผนกทีส่าม 

ปีการศกึษา 2545  ปรบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารงานของศูนยส์นเทศและหอสมุด ใหเ้หมาะสม แยกเป็น 

5 แผนก คอื แผนกบรหิารงานทัว่ไป  แผนกพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ  แผนกบรกิาร  แผนกเทคโนโลยหี้องสมุด 

และแผนกวชิาการ 

ปีการศกึษา 2546  ปรบัแผนกวชิาการออก และมแีผนกสื่อโสตทศัน์ แทนที่ โดยใช้พืน้ทีช่ ัน้ 5 เป็นพืน้ที่

ของโสตทศันศกึษาทีแ่ผนกน้ีตอ้งรบัผดิชอบ 

ปีการศกึษา 2549  จดัโครงสรา้งใหม่ มกีารปรบัปรุงแผนกบรกิาร แยกเป็น 2 แผนก คอื แผนกบรกิารสื่อ

สิง่พมิพ ์และ แผนกบรกิารสารสนเทศ ท าใหม้แีผนกเพิม่ขึน้มาเป็น 6 แผนก 

ปีการศกึษา 2550  มหาวทิยาลยั ได้มคี าสัง่ให้ หอประวตัิและพพิธิภณัฑ์ ดร.ไสว สุทธพิทิกัษ์ อนุสรณ์ 

โอนมาสงักดัศนูยส์นเทศและหอสมุด เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2550 

ในปีการศกึษา 2553 วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ ได้รบัอนุมตัิในการปรบัโครงสร้างการบรหิารงานออกเป็น 1 

หน่วยงาน และ 7 แผนก ดงันี้ หน่วยงานหอประวตัแิละพพิธิภณัฑ์ ดร.ไสว สุทธพิทิกัษ์ อนุสรณ์  แผนกบรหิารงาน

ทัว่ไป  แผนกทรพัยากรสารสนเทศ  แผนกบรกิารหนังสอื เอกสาร และสิง่พมิพ ์ แผนกบรกิารสิง่พมิพต่์อเนื่อง  แผนก

สือ่โสตทศัน์  แผนกบรกิารสารสนเทศ และแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนัน้ ในแผนกทรพัยากรสารสนเทศ ได้

เปลีย่นชื่อ งานจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ เป็น งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ และปรบั หอจดหมายเหตุ เป็นอกีงาน

หนึ่งในแผนกทรพัยากรสารสนเทศ และแผนกสิง่พมิพต่์อเนื่อง จะประกอบดว้ย 2 งาน คอื งานดรรชนีสิง่พมิพต่์อเนื่อง 

และ งานบรกิารวารสารและหนงัสอืพมิพ ์

ปีการศกึษา 2555  ศูนย์สนเทศและหอสมุดไดป้รบัเปลีย่นชื่อแผนกและงาน ดงันี้ แผนกบรกิารหนังสอื  
แผนกบรกิารสือ่โสตทศัน์  แผนกเทคโนโลยหีอ้งสมุด งานใหบ้รกิารและจดัเกบ็หนงัสอื  และงานบรกิารตอบค าถามและ
ช่วยคน้ควา้ 
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1.5.3  บุคลากร 

ปีการศกึษา 2511  แผนกหอ้งสมุดมบีรรณารกัษ์ 1 คน ปฏบิตังิาน 

ปีการศกึษา 2513  มบีรรณารกัษ์ จา้งพเิศษ 1 คน และเจา้หน้าทีป่ระจ า 2 คน 

ปีการศกึษา 2517  มบีรรณารกัษ์ 1 คน และเจา้หน้าทีป่ระจ า  2 คน 

ปีการศกึษา 2519  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่7 คน 

ปีการศกึษา 2524  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่13 คน 

ปีการศกึษา 2527  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่20 คน 

ปีการศกึษา 2530  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่36 คน 

ปีการศกึษา 2534  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่43 คน 

ปีการศกึษา 2541  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่53 คน 

ปีการศกึษา 2545  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่50 คน 

ปีการศกึษา 2546  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่55 คน 

ปีการศกึษา 2549  มบีรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่57 คน 

ปีการศกึษา 2550  มอีาจารย ์บรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที ่61 คน 

ปีการศกึษา 2554 บุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด มจี านวน 58 คน ประกอบดว้ย อาจารย ์1 คน 

บรรณารกัษ์ 28 คน เจา้หน้าที ่17 คน พนกังาน 10 คน และคนงาน 2 คน  

ปีการศกึษา 2555 บุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด มจี านวน 53 คน ประกอบดว้ย อาจารย ์1 คน 

บรรณารกัษ์ 27 คน เจา้หน้าที ่15 คน พนกังาน 8 คน และคนงาน 2 คน  

ปีการศกึษา 2557 บุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด มจี านวน 52 คน ประกอบดว้ย บรรณารกัษ ์28 คน 

เจา้หน้าที ่15 คน พนกังาน 8 คน และคนงาน 1 คน  

ปีการศกึษา 2557 บุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด มจี านวน 50 คน ประกอบดว้ย บรรณารกัษ ์26 คน 

เจา้หน้าที ่15 คน พนกังาน 8 คน และคนงาน 1 คน  
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1.6  แผนผงัโครงสร้างการบริหารจดัการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

 

แผนกบริหาร 

งานทัว่ไป 

 

 แผนกทรพัยากร

สารสนเทศ 

 

 

 

แผนกบริการ 

หนังสือ  

 

 

 

แผนกบริการ 

ส่ือโสตทศัน์ 

 

 แผนกบริการ

สารสนเทศ 

 

 

 

แผนกบริการ

ส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

 

 

 

 

แผนกเทคโนโลยี

ห้องสมดุ 

 

 

 

 

- งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ             

- งานวเิคราะหห์นงัสอื เอกสาร 

   และสิง่พมิพ ์     

- งานซ่อม อนุรกัษ์หนงัสอืและ 

   สิง่พมิพ ์

- งานหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลยั 

   ธุรกจิบณัฑติย ์

   

 

 

-  งานบรกิารยมื-คนื 

-  งานใหบ้รกิารและ 

   จดัเกบ็หนงัสอื 

 

 

-งานดรรชนสีิง่พมิพต่์อเนื่อง       

-งานบรกิารวารสารและ 

  หนงัสอืพมิพ ์             

 

- งานบรกิารตอบค าถามและ 

  ช่วยคน้ควา้     

- งานหอ้งสมดุ ดร.ไสว  

  สุทธพิทิกัษ์ อนุสรณ์ 

            

 

หน่วยงานหอประวติัและพิพิธภณัฑ ์ 
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1.7  บคุลากรศนูยส์นเทศและหอสมดุ ปีการศึกษา 2557 

 

 1.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อารยี ์ ชื่นวฒันา  ผูอ้ านวยการศนูยส์นเทศและหอสมุด 

 หอประวติัและพิพิธภณัฑ ์ดร.ไสว สทุธิพิทกัษ์  

 2. นางสาววมิลรตัน์ ทองปลาด  เจา้หน้าที ่

 3. นางสดุารตัน์  ข าภกัตร ์  เจา้หน้าที ่

 4. นางละออง  รชัพนัธ ์   คนงาน 

 แผนกบริหารงานทัว่ไป 

 5. นายณฐัสทิธิ ์  พุฒวิสิารทภาคย ์  รกัษาการหวัหน้าแผนก 

 6.  นางสาวสกุานดา ดโีพธิก์ลาง  บรรณารกัษ์ 

 7.  นางสาวจุฑามาศ เชาวลติ   เจา้หน้าที ่

 8.  นายธรีะพล  เงนินาค   เจา้หน้าที ่

 แผนกทรพัยากรสารสนเทศ 

 9.  นางไพจติร  เกดิอยู่   หวัหน้าแผนก 

 งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ 

 10.  นางทพิยถนอม นนทนาคร  หวัหน้างาน 

 11.  นางสาวชชูพี  มามาก   บรรณารกัษ์ 

 12.  นางสาวสกุญัญา ประทุม   บรรณารกัษ์ 

 13.  นางสาวทรงพร พริุณ   เจา้หน้าที ่

 งานวิเคราะหห์นังสือ เอกสาร และส่ิงพิมพ ์

 14.  นางพชัรนิทร ์ จารยิะ   หวัหน้างาน 

 15.  นางสาวศริพิร  บญัชาวมิลเชษฐ  บรรณารกัษ์ 

 16.  นายวรวชิ  พุฒวิสิารทภาคย ์  บรรณารกัษ์ 

 17.  นางสาววลยัภรณ์ ไพเราะ   เจา้หน้าที ่

 18.  นางสาวพงษ์เนต สถติพงษ ์  เจา้หน้าที ่  

 งานซ่อม อนุรกัษ์หนังสือและส่ิงพิมพ ์

 19.  นายปรชัญา  แกว้มาก   หวัหน้างาน 

 20.  นายประกอบ  ดาราตระกลู  พนกังาน 

 21.  นายสมัพนัธ ์  สมบุญเพญ็  พนกังาน 
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 หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์

 22.  นายรมย ์  ธนูเทพ   หวัหน้างาน 

 23.  นายชยัวุฒ ิ  บุตตสัสะ   บรรณารกัษ์ 

 แผนกบริการหนังสือ 

 24.  นางสาวสพุด ี  บรรจงแตม้  หวัหน้าแผนก 

 งานบริการยมื-คืน 

 25.  นางสาวสมสนิท จนัทะบตุร  หวัหน้างาน 

 26.  นางสาวเจยีรไน จนัทรจ์วง  บรรณารกัษ์ 

 27.  นางกนกวรรณ ก๋งฉิน   เจา้หน้าที ่ 

งานให้บริการและจดัเกบ็หนังสือ 
 28.  นายระว ิ  มเีดช   หวัหน้างาน 
 29.  นายสญัญา  ประกอบผล  บรรณารกัษ์ 

 30.  นายสนัตสิขุ  ทองเอีย่ม  เจา้หน้าที ่

 31.  นายอมัรนิทร ์ แจม่จ ารสั  พนกังาน 

 แผนกบริการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

 32.  นางรุ่งนภา  พืน้งาม   หวัหน้าแผนก 

 งานดรรชนีส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

 33.  นางลกัษม ี  พลูทรพัย ์  หวัหน้างาน  

 34.  นายกติตภิูม ิ  ศริวิฒัน์   บรรณารกัษ์ 

 35.  นายรงัสรรค ์  กงัสดาลย ์  บรรณารกัษ์ 

 36.  นางสาววโรทยั ฉตัรวริฬุห ์  เจา้หน้าที ่

 งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ ์

 37.  นางสาวกฤตยา สนุพงษ์ศร ี  หวัหน้างาน  

 38.  นายประนมกรต ์ บุญพอ   บรรณารกัษ์ 

 39.  นายเกษม  บุญญชล   เจา้หน้าที ่

 40.  นายธวชัชยั  ศรอีดัชา   พนกังาน 

 แผนกบริการส่ือโสตทศัน์ 

 41.  นางจนัทรฉ์าย วรีะชาต ิ   หวัหน้าแผนก 

 42.  นางสภุาพ  ซ่อนกลิน่   บรรณารกัษ์ 

 43.  นายภาณุมาตร ์ สทุธสิงัข ์  เจา้หน้าที ่
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44. นางภารด ี  ธนูญศกัดิ ์  เจา้หน้าที ่

 45.  นายธนพล  เซีย่งหวอง  เจา้หน้าที ่

 แผนกบริการสารสนเทศ 

 46.  นางสาวติร ี  แสงวริยิภาพ  หวัหน้าแผนก 

 งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

 47.  นางสาวสภุ ี  วหิคไพบลูย ์  หวัหน้างาน 

 48.  นายอภพิล  เมอืงเกษม  เจา้หน้าที ่

 งานห้องสมุด ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ์ อนุสรณ์ 

 49.  นางปทัมพร  โพนไสว   หวัหน้างาน 

 แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 

 50.  นายณฐัสทิธิ ์  พุฒวิสิารทภาคย ์  หวัหน้าแผนกเทคโนโลยหีอ้งสมดุ 

 51.  นางสาวขนิษฐา ภมรพพิธิ  บรรณารกัษ์ 
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2.  ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557 
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2.1  หอประวติัและพิพิธภณัฑ ์ ดร.ไสว  สทุธิพิทกัษ์ 

 
2.1.1  ผูเ้ข้าเย่ียมชม ไดแ้ก่ อาจารย ์นกัศกึษา ของมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์หน่วยงานและ

บุคคลภายนอก จ านวน 2,140 คน ดงันี้ 
การใหบ้รกิารเยีย่มชม   125   ครัง้    เป็นจ านวน    2,140   คน    จ าแนกเป็น 

  -  บุคคลและหน่วยงานภายนอก       1,118   คน 
  -  อาจารยแ์ละนกัศกึษา มธบ.                    1,022   คน 

 

 

2.1.2  หน่วยงานท่ีขอใช้ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ์ เพื่อด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ และใชพ้ืน้ที่บรเิวณ

โถงหน้าหอประวตัแิละพพิธิภณัฑ ์ดร.ไสว สทุธพิทิกัษ์ เพื่อถ่ายภาพและท ากจิกรรมอื่น รวมจ านวน 13 ครัง้ 

ล าดบั วนั/เดือน/ปี ช่ือองคก์าร/หน่วยงาน/บุคคล 
1 24 สงิหาคม 57 พธิกีารแถลงขา่วและใหส้มัภาษณ์ผูแ้ทนจากกระทรวงศกึษาธกิาร ผูแ้ทนจาก

สถานทตูจนี และสถาบนั Hanban  จากการแขง่ขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกุฎ ครัง้
ที ่11  (นานาชาต)ิ   

2 15 กนัยายน 57 นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการธุรกจิการท่องเทีย่ว จ านวน 3 คน ใช้
พืน้ทีถ่่ายท าวดิทีศัน์ในหวัขอ้การท่องเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์ 

3 22 กนัยายน 57 จดักจิกรรมวนัร าลกึ ดร.ไสว สทุธพิทิกัษ์   เรื่อง ย้อนรอยเสรีไทย : ไสว สทุธิ
พิทกัษ ์

4 24 กนัยายน 57 นกัศกึษาคณะศลิปกรรม สาขาคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก จ านวน 4 คน  ใชพ้ืน้ทีถ่่าย
ท าวดิทีศัน์ เพื่อน าความรูไ้ปใชใ้นการท างานในวชิาการออกแบบจดัแสดง  

5 16 ตุลาคม 57 คณะบรหิารธุรกจิ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ จดัประชมุวชิาการระดบั
นานาชาต ิ“Global Advanced Research Conference on Management and 
Business Studies” (GARCOMBS) ครัง้ที ่2  
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ล าดบั วนั/เดือน/ปี ช่ือองคก์าร/หน่วยงาน/บุคคล 
6 19 พฤศจกิายน 57 ศนูยว์จิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จดัเสวนาเรื่อง “รวมพลงัความคิด

ก้าวหน้า เพือ่การพฒันาประเทศไทยในมิติเศรษฐกิจ พลงังาน 
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”   

7 9-10 มนีาคม 2558  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ไดร้่วมมอืในการจดักจิกรรมกบัมลูนิธเิสถยีรโกเศศ-
นาคะประทปี จดัการประชมุเชงิวชิาการนานาชาต ิเรื่อง “วิกฤตคอรร์ปัชัน่ไทย
กบัการต่อสู้ของภาคพลเมือง”  

8 27 มนีาคม 2558 ฝา่ยวจิยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จดัการประชุมวชิาการ การบรหิารจดัการ 
ครัง้ที ่10  เรื่อง “การบริหารจดัการเพื่อการปฏิรปู”  

9 25 เมษายน 2558 คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ จดัโครงการปจัฉิมนิเทศ ส าหรบั
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4  

10 7-8 พฤษภาคม 
2558 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นเจา้ภาพจดังานเครอืขา่ยจติอาสา ร่วมกบัภาคี
เครอืขา่ย ด าเนินการจดั “งานประชุมระดบัชาติด้านการอาสาสมคัร ครัง้ท่ี 1” 
ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานกองทุนสนบัสนุน การสรา้งเสรมิสขุภาพ   

11 15 มถุินายน 2558 นกัศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์สาขาภาพยนต ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ขอใช้
สถานทีถ่่ายท ารายงานของวชิาวาทะนิเทศ 

12 24 มถุินายน 2558 คณะนิเทศศาสตร ์จดัอบรม เรยีนรู ้และเขา้ใจการเรยีนแบบลงมอืปฏบิตัจิากการ
ใชเ้ครื่องมอื และอุปกรณ์ของคณะนิเทศศาสตร ์ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ประจ าปี
การศกึษา 2558  

13 23 กรกฎาคม 2558 สถาบนัวจิยัสงัคมและเศรษฐกจิ (ISES) จดัประชมุลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในโครงการวจิยั ประเมนิผลความ 
พงึพอใจ ไม่พงึพอใจของลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีต่อการบรกิาร
และธรรมาภบิาลของ ธ.ก.ส. ปีบญัช ี2558   

 

2.1.3  การให้บริการออนไลน์ประจ าปีการศึกษา 2557 ไดจ้ดัท าเผยแพรข่อ้มลูบนเวบ็ไซต ์ 
www.dpu.ac.th/sawaimuseum/ 

2.1.3.1  กนัยายน 2557   - ยอ้นรอยเสรไีทย : ไสว สทุธพิทิกัษ ์
2.1.3.2  พฤศจกิายน 2557 - ลายวจิติรบรรจงของเครื่องถมนครฯ 
2.1.3.3  มนีาคม 2558 - ร่วมร าลกึ ๑ ทศวรรษ แห่งการจากไป 
2.1.3.4  พฤษภาคม  2558 - 47 ปี วนัสถาปนาและร าลกึถงึผูก้่อตัง้ 
2.1.3.5  กรกฎาคม 2558 - พระสทิธธิาดา 
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2.2  บริหารงานทัว่ไป 

 

2.2.1  สถิติการปฏิบติังาน ปีการศึกษา 2557 
2.2.1.1  งานสารบรรณและธรุการ 

1)  ลงทะเบยีนรบัเอกสาร    6,830  (เรื่อง) 
2)  ลงทะเบยีนสง่เอกสาร พรอ้มทัง้น าสง่   8,347  (เรื่อง) 
3)  พมิพเ์อกสาร           324  (เรื่อง)  
4)  จดัเกบ็เอกสาร      1,282  (เรื่อง) 
5)  ตอบขอบคุณ / ภายใน / ภายนอก       1,245  (ฉบบั) 
6)  สง่งานทางไปรษณีย ์     2,737  (ฉบบั) 
7)  รบัเอกสารจากฝา่ยธุรการและยานพาหนะ 
     - เอกสาร – จดหมายจากชอ่งงานฝา่ยธุรการฯ   8,919  (ฉบบั) 
     - จดหมาย พสัดุ ลงทะเบยีน EMS     1,087  (ฉบบั) 
8)  ตดิต่องานทางโทรศพัท ์         467  (เรื่อง) 
9)  รบั - สง่ FAX       178  (เรื่อง) / 545  (แผ่น)  
10)  สง่ใบเบกิค่ารกัษาพยาบาล         104  (ฉบบั) 

    11)  สง่ขา่วอุดมศกึษาภายในมหาวทิยาลยั                            75  (ครัง้) / 2,734  (ฉบบั)    
2.2.1.2  งานบุคลากร 

1)  ประสานงานสง่บุคลากรอบรม สมัมนา ประชมุ        110  (เรื่อง) / 256  (คน) 
2)  ประสานงานรบันกัศกึษาฝึกงาน             16  (เรื่อง) /  39  (คน) 
3)  ประสานงานรบันกัศกึษาช่วยงาน                   5  (เรื่อง) /    5  (คน) 
4)  เยีย่มชม ศกึษา ดงูาน นอกสถานที ่         5  (ครัง้) /   62  (คน) 
5)  เยีย่มชม ศกึษา ดงูาน ศนูยส์นเทศและหอสมุด          28  (ครัง้) /  935  (คน) 
6)  ศนูยส์นเทศและหอสมุด จดัอบรม / สมัมนา / บรรยาย          20  (ครัง้)  

2.2.1.3  งานวสัดคุรภุณัฑ ์
1)  เบกิ-จ่ายวสัดุส ารองคลงัและไม่ส ารองคลงั  1,574  (รายการ)  
2)  จดัหาวสัดุและครุภณัฑ ์                 502  (รายการ) 
3)  แจง้ซ่อมทรพัยส์นิช ารุด: เขยีนแบบฟอรม์/โทรศพัท ์           130  (รายการ) 
4)  สง่คนืวสัดุและซ่อมครุภณัฑ ์                 386  (รายการ) 

2.2.1.4  งานการเงิน งบประมาณ และแผน   
1)  ตรวจสอบ จดัท าบญัช ีและสง่คนืเงนิรายไดข้อง          317  (วนั) / 541,717  (บาท) 
     ศนูยส์นเทศและหอสมุด     
2)  เบกิเงนิทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายของศนูยส์นเทศและหอสมุด       23  (เรื่อง) / 283,909 (บาท) 
3)  เคลยีรเ์งนิทดรองจ่าย            11  (เรื่อง) / 76,608.25 (บาท) 
4)  เบกิค่าบรกิารรถภายนอก และค่าทางด่วนพเิศษ                27  (ราย) / 9,849  (บาท) 
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5)  ท ายมืเงนิทดรอง ระบบ Work Flow            106  (เรื่อง)/ 377,807.75 (บาท) 
6)  ท าการ UP BOOK BANG หน้าบญัช ี                30  (ครัง้)/ 409,847.50 (บาท) 
     (ศนูยส์นเทศและหอสมุด 1241) 
7)  ถ่ายเอกสาร                         29,911 (แผ่น)/ 10,767.96  (บาท) 
8)  จดัท างบประมาณของศนูยส์นเทศและหอสมุด                   2 (ชุด) /  28 (แผน่) 
9) ท าเรื่องขออนุมตัโิครงการ/กจิกรรม ในระบบ Work Flow        24 (รายการ)/ 195,270 (บาท) 
10) ท าเรื่องขอเบกิเงนิ/ยมืเงนิทดรองจ่าย ในระบบ Work Flow    34 (รายการ)/ 226,548 (บาท) 
11) ท าเรื่องขอเคลยีรเ์งนิ/ยมืเงนิทดรองจ่าย ในระบบ      27 (รายการ)/149,607.50 (บาท) 
      Work Flow     
10)  รายรบัรวมของศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศกึษา         543,023.00  บาท   

2557  ทีไ่ดจ้ากการใหบ้รกิารต่างๆ เช่น ค่าปรบั  
ค่าชดใชท้รพัยากรสารสนเทศ ค่าสมคัรสมาชกิ  
ค่าเยบ็เล่ม และค่าบรกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

11)  สรุปงบประมาณวสัดุใชไ้ป ปีการศกึษา 2557  
 งบประมาณทีต่ัง้ไว ้      395,000.00 บาท  
 ใชไ้ปทัง้สิน้       239,349.77 บาท  
 คงเหลอื        155,650.23 บาท 

2.2.1.5  งานประกนัคณุภาพ 
1)  รวบรวมบนัทกึประกนัคุณภาพ   156  (ฉบบั) 
2)  รวมรวมสถติกิารปฏบิตังิานประจ าเดอืนบุคลากร      564  (ฉบบั) 
     ศนูยส์นเทศและหอสมุด  
3)  จดัท าแผนการปฏบิตังิานปีการศกึษา 2557     26  (โครงการ) 
     ศนูยส์นเทศและหอสมุด สง่ฝา่ยแผนงานและ 
     งบประมาณ พรอ้มบนัทกึขอ้มลูลงระบบ FIS   
4)  จดัท าแผนการปฏบิตังิานประจ า ปีการศกึษา 2557   65  (กจิกรรม)  
     ศนูยส์นเทศและหอสมุด     
5)  บนัทกึขอ้มลูค าสัง่แต่งตัง้/กรรมการศนูยส์นเทศและ   15  (ฉบบั) 
     หอสมุดลงระบบ FIS  
6)  บนัทกึขอ้มลูโครงการของศนูยส์นเทศและหอสมุด              26 (โครงการ) 
     ลงระบบ FIS 
7)  พมิพส์รุปตวับง่ชีข้องวตัถุประสงคค์ุณภาพระบบบรหิาร      10 (ชุด) / 30 (แผ่น)                                  
     คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008       
     (PM 31 งานบรกิารสารสนเทศและหอสมุด) 

2.2.1.6  งานด้านอ่ืน ๆ 
1)  รบัหนงัสอืบรจิาค                  56  (ครัง้) / 1,848 (เล่ม) 
2)  สง่หนงัสอืแผนกทรพัยากรสารสนเทศ             318  (ครัง้) / 7,176  (เล่ม) 
3)  สง่เอกสารงานขอใชร้ถ     96  (ครัง้) / 231  (เรื่อง)  
4) จดัพมิพต์ารางการปฏบิตังิานล่วงเวลา/วนัเสาร-์อาทติย ์    252  (ฉบบั) 
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5) จดัพมิพต์ารางเวรของพนกังานท าความสะอาด                60  (ฉบบั) 
6) ฝึกงานหอ้งสมุดใหแ้ก่นกัศกึษา                      19  (คน) 
7)  พมิพง์านอื่น ๆ 

7.1)  จดหมายเชญิประชมุบุคลากรและกรรมการ            7  (ฉบบั) / (101  แผน่) 
      บรหิารศนูยส์นเทศและหอสมุด 
7.2)  ระเบยีบวาระการประชุมบคุลากรและกรรมการ     54  (ชุด) / (1,462  แผ่น) 
        บรหิารศนูยส์นเทศและหอสมุด 
7.3)  รายงานการประชมุบุคลากรและกรรมการ           54  (ชุด) / (1,630  แผ่น) 
       บรหิารศนูยส์นเทศและหอสมุด 
7.4)  สถติแิผนกบรหิารงานทัว่ไป           72  (แผ่น) 
7.5)  พมิพง์านทีไ่ดร้บัมอบหมาย                28  (แผ่น) 

 
2.2.2  สถิติผูเ้ข้าเย่ียมชมและศึกษาดงูานศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557 

สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานภายในและภายนอก ไดม้าศกึษาดงูานหอ้งสมุด ในระหว่างเดอืน สงิหาคม 
2557 – กรกฎาคม 2558 จ านวน 1,230 คน จากหน่วยงานภายในและภายนอก รวม 27 แห่ง  

 

 อาจารยแ์ละนกัศกึษา มธบ.  จ านวน 963 คน  (78%) 

 สถาบนัการศกึษาและบุคคลภายนอก  จ านวน 267 คน  (22%) 
 

2.2.3  จ านวนบุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด เขา้รว่มกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2557 
 

 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   จ านวน 45  คน 

 ดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ จ านวน 45  คน 

 ดา้นพพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  จ านวน     7  คน 

  ดา้นอื่น ๆ    จ านวน 20  คน 
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2.2.4  สรปุโครงการ/กิจกรรมแผนกบริหารงานทัว่ไป ปีการศึกษา 2557 (ส.ค. 2557 - ก.ค. 2558)  
 

2.2.4.1  โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 
ณ ศนูยส์นเทศและหอสมุด มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

ศนูยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ไดบ้รกิารสงัคมในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีบรรณา -
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้กับสถาบันการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2557 – 
กรกฎาคม 2558  จ านวน 19 คน จากสถาบนัการศกึษา 7 แห่ง มรีะดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่โดยรวม  4.57 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดงันี้ 

 
ล าดบัท่ี นักศึกษา สถาบนัการศึกษา ระยะเวลาการฝึก จ านวนคน 

1 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2557 4  คน 
2 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ 15 ก.ย. – 28 พ.ย. 2557 3  คน 
3 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   3 พ.ย. – 19 ธ.ค. 2557 3  คน 
4 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 13 ต.ค. 57 – 13 ก.พ.58 2  คน 
5 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 1 ธ.ค. 57 – 27 ก.พ. 58 3  คน 
6 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 5 ม.ค. – 20 ก.พ. 2558 2  คน 
7 นกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 7 ม.ค. – 20 ก.พ. 2558 2  คน 
  รวม  19  คน 

   
นกัศกึษา 7 สถาบนั จ านวน 19 คน จะไดร้บัวุฒบิตัรผ่านการฝึกประสบการณ์ทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละ

สารสนเทศศาสตร ์เมื่อแลว้เสรจ็การฝึกประสบการณ์จากศนูยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
 
2.2.4.2  โครงการการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการศนูยส์นเทศและหอสมุด  

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2557 
ในปีการศกึษา 2557  ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดท้ าการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร โดยไดแ้จก

แบบส ารวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยส์นเทศและหอสมดุ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์(FM 31-2) จ านวน 2 
ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 ภาคการศกึษาที ่1/2557 (ตุลาคม – ธนัวาคม 2557) และครัง้ที ่2 ภาคการศกึษาที ่2/2557 (มนีาคม – 
พฤษภาคม 2558)  

สรุปผลการวเิคราะหก์ารส ารวจความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศนูยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกจิ-
บณัฑติย ์(FM31-2) ปีการศกึษา 2557  

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.13 หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ ระดบัมาก บรรลุเป้าหมายจากค่าเฉลีย่ไมต่ ่า
กว่า 3.90 จากคะแนนสงูสดุ 5 และต ่าสดุ 1 

ภาคการศกึษาที ่1/2557  ค่าเฉล่ียโดยรวม  4.05  หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมาก 
ภาคการศกึษาที ่2/2557  ค่าเฉล่ียโดยรวม  4.21   หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมาก 
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บริการ 
ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉล่ีย

โดยรวม ภาค 1/57 ภาค2/57 
1. ความสะดวกในการใชท้รพัยากรสารสนเทศทีต่อ้งการ  4.05 4.27 4.16 
2. บรกิารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 3.97 4.16 4.07 
3. บรกิารยมื-คนืหนงัสอื 4.19 4.22 4.21 
4. บรกิารสือ่โสตทศัน์ 3.93 4.09 4.01 
5. บรกิารวารสารและหนงัสอืพมิพ ์ 4.02 4.15 4.09 
6. บรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.02 4.18 4.10 
7. บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 4.01 4.13 4.07 
8. บรกิารหอ้งคน้ควา้ 3.95 4.20 4.08 
9. การใหบ้รกิารของพนกังาน 4.13 4.23 4.18 
10. สิง่แวดลอ้มภายในอาคาร (อุณหภูม ิแสงสว่าง เสยีง ความสะอาด ฯลฯ) 4.26 4.41 4.34 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.05 4.21 4.13 
 
ปีการศึกษา 2557  ค่าเฉล่ียโดยรวม  4.13  หมายถงึ ผู้ใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารศูนย์

สนเทศและหอสมุด ระดบัมาก   สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้แก่ 
สิง่แวดลอ้มภายในอาคาร (อุณหภูม ิแสงสว่าง เสยีง ความสะอาด ฯลฯ) ค่าเฉล่ียสูงสุด 4.34  รองลงมา บรกิารยมื-คนื
หนงัสอื ค่าเฉลีย่ 4.21    การใหบ้รกิารของพนกังาน ค่าเฉลีย่ 4.18 ตามล าดบั  และค่าเฉล่ียต า่สุด  4.01 คอืบรกิารสื่อ
โสตทศัน์    

เปรียบเทียบการวิเคราะห ์FM 31-2 ปีการศึกษา 2553-2557 

ภาคการศึกษา 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

แป
ลค

วา
มห

มา
ย 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

แป
ลค

วา
มห

มา
ย 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

แป
ลค

วา
มห

มา
ย 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

แป
ลค

วา
มห

มา
ย 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

แป
ลค

วา
มห

มา
ย 

ภาคการศกึษา 1 4.07 มาก 4.05 มาก 4.05 มาก 4.35 มาก 4.05 มาก 
ภาคการศกึษา 2 4.00 มาก 4.09 มาก 4.15 มาก 4.35 มาก 4.21 มาก 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.04 มาก 4.07 มาก 4.10 มาก 4.35 มาก 4.13 มาก 
 
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

คะแนน    4.50-5.00    หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 
คะแนน    3.50-4.49    หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจมาก 
คะแนน    2.50-3.49    หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจปานกลาง 
คะแนน    1.50-2.49    หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจน้อย 
คะแนน    1.00-1.49    หมายถงึ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
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  2.2.4.3  การลงทะเบียนรบั-ส่งเอกสาร  ได้รับเอกสารจากงานระบบสารบรรณและธุรการ
ไปรษณีย รวมเป็นจ านวน 15,177 ชิน้ ไดด้ าเนินการลงทะเบยีนรบั-ส่งเอกสาร 15,177 ชิน้ บรรลุตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
รอ้ยละ 100 
  2.2.4.4  การท าหนังสือตอบขอบคณุ  ไดร้บัหนงัสอืมอบสิง่พมิพใ์หห้อ้งสมุด จ านวน 1,245 ฉบบั 
ไดด้ าเนินการท าหนงัสอืตอบขอบคุณ รวมเป็นจ านวน 1,245  ฉบบั บรรลุตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ รอ้ยละ 100 
  2.2.4.5  การแจ้งซ่อมทรพัย์สินช ารุด  ได้รบัการแจ้งซ่อมจากแผนกต่างๆของห้องสมุดในรูป
แบบฟอร์ม และทางโทรศพัท ์รวม 62 ครัง้ / 149 รายการ ไดด้ าเนินการแจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อม
บ ารุง รวม 62 ครัง้ / 149 รายการ บรรลุตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ รอ้ยละ 100 
  2.2.4.6  การประชุมบุคลากรและกรรมการบริหารของศนูยส์นเทศและหอสมุด  มกีารประชุม
บุคลากรและกรรมการบริหารของศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็นประจ าเดือน รวม 9 ครัง้ บุคลากรศูนย์สนเทศและ
หอสมุดเขา้ร่วมประชุมประจ าเดอืน เฉลีย่โดยรวม รอ้ยละ 95.73  บรรลุตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
  2.2.4.7  โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนยส์นเทศและหอสมุด บุคลากรศูนยส์นเทศและ
หอสมุด ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพโดยเขา้เยีย่มชมและศกึษาดูงาน ณ ส านักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วโิรฒ ประสานมติร  วนัองัคารที ่28 กรกฎาคม 2558  บรรลุค่าเป้าหมายตวับ่งชี ้จ านวน 28 คน จากค่าเป้าหมายตวั
บ่งชี ้25 คน 
 สรุปแบบประเมนิผลโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด มคีวามคดิเหน็ของผู้ที่ร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์  อยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลีย่ 3.94 
 
 
 
 
 

4.04 

 

4.07 

 

4.10 

 

4.35 

4.13 
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รายการ ค่าเฉล่ีย แปลผล 
1. สถานทีจ่ดัไปศกึษาดงูาน 3.93 มาก 
2. การตอ้นรบัของส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร 

4.25 มาก 

3. การน าเสนอของผูบ้รรยายก่อใหเ้กดิความเขา้ใจเป็นอย่างด ี 4.14 มาก 
4. ผูบ้รรยายตอบขอ้ซกัถามไดก้ระจ่างชดัและตรงประเดน็ 4.04 มาก 
5. น าเทคโนโลยสีารสนเทศใหมแ่ละทนัสมยัมาใชใ้นหอ้งสมุด 3.86 มาก 
6. การใหบ้รกิารของหอ้งสมุด สะดวก รวดเรว็ 4.04 มาก 
7. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูาน 3.82 มาก 
8. การน าประโยชน์ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานได ้ 3.79 มาก 
9. อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มมคีวามเหมาะสม 3.89 มาก 
10. ระยะเวลามคีวามเหมาะสม 3.64 มาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.94 มาก 
  

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของผู้ที่ร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์อยู่ในระดบัมากทุกรายการ  ไดแ้ก่ การตอ้นรบัของส านกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ค่าเฉล่ียสูงสุด  4.25   รองลงมา ได้แก่ การน าเสนอของผู้บรรยายก่อให้เกดิความ
เขา้ใจเป็นอย่างด ี ค่าเฉล่ีย  4.14  ผูบ้รรยายตอบขอ้ซกัถามได้กระจ่างชดัและตรงประเดน็ ค่าเฉล่ีย 4.04  การ
ใหบ้รกิารของหอ้งสมุด สะดวก รวดเรว็ ค่าเฉล่ีย 4.04  สว่นค่าเฉล่ียต า่สุด คอื ระยะเวลามคีวามเหมาะสม  ค่าเฉล่ีย 
3.64 
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2.3  ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

2.3.1  จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ 

2.3.1.1  การจดัซ้ือ 

1) หนงัสอื 1,285 / 1,469      ชื่อเรื่อง / เล่ม 
2) วารสาร 303 / 3,530      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
3) หนงัสอืพมิพ ์ 24 / 9,525      ชื่อเรื่อง / ฉบบั 
4) สือ่โสตทศัน์ 382 / 469      ชื่อเรื่อง /  แผ่น 

 

2.3.1.2  การจดัหาฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

 ฐานข้อมูลออนไลน์   
1)  ABI/Inform Complete          547,729.00  บาท 
2)  ACM Digital Library          333,843.00  บาท 
3)  Business Source Premier (BSP)            669,605.60  บาท 
4)  EBSCO Discovery Service (EDS)          423,700.00  บาท 
5)  Emerald EMP          718,317.50  บาท 
6)  Hospitality & Tourism Complete            317,522.30  บาท 
7)  IEEE  [IT]              9,962.00  บาท 
8)  IEICE Transaction Online          105,000.00  บาท 
9)  iQNewsClip          114,597.00  บาท 
10)  Matichon e-Library Package S              12,840.00  บาท 
11)  ProQuest Dissertations & Theses  Full Text          539,018.00  บาท 
12)  ScienceDirect              1,214,891.35  บาท 
13)  WARC.COM            360,000.00  บาท 
14)  Westlaw International "Academic Package"          625,872.00  บาท 
15)  Westlaw Next          723,996.24  บาท 
 รวม         6,716,893.99  บาท 
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                                    งบประมาณการจดัซ้ือหนังสือพิมพ ์
 

ภาษา ช่ือเรือ่ง ฉบบั จ านวนเงิน (บาท) 

ภาษาไทย 19 7,755 105,230.30 

ภาษาต่างประเทศ 5 1,770 40,631.80 

รวม 24 9,525 145,862.10 
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งบประมาณการจดัหาฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 
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2.3.3  การลงทะเบียนทรพัยากรสารสนเทศ 

สถิติลงทะเบียนทรพัยากรสารสนเทศ   ประจ าปีการศึกษา  2557 

     
ประเภททรพัยากรสารสนสนเทศ 

ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  

ช่ือเรือ่ง เล่ม/ฉบบั/ช้ิน ช่ือเรือ่ง เล่ม/ฉบบั/ช้ิน 

หนงัสอื 2,574 3,165 736 786 

วารสาร   3,426   818 

หนงัสอืพมิพ ์ 19 7,755 5 1,770 

สือ่โสตทศัน์   472    237 

รวม 2,593 14,823 741 3,622 

 

          

ส่ือโสตทศัน์  4%        หนังสือ 21%   

 

 

 

 

 

 

          

หนังสือพิมพ ์ 52%             วารสาร  23%   
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2.3.4  จ านวนทรพัยากรสารสนเทศท่ีมีอยูใ่นศนูยส์นเทศและหอสมุด 

 

ประเภททรพัยากรสารสนสนเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

หนงัสอื  (เล่ม) 170,450 63,282 233,732 

โสตทศัน์วสัดุ [ชื่อเรื่อง / รายการ (ตลบั / แผ่น)] 10,243 / 14,981 5,499 / 8,459 15,742 / 23,440 

วารสาร (ชื่อ) 1,295 359 1,654 

หนงัสอืพมิพ ์ (ชื่อ) 31 9 40 

จุลสาร (เล่ม) 6,203 96 6,299 

ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์(ฐาน) 2 13 15 

 

2.3.5  การจดัท าหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์(หนังสือกฎหมายเก่า)  

ตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 -2557  

ปีการศกึษา 2554 จ านวน 69 เล่ม 

ปีการศกึษา 2555 จ านวน 17 เล่ม 

ปีการศกึษา 2556 จ านวน 15 เล่ม 

ปีการศกึษา 2557 จ านวน 8 เล่ม 
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2.3.6  โครงการจ าหน่ายทรพัยากรสารสนเทศประเภทส่ิงพิมพ ์

ตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 -2557  

ปีการศกึษา 2554 จ านวน 1,009 เล่ม 

ปีการศกึษา 2555  จ านวน 2,878 เล่ม 

ปีการศกึษา 2556 จ านวน 16,131 เล่ม 

ปีการศกึษา 2557 จ านวน 33,580 เล่ม 
 

 

 

2.3.7  สถิติผูเ้ข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง “การซ่อมและอนุรกัษ์ส่ือส่ิงพิมพ”์  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

2551 – 2557  รวมเป็นจ านวน 226 คน 

 

ปีท่ี วนั / เดือน /  พ.ศ. 
ค่าลงทะเบียน 

(บาท) 
แจ้งลงทะเบียน 

(คน) 
ผูเ้ข้ารว่มการอบรม 

(คน) 
หมายเหต ุ

1 5 สงิหาคม 2551 400 23 23  
2 10 กรกฎาคม 2552 500 46 45 ไม่มา 1 คน 
3 28 มกราคม 2554 600 33 32 ไม่มา 1 คน 
4 17 กมุภาพนัธ ์2555 600 43 43  
5 25 มกราคม 2557 600 35 33 ไม่มา 2 คน 
6 9 สงิหาคม 2556 600 34 34  
7 5 พฤศจกิายน 2557 800 17 16 ไม่มา 1 คน 
   รวม 226  
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สถิติผูเ้ข้ารว่มการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรือ่ง “การซ่อมและอนุรกัษ์ส่ือส่ิงพิมพ”์   

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 – 2557 
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2.4  บริการหนังสือ  

2.4.1  สถิติสมาชิกศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557 
 

เดือน/ปี 

จ านวนสมาชิกศนูยส์นเทศและหอสมุด  (คน) 

นักศึกษา

ปริญญาตรี 

นักศึกษา

ปริญญา

โท 

นักศึกษา

ปริญญา

เอก 

อาจารย์

พนักงาน 

สมาชิก

ภายนอก

สมาชิกสมทบ 

รวม 

สงิหาคม  2557 26,604 3,763 187 1,299 68 31,696 

กนัยายน  2557 26,041 3,660 188 1,302 66 31,257 

ตุลาคม  2557 26,027 3,740 203 1,406 69 31,445 

พฤศจกิายน 2557 26,043 3,750 203 1,303 72 31,371 

ธนัวาคม 2557 26,044 3,769 202 1,296 72 31,383 

มกราคม 2558 26,073 3,742 205 1,302 73 31,395 

กุมภาพนัธ ์2558 26,098 3,754 216 1,304 75 31,447 

มนีาคม  2558 25,839 3,767 217 1,308 76 31,207 

เมษายน  2558 26,136 3,758 216 1,307 75 31,492 

พฤษภาคม 2558 26,937 3,769 216 1,303 74 32,299 

มถุินายน 2558 28,028 3,795 216 1,378 74 33,491 

กรกฎาคม 2558 26,700 3,971 216 1,372 72 32,331 

นกัศกึษาปรญิญาตร ี   83.08%          

นกัศกึษาปรญิญาโท   11.87%          

นกัศกึษาปรญิญาเอก     0.65%          

อาจารยพ์นกังาน     4.17%          

สมาชกิภายนอกสมาชกิสมทบ    0.23%          
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2.4.2  สถิติผูเ้ข้าใช้บริการศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557 

เดือน/ปี 
ผูเ้ข้าใช้บริการบริการศนูยส์นเทศและหอสมุด  (ครัง้) 

สมาชิก

ภายใน 

สมาชิก

ภายนอก 

 

 

บุคคลทัว่ไป รวม เฉล่ีย 
ต่อ 1 วนั 

จ านวน 
วนัท าการ 

สงิหาคม 2557 23,496 37 1,076 24,609 946 26 

กนัยายน 2557 47,576 35 1,986 49,597 1,653 30 

ตุลาคม 2557 43,152 45 1,116 44,313 1,477 30 

พฤศจกิายน 2557 40,446 42 683 41,171 1,372 30 

ธนัวาคม 2557 8,658 34 246 8,938 744 12 

มกราคม 2558 20,125 46 855 21,026 841 25 

กุมภาพนัธ ์2558 37,141 31 1,239 38,411 1,371 28 

มนีาคม 2558 55,600 75 1,891 57,566 1,918 30 

เมษายน 2558 47,158    73 1,520    48,751    2,216   22 

พฤษภาคม 2558 56,889    99 2,001    58,989    2,681   22 

มถุินายน 2558 28,811    86 1,462    30,359    1,320   23 

กรกฎาคม 2558 36,760    91 1,940    38,791    1,338   29 

 รวม 445,812 694 16,015 462,521 17,877 307 

เฉล่ียต่อ 1 เดือน 37,151 58 1,335 38,543 1,490 - 
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2.4.3 สถิติการให้บริการของแผนกบริการหนังสือ ปีการศึกษา 2557   
 
 

สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบริการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 
เฉล่ียต่อ

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

บรกิารยมื – คนื หนงัสอื          (เล่ม) 2,867 3,724 3,772 3,790 1,435 3,316 3,821 3,778 3,828 2,674 2,293 2,116 37,414 3,118 

บรกิารยมืต่อทางอนิเทอรเ์น็ต    (คน) 201 281 319 333 208 240 296 357 326 291 212 209 3,273 273 

บรกิารจองหนงัสอื                 (เล่ม) 5 18 9 37 5 23 19 26 14 10 11 4 181 15 

ตดิตามทวงถามหนงัสอืคา้งส่ง   (คน)       184 321 255 235 243 196 299 413 182 255 276 132 2,991 249 

บรกิารแจง้เตอืนการยมืหนงัสอื (คน)       3,426 2,845 2,500 2,645 2,470 1,961 2,595 5,533 2,487 1,438 1,524 471 29,895 2,491 

บรกิารช่วยหาหนงัสอื             (คน) 16 81 59 59 21 58 53 40 63 39 66 44 599 50 

บรกิารช่วยคน้ควา้ข ัน้พืน้ฐาน   (คน) 10 36 23 34 9 39 33 78 37 28 42 34 403 34 

จ านวนหนงัสอืทีจ่ดัขึน้ชัน้        (เล่ม) 3,390 4,000 4,040 4,252 3,191    3,373    6,072    6,328    5,487 5,384    3,898    4,899 54,314 4,526 

จ านวนหนงัสอืช ารุดส่งซ่อม      (เล่ม) 0 75 31 60 0 65 27 64 28 21 0 64 435 36 
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 2.4.4  สถิติการใช้หนังสือของศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557  
          2.4.4.1  สถิติการยืมหนังสือของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557   

 

นักศึกษาคณะ 

การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ 
รวม 

ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 

คน เล่ม คน เล่ม คน เล่ม คน เล่ม 

คณะบรหิารธรุกจิ 659 2,199 785 2,261 164 454 1,608 4,914 

คณะศลิปศาสตร ์ 144 355 258 723 35 138 437 1,216 

คณะการบญัช ี 145 693 215 1,112 39 205 399 2,010 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 31 151 41 123 12 38 84 312 

คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค ์ 1,184 4,917 1,201 5,103 307 1,242 2,692 11,262 

คณะนิเทศศาสตร ์ 260 906 402 1,431 104 380 766 2,717 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 137 317 99 232 12 36 248 585 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 112 233 105 298 21 61 238 592 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 220 819 165 468 32 112 417 1,399 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 146 398 360 1,100 36 92 542 1,590 

คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 32 73 29 82 5 11 66 166 

คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 108 401 157 453 44 164 309 1,018 

วทิยาลยันานาชาตจินี – อาเซยีน 4 22 16 50 2 16 22 88 

วทิยาลยันานาชาต ิ 84 265 9 20 10 29 103 314 

วทิยาลยัครศุาสตร ์ 37 264 44 275 13 286 94 825 

วทิยาลยัการประปา 3 15 - - - - 3 15 

รวม 3,306 12,028 3,886 13,731 836 3,264 8,028 29,023 
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            2.4.4.2  สถิติการยืมหนังสือของอาจารย ์ปีการศึกษา 2557   

อาจารยค์ณะ 

การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ การยืมหนังสือ 
รวม 

ภาค 1/2557 ภาค 2/2557 ภาค 3/2557 

คน เล่ม คน เล่ม คน เล่ม คน เล่ม 

คณะบรหิารธรุกจิ 71 326 73 352 26 132 170 810 

คณะศลิปศาสตร ์ 51 195 86 457 27 177 164 829 

คณะการบญัช ี 31 211 29 155 12 43 72 409 

คณะเศรษฐศาสตร ์ 20 82 15 54 7 45 42 181 

คณะนิตศิาสตรป์รดี ีพนมยงค์ 20 92 27 122 7 32 54 246 

คณะนิเทศศาสตร ์ 52 235 53 338 23 127 128 700 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 32 110 20 77 2 8 54 195 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 37 188 28 129 15 70 80 387 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 28 121 17 59 12 49 57 229 

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 28 141 27 201 16 109 71 451 

คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 47 224 13 30 2 15 62 269 

คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 43 221 45 211 15 57 103 489 

วทิยาลยันานาชาตจินี – อาเซยีน 2 8 5 12 3 8 10 28 

วทิยาลยันานาชาต ิ 7 40 12 55 3 8 22 103 

วทิยาลยัครศุาสตร ์ 3 19 7 68 2 8 12 95 

วทิยาลยัการประปา 1 4 1 2 - - 2 6 

รวม 473 2,217 458 2,322 172 888 1,103 5,427 
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            2.4.4.3   สถิติการยืมหนังสือของศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557  

การยืมหนังสือออกไปใช้ภายนอกศนูยส์นเทศและหอสมุด (เล่ม) 

ประเภทหนังสือ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

000 ความรูท้ ัว่ไป 182 225 183 139 73 151 151 185 144 110 124 79 1,746 

100 ปรชัญา 92 142 173 97 45 91 185 142 183 74 63 42 1,329 

200 ศาสนา 17 24 49 11 7 24 14 69 12 19 22 5 273 

300 สงัคมศาสตร ์ 1,163 1,462 1,638 1,857 642 1,352 1,241 1,253 1,539 1,106 729 786 14,768 

400 ภาษา 147 181 167 142 61 148 202 167 158 107 181 122 1,783 

500 วทิยาศาสตรบ์รสิทุธ ์ 56 81 49 50 15 32 69 101 48 46 89 19 655 

600 วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์/เทคโนโลย ี 532 727 545 596 186 536 741 663 699 390 374 294 6,283 

700 ศลิปกรรม /การบนัเทงิ 142 212 260 216 61 176 166 135 126 107 136 126 1,863 



 

 

37 

 

 

 

 

การยืมหนังสือออกไปใช้ภายนอกศนูยส์นเทศและหอสมุด (เล่ม) 

ประเภทหนังสือ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

800 วรรณกรรม/ วรรณคด ี 46 46 43 55 16 58 107 81 88 22 67 37 666 

900 ประวตัศิาสตร ์/ภมูศิาสตร ์ 87 111 195 111 44 97 110 160 107 39 36 45 1,142 

วทิยานิพนธ ์ 329 444 379 394 188 369 458 421 390 366 233 259 4,230 

นวนิยาย /เรื่องสัน้ 74 69 89 119 92 281 365 395 330 284 235 292 2,625 

แบบเรยีน 0 0 2 3 5 1 12 6 4 4 4 10 51 

รวม 2,867 3,724 3,772 3,790 1,435 3,316 3,821 3,778 3,828 2,674 2,293 2,116 37,414 
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   2.4.4.4  สถิติการใช้หนังสือภายในศนูยส์นเทศและหอสมุด ปีการศึกษา 2557  

 

การใช้หนังสือภายในศนูยส์นเทศและหอสมุด (เล่ม) 

ประเภทหนงัสอื 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

000 ความรูท้ ัว่ไป 51 81 38 38 0 11 50 23 12 13 10 49 376 

100 ปรชัญา 11 45 36 35 0 14 16 18 18 19 5 24 241 

200 ศาสนา 5 23 11 7 0 3 8 6 6 15 4 4 92 

300 สงัคมศาสตร ์ 399 530 564 511 0 204 429 450 298 400 279 453 4517 

 400 ภาษา 29 59 46 51 0 10 48 38 17 24 15 44 381 

500 วทิยาศาสตรบ์รสิทุธ ื 17 12 27 27 0 6 2 10 6 22 2 8 139 

600 วทิยาศาสตรป์ระยุกต ์/เทคโนโลย ี 112 178 141 129 0 112 117 213 387 201 55 94 1739 

700 ศลิปกรรม /การบนัเทงิ 10 68 43 56 0 16 23 44 26 38 9 27 360 
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การใช้หนังสือภายในศนูยส์นเทศและหอสมุด (เล่ม) 

ประเภทหนงัสอื 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

800 วรรณกรรม/ วรรณคด ี 21 13 4 16 0 4 8 44 19 14 2 16 161 

900 ประวตัศิาสตร ์/ภมูศิาสตร ์ 20 15 62 61 0 9 30 37 71 37 7 33 382 

วทิยานิพนธ ์ 112 186 122 84 0 96 82 105 115 128 107 84 1221 

นวนิยาย /เรื่องสัน้ 15 14 14 7 0 13 12 86 40 49 3 20 273 

แบบเรยีน 5 0 2 0 0 17 0 3  0   3 1 10 41 

หนงัสอือา้งองิ 0 0 8 0 0 12 25 22 12 50 29 22 180 

รวม 807 1,224 1,118 1,022 0 527 850 1,099 1,027 1,013 528 888 10,103 
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2.4.5  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน  
2.4.5.1 บริการส ารองหนังสือ 

การส ารองหนงัสอื เป็นบรกิารทีห่อ้งสมุดด าเนินการตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิาไดแ้จง้ความประสงคใ์ห้
ท าการส ารองหนังสอืที่ใช้ประกอบการศกึษาค้นคว้าในรายวชิาต่างๆ  เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสใชห้นังสอื ได้อย่าง
ทัว่ถงึ โดยก าหนดระยะเวลาการยมืหนังสอืใหน้้อยกว่าการยมืปกต ิคอื อาจใหย้มืได ้3 วนั หรอืใหย้มืใชเ้ฉพาะภายใน
หอ้งสมุด ในปีการศกึษา  2557  มอีาจารยผ์ูส้อนแจง้ส ารองหนงัสอื ดงันี้ 

ภาคการศกึษาที ่1/2557   มกีารสัง่ส ารองหนงัสอืจาก 1 คณะ จ านวน 2 เล่ม คอื 
  1. คณะนิเทศศาสตร ์ อาจารยส์ัง่ส ารองหนงัสอื 1 คน 1  ชื่อเรื่อง จ านวน  2  เล่ม 

ภาคการศกึษาที ่2/2557              ไม่มกีารสัง่ส ารองหนงัสอืจากคณะใด 
ภาคการศกึษาภาคฤดรูอ้น/2557   ไม่มกีารสัง่ส ารองหนงัสอืจากคณะใด  

2.4.5.2 บริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
แผนกบริการหนังสือ ได้จดับริการแจ้งเตือนการยืมหนังสือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาชิกทุก

ประเภท ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สมาชิกภายนอก และสมาชิกสมทบ โดยจดัส่งจดหมายผ่าน e-mail 
account ของมหาวทิยาลยั และe-mail อื่นๆ ตามทีส่มาชกิไดแ้จง้ไว ้เพื่อเป็นการกระตุน้ใหส้มาชกิไดน้ าหนังสอืทีย่มืไป
แลว้มาสง่คนืตามก าหนด หรอืท าการยมืต่อทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้นัตามวนัก าหนดส่ง เป็นการป้องกนัไม่ใหส้มาชกิต้อง
จ่ายเงนิค่าปรบั หรอืต้องจ่ายเงนิค่าปรบัเพิม่มากขึน้หากมหีนังสอืทีเ่กนิก าหนดส่งคนืแลว้ ปีการศกึษา 2557 ได้จดัส่ง
จดหมายใหส้มาชกิ รวม 29,771 คน เฉลีย่เดอืนละ 2,481 คน    

2.4.5.3 การปรบัปรงุฐานข้อมูลการเข้าใช้ห้องสมุดของสมาชิก 
ปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารหนังสอื ไดด้ าเนินงานการปรบัปรุงฐานขอ้มูลการเขา้ใชห้อ้งสมุดของสมาชกิ

เนื่องจากศูนย์สนเทศและหอสมุดใช้ระบบอตัโนมตัิควบคุมการเขา้ใชห้้องสมุดของสมาชกิ โดยผู้เขา้ใช้ต้องทาบบตัร
สมาชกิทีเ่ครื่องอ่านบารโ์คด้ตรงประตูทางเขา้ แต่ปญัหาในการเขา้หอ้งสมุดของสมาชกิทีพ่บ คอื บตัรสมาชกิช ารุด บตัร
บางใบมขีอ้มูลไม่สมบูรณ์ บตัรหมดอายุ หรอืสมาชกิภายในบางรายที่จบการศกึษาหรอืขอลาออกยงัสามารถใช้บตัร
แสดงตนที่ประตูทางเข้าห้องสมุดได้ ดงันัน้งานบริการหนังสอื จึงจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้
สมบรูณ์ เพื่อใหส้มาชกิเขา้ใชห้อ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ โดยแนะน าใหส้มาชกิตดิต่อฝ่ายทะเบยีนการศกึษา เพื่อ
ท าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง  หรอืเพิม่เตมิขอ้มลูเขา้ไปในฐานขอ้มลู หรอืปรบัปรุงขอ้มลูสมาชกิใหเ้ป็นปจัจุบนั 
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558 ไดด้ าเนินการปรบัปรุงขอ้มลูสมาชกิ รวมจ านวน 2,288 คน 

2.4.5.4 กิจกรรมยืมหนังสือกลบับ้านตอนปิดภาคการศึกษา 
ปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารหนังสอื ได้ด าเนินงานกจิกรรมยมืหนังสอืกลบับา้นตอนปิดภาคการศกึษา  

เน่ืองจากนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัจะมสีมาชกิภาพวาระละ 1 ภาคเรยีน แผนกบรกิารหนังสอืจงึคดิจดักจิกรรมเพื่อให้
นักศกึษามโีอกาสยมืหนังสอืไปอ่านในช่วงปิดภาคการศกึษา เป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ักศกึษามนีิสยัรกัการ
อ่าน รูจ้กัแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่ตลอดเวลา โดยก าหนดใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตร ียมืหนังสอืกลบับา้นตอนปิด
ภาคการศกึษาที ่1 และ 2/2557  สรุปจ านวนนกัศกึษาทีส่นใจยมืหนงัสอื มดีงันี้ 

ภาคการศกึษาที ่1/2557 มนีกัศกึษาสนใจยมืหนงัสอืจ านวน  36  คน ยมืหนงัสอืจ านวน  143  เล่ม 
ภาคการศกึษาที ่2/2557 มนีกัศกึษาสนใจยมืหนงัสอืจ านวน  25  คน ยมืหนงัสอืจ านวน    92  เล่ม             

2.4.5.5 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2557 แผนกบริการหนังสือ ได้ด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยืมหนังสือของ

นักศึกษา โดยการจดักิจกกรม จ านวน 2 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีนิสยัรกัการอ่าน  รู้จ ัก
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แสวงหาความรู้เพิม่เติมอยู่ตลอดเวลา และเพื่อส่งเสรมิให้มกีารใช้หนังสอืที่ห้องสมุดจดัเตรยีมไว้บรกิารอย่างคุ้มค่า 
สรุปผลดงันี้       
 1. กิจกรรม ช่ือ“ยืม (หนังสือ) ปุ๊ บ รบั (รางวลั) ปับ๊” ด าเนินการในภาคการศกึษาที ่1มนีักศกึษาสนใจร่วม
กจิกรรมจ านวน 45 คน ยมืหนงัสอื จ านวน 642 เล่ม ไดแ้ก่ 
 - นกัศกึษาปรญิญาตร ีร่วมกจิกรรม  จ านวน  27  คน   ยมืหนงัสอื จ านวน  412  เล่ม    

- นกัศกึษาปรญิญาโท ร่วมกจิกรรม  จ านวน  17  คน   ยมืหนงัสอื จ านวน  220  เล่ม    
- นกัศกึษาปรญิญาเอก ร่วมกจิกรรม  จ านวน    1  คน   ยมืหนงัสอื จ านวน    10  เล่ม    
2. กิจกรรม ช่ือ“ยืมหนังสืออ่าน เขียนเล่าแล้วแชร ์(Borrow to Read – Write & Share)” ด าเนินการใน

ภาคการศกึษาที ่2 มนีกัศกึษาร่วมกจิกรรมจ านวน  5 คน สรุปดงันี้ 
- ปรญิญาโท จ านวน 1 คน จาก หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ   
- ปรญิญาตร ีจ านวน 4 คน จาก คณะศลิปศาสตร ์สาขาภาษาไทย                 จ านวน 1 คน  

                                                    คณะศลิปศาสตร ์สาขาภาษาจนีธุรกจิ           จ านวน 1 คน 
                           คณะนิตศิาสตร ์ปรดี ีพนมยงค ์                   จ านวน 1 คน 
                           คณะบรหิารธุรกจิ สาขาธุรกจิระหว่างประเทศ  จ านวน 1 คน 
 หนังสอืทีน่ักศกึษายมือ่าน แลว้เขยีนเล่าเพื่อแชร ์มจี านวน 7 เรื่อง ไดน้ าเรื่องแชรบ์น Facebook ของแผนก
บรกิารหนงัสอื ศนูยส์นเทศและหอสมุด 
 
 2.4.6  การพฒันาบุคลากร 

2.4.6.1 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรผูใ้ห้บริการของแผนกบริการหนังสือ 
แผนกบรกิารหนงัสอืไดพ้จิารณาเหน็ว่า การศกึษาดงูานหอ้งสมุดเป็นสิง่จ าเป็นทีช่่วยใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรูง้าน

จากห้องสมุดอื่น เพื่อน ามาประยุกต์ ปรบัปรุงงานบริการของห้องสมุดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งห้องสมุดแต่ละแห่งจะ
แตกต่างกนัในด้านนโยบาย งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล และการจดับรกิารทรพัยากรสารสนเทศการศกึษาดูงาน
บางครัง้ไดไ้ปเหน็ระบบการบรกิารทีด่ ีการใหบ้รกิารทีแ่ปลกใหม่ มทีรพัยากรสารสนเทศทีย่อดเยีย่ม ฯลฯ เมื่อศกึษาดู
งานแลว้น ามาระดมสมองกนั พจิารณาความเป็นไปได ้ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ขอ้จ ากดัของหอ้งสมุดว่าสามารถน ามาประยุกต์ให้
เขา้กบัหอ้งสมุดเราไดเ้พยีงใด จงึเหน็สมควรน าบุคลากรของแผนกบรกิารหนังสอื จ านวน 8 คน เยีย่มชมและศกึษาดู
งานที่ ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีซึง่เป็นห้องสมุดสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
สถาบนัหนึ่ง ที่มคีวามพร้อมทัง้บุคลากร ทรพัยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยกีารให้บรกิาร   เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็และประสบการณ์ในงานบรกิาร ในวนัพฤหสับดทีี ่5 มนีาคม  2558 เวลา 09.30 – 11.30 น.  

2.4.6.2 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการยืม – คืนหนังสือ 
ในปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารหนงัสอื ไดด้ าเนินการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารยมื-คนืหนังสอื 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีองานยมื-คนืหนงัสอื และน าผลการประเมนิมาเป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรุงการให้บรกิารยมื-คนืหนังสอืใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารต่อไป โดยท าการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยืม -คืนหนังสือ รวม 2 ครัง้ (กันยายน 2557และกุมภาพันธ์ 2558) สรุป
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารยมื – คนืหนังสอื อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ค่าเฉลีย่โดยรวม 4.75 หมายถึง 
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจการใหบ้รกิารของบุคลากรประจ าเคาน์เตอรย์มื - คนืหนงัสอืมากทีส่ดุ  
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2.5  บริการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

2.5.1  สถิติงานบริการวารสารและหนังสือพิมพ ์ประจ าปีการศึกษา 2557 

2.5.1.1  สถิติการยืมวารสารและหนังสือพิมพ ์ปีการศึกษา 2557 
 

 

 

เดือน/ปี 

จ านวนการยืมวารสารและหนังสือพิมพ ์ (คน/ฉบบั) 

นักศึกษา 
ปริญญาตรี 

นักศึกษา 
ปริญญาโท 

นักศึกษา 
ปริญญาเอก 

อาจารย/์ 
พนักงาน 

บุคคลทัว่ไป รวม 

คน ฉบบั คน ฉบบั คน ฉบบั คน ฉบบั คน ฉบบั คน ฉบบั 

สงิหาคม       
2557 

8 39 4 30 0 0 10 60 1 3 23 132 

กนัยายน       
2557 

7 29 18 90 0 0 5 12 0 0 30 131 

ตุลาคม         
2557 

16 41 11 27 0 0 8 18 1 30 36 116 

พฤศจกิายน   
2557 

2 20 8 66 0 0 4 15 3 13 17 114 

ธนัวาคม       
2557 

4 33 5 15 0 0 5 16 3 8 17 72 

มกราคม       
2558 

11 55 15 62 1 3 12 41 6 28 45 189 

กุมภาพนัธ ์   
2558 

49 100 18 45 2 4 5 12 4 15 78 176 

มนีาคม        
2558 

146 202 14 26 2 2 12 54 6 14 180 298 

เมษายน       
2558 

19 53 19 67 2 4 6 18 9 40 55 182 

พฤษภาคม    
2558 

4 19 36 181 1 1 11 41 6 27 58 269 

มถุินายน      
2558 

0 0 35 256 0 0 6 14 10 81 51 351 

กรกฎาคม     
2558 

5 17 19 89 3 14 13 43 6 31 46 194 

รวม 271 608 202 954 11 28 97 344 55 290 636 2224 
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2.5.1.2 สถิติการให้บริการของแผนกบริการส่ิงพิมพต่์อเน่ือง  ปีการศึกษา 2557  
 

สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2557 

ประเภทบริการ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

รวม 
เฉล่ียต่อ

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

บรกิารวารสารฉบบัใหม่             (ฉบบั) 409 333 337 230 221 405 276 381 224 339 467 395 4,017 334.75 

บรกิารหนงัสอืพมิพฉ์บบัใหม่       (ฉบบั) 694 803 778 760 449 781 837 925 660 890 814 887 9,278 773.17 

บรกิารหน้าสารบญัวารสารใหม่    (หน้า)     563 498 531 300 325 530 425 493 263 394 438 399 5,159 429.92 

บรกิารหอ้งคน้ควา้                     (คน)       55 0 0 0 179 38 16 45 38 103 35 12 521 43.42 

บรกิารหอ้งโสตทศัน์                   (คน) 0 0 0 0 0 457 339 360 235 584 635 1150 3,760 313.33 

บรกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้  (คน) 268 496 422 317 56 149 136 159 57 93 72 74 2,299 191.58 

จ านวนวารสารทีจ่ดัขึน้ชัน้          (ฉบบั) 880 1,475 1,241 773 401 912 1,289 1,508 1,034 899 1,125 845 12,382 1,031.83 

จ านวนหนงัสอืพมิพท์ีจ่ดัขึน้ชัน้     (ฉบบั) 1,388 1,606 1,352 1,222 645 1,569 1,252 1,568 1,317 1,245 1,332 1,362 15,858 1,321.50 
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2.5.1.3 การส ารวจและจ าหน่ายออกวารสารและนิตยสาร 

ในปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารสิง่พมิพต่์อเนื่อง ไดด้ าเนินการส ารวจ และไดข้ออนุมตัจิ าหน่ายออกวารสาร 

ดงันี้   

 

 

ประเภทส่ิงพิมพ ์
จ าหน่ายออก 

(ช่ือเรือ่ง) 

จ าหน่ายออก 

(ฉบบั) 

1. วารสารวชิาการ 1,034 ชื่อเรื่อง 10,258 ฉบบั 

2. วารสารทัว่ไปและรายสปัดาห ์ 14 ชื่อเรื่อง 470 ฉบบั 

3. นิตยสารบนัเทงิ 45 ชื่อเรื่อง 906 ฉบบั 

รวม 1,093 ชื่อเรื่อง 11,634 ฉบบั 
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2.5.2  สถิติงานจดัท าเครือ่งมอืช่วยค้นคว้าวารสาร  ประจ าปีการศึกษา 2557  

2.5.2.1 สถิติงานวิเคราะหแ์ละบนัทึกรายการดรรชนีวารสาร ปีการศึกษา 2557   

สถิติงานวิเคราะหแ์ละบนัทึกรายการดรรชนี ปีการศึกษา 2557 

งานดรรชนีวารสาร 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

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

จ านวนชื่อเรื่อง   (ชื่อเรื่อง) 122 133 133 91 75 125 113 83 71 84 95 106 1,231 102.58 
จ านวนฉบบั         (ฉบบั) 139 149 150 101 89 149 137 140 80 98 117 141 1,490 124.17 
จ านวนบทความ  (บทความ) 1,432 1,562 1,539 1,000 930 1,577 1,420 1,398 820 1,002 1,287 1,371 15,338 1,278.17 
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2.5.2.2  การจดัท าเครือ่งมอืช่วยค้นคว้าวารสารกฎหมาย  ปีการศึกษา 2557   

โครงการจดัท าเครื่องมอืช่วยคน้ควา้บทความวารสารกฎหมายในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ด าเนินการดว้ยวธิี

สแกนหน้าสารบญัวารสารด้านกฎหมายแต่ละฉบบัอย่างต่อเนื่อง ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat 8.0 Professional 

เพื่อให้ผูใ้ช้บรกิารคน้หาบทความไดจ้ากหน้าสารบญัวารสารกฎหมายไดส้ะดวกรวดเรว็ทางเวบ็ไซต์ศูนย์สนเทศและ

หอสมุด 

ในปีการศกึษา 2557 สรุปผลการจดัท าเครื่องมอืช่วยคน้ควา้บทความ 3 ชื่อเรื่อง ดงันี้ 
1)  หน้าสารบญั “วารสารกระบวนการยุตธิรรม”  ปีที ่2 – 8    พ.ศ. 2552-2558    จ านวน   38  หน้า 
2)  หน้าสารบญั “วารสารนิตศิาสารป์รดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์”   ปีที ่1 - 2  พ.ศ. 2555- 
     2557   จ านวน   16  หน้า 
3)  หน้าสารบญั “วารสารอยัการ”    ปีที ่7 - 28   พ.ศ. 2527-2558    จ านวน  330 หน้า 
รวมจ านวนหน้าสารบญัวารสาร  384 หน้า 
 

2.5.3. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.5.3.1  มุมตลาดนัดแลกเปล่ียนหนังสือ 
ในปีการศกึษา 2557 มกีารจดักจิกรรมมุมตลาดนดัแลกเปลีย่นหนงัสอื  จ านวน 2 ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ที ่1  จดักจิกรรมใน “งานสปัดาหห้์องสมุด ปีการศึกษา 2557” ในวนัที ่4 – 5 พฤศจกิายน 2557   

มนีกัศกึษา อาจารย ์พนกังาน และประชาชนทัว่ไป น าหนงัสอืและวารสารมาบรจิาค หรอืแลกเปลีย่น  
ดงันี้ 

 1) ด้านการจดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ   
     คดัเลอืกและจดัเตรยีมสิง่พมิพ ์ ส าหรบัการบรจิาค จ านวน 1,345  เล่ม 
 2) ด้านบริการ   
     มผีูส้นใจร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นหนงัสอื จ านวน 239 คน 522 เล่ม 
ครัง้ที ่2  จดักจิกรรมใน “งานดีพียู บุค๊แฟร ์ปีการศึกษา 2557” ในวนัที ่29 – 30 เมษายน, 1 พฤษภาคม  
            2558  มนีกัศกึษา อาจารย ์พนกังาน และประชาชนทัว่ไป น าหนงัสอืและวารสารมาบรจิาค หรอื 
            แลกเปลีย่น ดงันี ้

   1) ด้านการจดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ   
       คดัเลอืกและจดัเตรยีมสิง่พมิพ ์ ส าหรบัการบรจิาค จ านวน 1,032  เล่ม 
   2) ด้านบริการ   
       มผีูส้นใจร่วมกจิกรรมแลกเปลีย่นหนงัสอื จ านวน 265 คน 706 เล่ม 
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2.5.3.2  มมุต ารา...พ่ีฝากน้อง 
ในปีการศกึษา 2557 มกีารจดักจิกรรมมุมต ารา...พีฝ่ากน้อง  จ านวน 2 ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ที ่1  จดักจิกรรมใน “งานสปัดาหห้์องสมุด ปีการศึกษา 2557” ในวนัที ่4 – 5 พฤศจกิายน 2557   

มนีกัศกึษาและอาจารย ์น าหนงัสอืประกอบการเรยีน/ต ารา มารว่มกจิกรรม  ดงันี้ 
  1) ด้านการจดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ   
      คดัเลอืกและจดัเตรยีมสิง่พมิพ ์ ส าหรบัการบรจิาค จ านวน 673  เล่ม 
  2) ด้านบริการ   
      มนีกัศกึษา ขอหนงัสอืประกอบการเรยีน/ต ารา จ านวน 251 คน 483 เล่ม 
ครัง้ที ่2  จดักจิกรรมใน “งานดีพียู บุค๊แฟร ์ปีการศึกษา 2557” ในวนัที ่29 – 30 เมษายน, 1 พฤษภาคม  
            2558  มนีกัศกึษาและ อาจารย ์น าหนงัสอืประกอบการเรยีน/ต ารา มาร่วมกจิกรรม  ดงันี้ 

  1) ด้านการจดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศ   
                คดัเลอืกและจดัเตรยีมสิง่พมิพ ์ ส าหรบัการบรจิาค จ านวน 608  เล่ม 
            2) ด้านบริการ   

      มนีกัศกึษา ขอหนงัสอืประกอบการเรยีน/ต ารา จ านวน 217 คน 497 เล่ม 
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2.6  บริการส่ือโสตทศัน์ 

 

2.6.1  การจดัหาและคดัเลือกส่ือโสตทศัน์จากการส ารวจตลาด 

 ปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารสือ่โสตทศัน์ ไดจ้ดัหาและคดัเลอืกสือ่โสตทศัน์ จ านวน 11 ครัง้ ดงันี้ 

 

  กิจกรรมจดัหาและคดัเลอืกส่ือโสตทศัน์ 
ครัง้ท่ี ส ารวจตลาด / แห่งจ าหน่าย วิชาการ 

ช่ือเรือ่ง/
แผน่ 

นันทนาการ 
ช่ือเรือ่ง/
แผน่ 

รวม 
ช่ือเรือ่ง/
แผน่ 

1 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

15/27 25/26 40/53 

2 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 13/20 25/25 38/45 
3 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 10/10 19/19 29/29 
4 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 

บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 
24/24 16/17 40/41 

5 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั เค. บ.ี ซ.ี กรุ๊ป จ ากดั 

18/20 22/22 40/42 

6 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

11/11 23/25  34/36 

7 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั เค. บ.ี ซ.ี กรุ๊ป จ ากดั 

6/6 23/23  29/29 

8 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

20/22  24/24 44/46 

9 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

20/22 24/24 44/46 

10 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

26/41 25/25 51/66 

11 บรษิทั บิก๊แกรนด ์กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิทั จเีอม็เอส เมเจอร ์จ ากดั 

19/21 16/16 35/37 

 รวม 172/220 234/238 406/458 
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2.6.2 งานวิเคราะหส่ื์อโสตทศัน์ 

ในปีการศกึษา 2557 ไดว้เิคราะหส์ือ่โสตทศัน์ จ านวนทัง้หมด 605 ชื่อเรื่อง 756 แผ่น 

 

2.6.3 การจดัท า  Digital Photo Bank 

แผนกสือ่โสตทศัน์ ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดด้ าเนินการจดัท าฐานขอ้มลูรปูภาพ มธบ. ในรปูแบบดจิทิลั เพื่อ

รวบรวมภาพกจิกรรม ในรอบปีการศกึษา 2557 ของมหาวทิยาลยั โดยจดัเกบ็ภาพให้เป็นระบบในฐานขอ้มูล เพื่อให้

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถคน้หาภาพไดอ้ย่างรวดเรว็ ในปจัจุบนั ผูใ้ชส้ามารถเขา้ชมภาพ จ านวน 436 กจิกรรม รวม 8,720 

ภาพ ทาง Internet โดยเขา้ชมผ่าน Website ของศนูยส์นเทศและหอสมุด ที ่ http://www.dpu.ac.th/laic  นอกจากนี้ ยงั

จดัเกบ็ภาพเหล่าน้ีในรปูซดี-ีรอม โดยใชร้หสั PCD จ านวน 65 แผ่น  

 

2.6.4  การส ารวจส่ือโสตทศัน์ 

 ปีการศกึษา 2557 ไดท้ าการส ารวจสือ่โสตทศัน์ จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่12 มกราคม – 27 กุมภาพนัธ ์2558 

พบรายการช ารุด 125 รายการ รายการจ าหน่าย 1,026 รายการ และรายการตรวจสอบไม่พบ 37 รายการ 

 

2.6.5  การพฒันาคูม่ือช่วยค้นคว้าส่ือโสตทศัน์ในรปูส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 แผนกบรกิารสือ่โสตทศัน์ ไดจ้ดัท าคู่มอืช่วยคน้ควา้ในลกัษณะทีเ่ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์ึน้ โดยใชโ้ปรแกรม Flip 

Albums ในการจดัท า ปีการศกึษา 2557 ไดจ้ดัท า Flip Album รายชื่อภาพยนตร ์จ านวน 234 ชื่อเรื่อง และรายชื่อสือ่

โสตทศัน์ ไฟล ์PDF จ านวน 406 ชื่อเรื่อง  

 

2.6.6  การตรวจสอบและปรบัปรงุแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลส่ือโสตทศัน์ 

 ปีการศกึษา 2557 แผนกบรกิารสือ่โสตทศัน์ ไดต้รวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลูสือ่โสตทศัน์ 

ดงันี้ ตรวจสอบขอ้มลู จ านวน 3,981 รายการ และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลู จ านวน 1,032 รายการ 

 

2.6.7  การน ารายช่ือโสตทศัน์ใหม่ให้บริการบนเวบ็ไซต ์

ปีการศกึษา 2557 ไดเ้ผยแพร่รายชื่อสือ่โสตทศัน์ใหม่บนเวบ็ไซต ์จ านวน 605 ชื่อเรื่อง                             
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2.6.8  สถิติ                                                                                                                                                    

2.6.8.1  จ านวนส่ือโสตทศัน์ 

ประเภท จ านวน  (ช่ือเรือ่ง /  แผน่) รวม 
 ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  

ซดี ี– รอม  บนัเทงิ (CD) 4,209/4,889 2,574/4,527 6,783 / 9,416 
ซดี ี– รอม วชิาการ (CDM) 545/577 343/428 888 / 1,005 
แผ่นวดีทิศัน์ระบบดจิติอลบนัเทงิ (DVD) 653/846 584/578 1,237 / 1,424 
แผ่นวดีทิศัน์ระบบดจิติอลวชิาการ (DVDM) 584/773 993/1,036 1,577 / 1,809 
แผ่นวดีทิศัน์บนัเทงิ  (VCD) 2,070/2,990 128/144 2,198 / 3,134 
แผ่นวดีทิศัน์วชิาการ (VCDM) 2,182/4,906 877/1,746 3,059 / 6,652 
รวม 10,243 / 14,981 5,499 / 8,459 15,742 / 23,440 
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2.6.8.2  สถิติผูใ้ช้บริการส่ือโสตทศัน์ ปีการศึกษา 2557 

 

 ประเภท  
เดือน สมาชิกห้องสมุด 

จ านวน / คน 
สมาชิกบุคคลภายนอก 

จ านวน / คน 
รวม 

สงิหาคม  2557 21 - 21 
กนัยายน  2557 30 - 30 
ตุลาคม  2557 20 - 20 
พฤศจกิายน  2557 23 1 24 
ธนัวาคม  2557 25 - 25 
มกราคม  2558 1,532 7 1,539 
กุมภาพนัธ ์ 2558 3,531 7 3,538 
มนีาคม 2558 5,645 6 5,651 
เมษายน  2558 4,710 43 4,753 
พฤษภาคม 2558 4,899 104 5,003 
มถุินายน 2558 2,224 28 2,252 
กรกฎาคม 2558 4,643 7 4,650 

รวม 27,303 203 27,506 
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2.6.8.3  สถิติการให้บริการ ปีการศึกษา 2557 

 

บริการ 2557 2558 รวม 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

บรกิารยมื – คนืสือ่โสตทศัน์    (รายการ)              

   -  ใชภ้ายในศนูยส์นเทศและหอสมุด 5 6 3 4 5 223 378 428 535 363 177 282 2,409 

   -  ยมืออกจากศนูยส์นเทศและหอสมุด 16 27 19 24 22 67 34 44 40 82 62 38 475 

บรกิารคอมพวิเตอร ์(Work Staions)  (คน) - - - - - 290 378 428 282 177 363 545 2,463 

บรกิารหฟูงั                                (คน) - - - - - 69 158 199 190 134 157 123 1,030 

บรกิารหอ้งศกึษาคน้ควา้กลุ่ม          (คน) - - - - - 1,133 3,610 5,895 4,385 5,178 1,986 4,832 27,019 
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2.6.8.4  สถิติห้องศึกษาค้นควา้กลุ่ม (Study Room) 
  

 
สถิติบริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) 
มกราคม - กรกฎาคม 2558  (จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการ) 
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2.7  บริการสารสนเทศ 

  
2.7.1  กิจกรรมรณรงคส่์งเสริมการอ่าน 

      2.7.1.1  งานสปัดาหห้์องสมุด 
แผนกบรกิารสารสนเทศไดจ้ดักจิกรรมการรณรงคส์่งเสรมิการอ่านในงานสปัดาหห์อ้งสมุด ปีการศกึษา 2557 

ระหว่างวนัที ่4-5 พฤศจกิายน 2557 ดงันี้      
1)  กิจกรรม “พบนักเขียน”  เชญินักเขยีนฉายาซ่อนกลิน่ ชื่อจรงิ คุณมนต์ชยั ศริลิทัพร เจา้ของผลงานนว

นิยายเรื่อง 30 วนัเพื่อรกั 30 ปีเพื่อรอ และมผีูร้่วมเสวนา นางสาวสนุนัทา จนัทรห์อม นกัศกึษาภาควชิาศลิปะการแสดง
ประยุกต ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์มนีกัศกึษา คณาจารย ์บุคลากรเขา้ร่วมฟงัประมาณ 150 คน 

2)  กิจกรรม “ยืมหนังสือมากท่ีสุด” เป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษา อาจารย/์พนักงานทีร่กั
การอ่านยมืหนงัสอืทรพัยากรสารสนเทศไปอ่านมากทีสุ่ด โดยเกบ็สถติกิารยมืตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัที ่
15 ตุลาคม 2557 มผีูใ้ชบ้รกิารยมืหนังสอืมากทีสุ่ดแยกตามประเภทของผูใ้ชบ้รกิารไดด้งันี้ระดบัปริญญาตรี นางสาว
อาภสัรา ทานิน คณะการท่องเทีย่วและโรงแรม จ านวนการยมื 140 ครัง้  ระดบัปริญญาโท/เอก นางสาวพทัธธ์รีา ศรี
ประทกัษ์ คณะนิตศิาสตรป์รดีพีนมยงค ์จ านวนการยมื 128 ครัง้ และประเภทบุคลากร ไดแ้ก่ผูช้่วยศาสตราจารยปิ์ยะ
วทิย ์ทพิรส คณะวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์จ านวนการยมื 100 ครัง้ 
 3)  กิจกรรม “รูร้อบตวั”   ลกัษณะของกจิกรรมเป็นกจิกรรมตอบค าถามความรูร้อบตวั ตอบถูกตามจ านวนที่
ก าหนด ไดร้บัรางวลั มผีูร้่วมกจิกรรมทัง้หมด 109 คน 

4)  กิจกรรม “อินไซทอ์าเซียน”  ตอบค าถามเกีย่วกบัประชาคมอาเซยีนตอบไดถู้กมากทีสุ่ด ไดร้บัรางวลั มี
ผูร้่วมกจิกรรมทัง้หมด 120 คน 

5)  กิจกรรม “แฟนพนัธ์แท้หนังสือดีร้อยเล่ม”  เป็นกจิกรรมแข่งขนัการตอบค าถาม คณะท างานจะตัง้
ค าถามเกีย่วกบัหนงัสอืดรีอ้ยเล่มทีค่นไทยควรอ่าน มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมด 31 คน  
      2.7.1.2  นิทรรศการอาเซียน 
  ปีการศกึษา 2557 ไดจ้ดันิทรรศการอาเซยีนเพื่อเผยแพร่ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และ
เพื่อสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมของประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้หมด 8 ครัง้ ดงันี้ 

ครัง้ที ่1:  17-30 กนัยายน 2557  หวัขอ้ “ภาพรวมของประเทศสมาชกิอาเซยีน” 
ครัง้ที ่2:   20-30 ตุลาคม 2557 หวัขอ้ “เปิดประตูศู่อาเซยีนเรยีนรูม้าเลเซยีน” 
ครัง้ที ่3:  17-28 พฤศจกิายน 2557 หวัขอ้  “เปิดประตูสูอ่าเซยีนเรยีนรูก้มัพชูา” 
ครัง้ที ่4:  27 มกราคม – 6 กุมภาพนัธ ์2558 หวัขอ้  “เปิดประตูสูอ่าเซยีนเรยีนรูเ้วยีดนาม” 
ครัง้ที ่5:   3-13 มนีาคม 2558 หวัขอ้ “3 สมัพนัธ ์สามแผ่นดนิ เปิดครวัอาเซยีน: ไทย-ลาว-พม่า” 
ครัง้ที ่6:  26 มนีาคม – 30 เมษายน 2558 เรื่อง "ผา้ตารติกิ (ผา้บาตกิ)” 
ครัง้ที ่7: 10-30 มถุินายน 2558  เรื่อง “มสัยดิทองค าแห่งสลุต่าน บรไูน” 
ครัง้ที ่8: 6-30 กรกฏาคม 2558  เรื่อง “ผา้ทอใยสบัปะรด: ราชนีีแห่งผา้ของฟิลปิปินส”์ 

2.7.1.3 อบรมการท าวิทยานิพนธอ์ย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
แผนกบรกิารสารสนเทศ ไดจ้ดัโครงการอบรม “การท าวทิยานิพนธอ์ย่างไรไม่ละเมดิลขิสทิธิ”์  ทัง้หมด 3 ครัง้ 
ครัง้ที ่1 วนัเสารท์ี ่27 กนัยายน 2557 เวลา 13.00-16.15 น. ณ หอ้ง 441 อาคาร 4 ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัธุรกจิ 

บณัฑิตย์  เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบวิธีการท าวิทยานิพนธ์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์และส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงประเดน็ปญัหาทางกฏหมายในการท าวจิยั โดยได้เชิญคุณนุสรา กาญจนกุล หวัหน้ากลุ่มงาน
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คุม้ครองลขิสทิธิ ์ส านกัลขิสทิธิ ์กรมทรพัยส์นิทางปญัญา มาเป็นวทิยากร นอกจากน้ียงัไดเ้ชญิคุณ นันทรตัน์ นนทวิฒัน์
วณิช ผูแ้ทนจากบรษิทั EBSCO มาบรรยายเรื่อง เทคนิคการคน้หาสารสนเทศเพื่อการวจิยัโดยใชร้ะบบ One Search มี
นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและผูส้นใจเขา้รบัการอบรมทัง้หมด 72 คน การประเมนิโครงการพบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมี
ความพงึพอใจในระดบัมากมคี่าเฉลีย่ 3.88  
 ครัง้ที่2 และครัง้ที่3 หวัขอ้ การใช้ระบบอกัขราวสิุทธิม์าตรวจสอบการลกัลอกวทิยานิพนธ์เพื่อป้องกนัการ
ละเมดิลขิสทิธิ ์ ครัง้ที ่2 วนัพุธที ่17 มถุินายน เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอ้ง Training Room หอสมุดและ และครัง้ที ่3 
วนัเสารท์ี ่27 มถุินายน เวลา 10.00-12.30 น หอ้ง 839 (LAB9 อาคาร 8 ชัน้ 3 ) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษาทราบวธิกีารท าวทิยานิพนธโ์ดยไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์และสง่เสรมิใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึประเดน็ปญัหา
ทางกฏหมายในการท าวจิยั โดยเชญิคุณไพโรจน์ ลลีาภทัรกจิ ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบอกัขราวสิุทธิ ์จากบณัฑิต
วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาเป็นวทิยากร ผูส้นใจเขา้รบัการอบรมทัง้หมด 65 คน ผลการประเมนิโครงการ
พบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามพงึพอใจในระดบัมากมคี่าเฉลีย่ 4.59   

2.7.1.4  การสอนการใช้ห้องสมุดส าหรบันักศึกษาใหม ่
 แผนกบรกิารสารสนเทศ  ได้จดัให้มกีารฝึกอบรม/แนะน าการสบืค้นการใช้ฐานขอ้มูลของศูนย์สนเทศและ
หอสมุด และแนะน าวธิกีารคน้หาหนังสอืบนชัน้หนังสอื ทัง้ยงัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์แนะน าขัน้ตอนและวธิกีารใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ ก าหนดช่วงแนะน า เริ่มตัง้แต่เดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน 2557, มกราคม -มีนาคม และ 
พฤษภาคม-กรกฏาคม 2558 มผีูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทัง้หมด 1,498 คน  

2.7.1.5  อบรมทกัษะการรูส้ารสนเทศ(การสืบค้นและการประเมินโครงการ) 
แผนกบรกิารสารสนเทศ  จดัอบรมทกัษะการรูส้ารสนเทศ โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อใหน้ักศกึษา อาจารย ์และ

นกัวจิยั สามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูของศนูยส์นเทศและหอสมุดไดส้ะดวก รวดเรว็และถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
เรยีนการสอน โดยสอนการสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ทีห่อสมุดบอกรบั ตัง้แต่เดอืน กนัยายน 2557-มถุินายน 2558  มผีู้
เขา้ใชฐ้านขอ้มลูตลอดปีการศกึษา 2557 จ านวน 80,807 ครัง้ มากกว่าปีทีแ่ลว้ถงึ 145% 
  

2.7.2  การรวบรวมและเผยแพรผ่ลงานวิชาการบนเวบ็ไซต ์
2.7.2.1  การเผยแพรข่่าวอดุมศึกษาผา่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและหอสมุด 

ในปีการศกึษา 2557 ไดด้ าเนินการเผยแพร่ข่าวอุดมศกึษาบนเวบ็ไซต์ศูนยส์นเทศและหอสมุด จ านวน 230 
ขา่ว 

2.7.2.2  การเผยแพรข่่าวการศึกษาประชาคมอาเซียนผา่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและหอสมุด 
ในปีการศกึษา 2557 ไดด้ าเนินการเผยแพร่ข่าวอุดมศกึษาบนเวบ็ไซต์ศูนยส์นเทศและหอสมุด จ านวน 201 

ขา่ว 
 2.7.2.3   การน าเอกสาร จุลสาร บทความเก่ียวกับมหาวิทยาลัยจัดเก็บลงฐาน DPU 

Information Bank 
ในปีการศกึษา 2557 ไดด้ าเนินการรวบรวมและจดัเกบ็เอกสาร จุลสาร บทความ เกีย่วกบัมหาวทิยาลยัลงฐาน 

DPU Information Bank จ านวน 70 บทความ 
2.7.2.4 การเพ่ิมLink ในฐานข้อมูล Virtua เพื่ออ่านบทความในรปูอิเลก็ทรอนิกส ์

 ในปีการศกึษา 2557 ไดด้ าเนินการเพิม่Link บทความวชิาการจากวารสารมหาวทิยาลยัในฐานขอ้มูล Virtua 
เพื่ออ่านบทความในรปูอเิลก็ทรอนิกส ์   จ านวน 74 ชื่อเรื่อง 

2.7.2.5 การน าบทความวารสารวิชาการเผยแพรบ่นเครอืข่าย ThaiLIS Digital Collection  
ตลอดปีการศกึษา 2557 ไดเ้ผยแพร่บทความวชิาการบนเครอืขา่ย ThaiLIS Digital Collection จ านวน 74 ชื่อ

เรื่อง 
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     2.73. การประเมินความคิดเหน็เก่ียวกบัการให้บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
แผนกบรกิารสารสนเทศ ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดแ้จกแบบประเมนิความคดิเหน็ ผูม้าใชบ้รกิารตอบค าถาม 

และช่วยคน้ควา้ ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่1 – 30 ตุลาคม จ านวน70 ชุด ไดร้บักลบัคนืมาจ านวน 66 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 94 
เครื่องมอืที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉลีย่ พบว่า กลุ่มผูม้าใชบ้รกิารได้รบัแบบ
ประเมินคืนทัง้หมด 66 ชุด จ าแนกตามจ านวนผู้มาใช้บริการจากมากสุดได้แก่ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 22 คน 
(33.33%) รองลงมา เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท 17 คน (25.75%) อาจารย์ 14 คน (21.21%) พนักงาน 7 คน
(10.62%) นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 2 คน(3.03%) บุคคลภายนอกที่ไม่เป็นสมาชิก 2 คน(3.03%)  และ
บุคคลภายนอกทีเ่ป็นสมาชกิ  2 คน(3.03%) ตามล าดบั สรุปภาพรวม ผูม้าใชบ้รกิารงานบรกิารตอบค าถามและช่วย
คน้ควา้มรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัดมีาก ค่าเฉลีย่ 4.93  จากผลการประเมนิจะพบว่าในดา้นผูใ้หบ้รกิาร มคีวาม
กระตือรอืร้นและเต็มใจ, ความสุภาพและเป็นมติร มคีวามพงึพอใจมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.98 รองลงมา  มคีวาม
ประทบัใจในการใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่ 4.93 ความถูกต้องของขอ้มูล มคี่าเฉลีย่ 4.89 ความถูกต้องของขอ้มูลทีไ่ดร้บัมี
ค่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื 4.86 แต่กย็งัอยู่ในระดบัดมีาก  ครัง้ที ่2 (1-30มนีาคม 2558) ไดแ้จกแบบประเมนิความคดิเหน็ ผูม้า
ใชบ้รกิารตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ จ านวน 50 ชุด ไดร้บักลบัคนืมาจ านวน 46 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 92 เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel หาค่าเฉลีย่ พบว่า กลุ่มผูม้าใชบ้รกิารมากสุดไดแ้ก่ นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี22 คน (47.88%)  รองลงมา เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท 13 คน (28.27%) บุคคลภายนอกทีไ่ม่ไดเ้ป็น
สมาชิก 7 คน (15.22%) อาจารย์ 2 คน (4.34%) พนักงาน 1 คน (2.17%) และนักศึกษาระดบัปรญิญาเอก 1 คน 
(2.17%) ตามล าดบั  

สรุปภาพรวม ผู้มาใช้บรกิารงานบรกิารตอบค าถามและช่วยค้นคว้ามรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.92 จากผลการประเมนิจะพบว่าในด้านผู้ให้บริการ ผู้รบับริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทัง้ด้านมคีวาม
กระตอืรอืร้นและเต็มใจใหบ้รกิาร, ไดร้บับรกิารทีป่ระทบัใจและความสุภาพและเป็นมติร มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลีย่ 5 รองลงมา ความถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดร้บั มคี่าเฉลีย่ต ่าสดุคอื 4.8 แต่กย็งัอยู่ในระดบัดมีาก ส าหรบัดา้นความ
ทนัสมยัของขอ้มลูทีไ่ดร้บัมคี่าเฉลีย่4.76 
 

2.7.4  สถิติการให้บริการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 

 

บริการ 2556 2557 
1. บรกิารชว่ยคน้ควา้และตอบค าถาม 1,359 ค าถาม 1,836 ค าถาม 
2. บรกิารฝึกอบรมการคน้สารสนเทศในหอ้งสมุด 3,274 คน 1,498 คน 
3. การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 32,941 ครัง้ 153,746  ครัง้ 
4. การดาวน์โหลดบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 108,636 ครัง้ 89,698 ครัง้ 
5. บรกิารรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 14 เรื่อง 17 เรื่อง 
6. บรกิารน าชมศนูยส์นเทศและหอสมุด 8 ครัง้ 41 ครัง้ 
7. บรกิารหอ้งคน้ควา้ - 9,768  คน 
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 2.7.5  สรปุ บนัทึกคณุภาพ บริการตอบถามและช่วยค้นคว้า ประจ าปีการศึกษา 2557 (มิ.ย. 2557 -ก.ค. 

2558)  ตวัชีว้ดั: ใหบ้รกิารช่วยคน้ควา้หรอืค าแนะน าผูใ้ชบ้รกิารไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ของค าถาม 

 

ล าดบัท่ี เดือน จ านวนค าถาม จ านวนค าตอบ เวลาเฉล่ีย (นาที) คิดเป็นรอ้ยละ 

1 สงิหาคม 2557 164 164 4 100 

2 กนัยายน 2557 282 282 5 100 

3 ตุลาคม 2557 209 209 4.7 100 

4 พฤศจกิายน 2557 144 144 4.3 100 

5 ธนัวาคม 2557 76 76 4.6 100 

6 มกราคม 2558 247 247 4.3 100 

7 กุมภาพนัธ ์2558 175 175 4.9 100 

8 มนีาคม 2558 155 155 3.9 100 

9 เมษายน 2558 88 88 4.7 100 

10 พฤษภาคม 2558 95 95 3.8 100 

11 มถุินายน 2558 97 97 3 100 

12 กรกฎาคม 2558 104 104 2.93 100 

รวม 1836 1836 50.13 100 

ค่าเฉล่ีย 153 153 4.17 100 
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 2.7.6  สถิติการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์  

 

ฐานข้อมูลออนไลน์  ส.ค. 57 ก.ย. 57 ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 มี.ค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 มิ.ย. 58 ก.ค. 58 

จ านวน 
การ
สืบค้น
(ครัง้) 

Proquest: ABI/INFORM 2,101 3,572 2,320 1,243 1,109 1,181 3,330 3,552 1,746 1,188 1,152 1,480 23,974 

Proquest: Dissertations and 
Theses 

3,776 5,539 3,636 2,547 2,080 1,581 5,283 4,866 1,804 1,818 1,927 2,606 37,463 

Westlaw International 0 0 52 13 37 6 12 389 0 11 3 0 523 

Business Source Premier 761 2,392 1,961 2,654 1,217 2,060 3,146 3,365 2,857 3,206 2,860 3,580 30,059 

Hospitality & Tourism 
Complete 

667 2,270 1,759 2,536 1,241 1,865 2,816 3,077 2,757 3,077 2,787 3,421 28,273 

eBook Collection 
(EBSCOhost) 

617 2,332 1,793 2,537 1,198 1,863 2,893 3,321 2,803 3,548 2,883 3,638 29,426 

Matichon e-Library 0 8 71 0 0 29 219 164 881 1389 0 3 2,764 

WARC 30 9 23 3 17 23 13 11 0 15 13 11 168 

Emerald 192 141 67 126 15 386 373 796 212 296 175 107 2,886 

ACM 6 169 175 26 47 11 10 16 36 6 8 14 524 

iQ Newsclip 476 424 451 624 416 657 746 1,045 761 768 567 386 7,321 

Science Direct 1 15 101 150 285 425 715 646 212 284 162 459 3,455 
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สถิติการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  
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2.8.1   งานบริการอ่ืนๆ   

 2.8.1.1  แกไ้ขปญัหาเกีย่วกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 170  คน 

 2.8.1.2  การแจง้ซ่อมบ ารุง 29  เรื่อง 

 2.8.1.3  งานใหบ้รกิารแผนกอื่น  209  ครัง้ 

 2.8.1.4  บรหิารจดัการ Facebook ศนูยส์นเทศและหอสมุด 92  รายการ 

 2.8.1.5  เอกสารออนไลน์โปรแกรม Google Docs  5  รายการ   

 2.8.1.6  ใหบ้รกิารหอ้งบรกิารฝึกอบรม ชัน้ 2 ศนูยส์นเทศและหอสมุด 43  ครัง้ 

    

2.8.2 โครงการ/กิจกรรมงานประจ า   

 2.8.2.1  กิจกรรมการน าบทความวิชาการของอาจารยม์หาวิทยาลยั ธรุกิจ
บณัฑิตยใ์นรปู Full Text เผยแพรบ่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและหอสมุด   

  

            - เพิม่รายการบทความอาจารย ์มธบ. ลงในฐานขอ้มลู       153 รายการ 

 2.8.2.2  กิจกรรมการน างานวิจยัของอาจารยเ์ผยแพรบ่นเครอืข่าย ThaiLIS 
Digital  Collection 

  

            - ปรบัปรุงไฟล ์PDF งานวจิยัของอาจารย ์มธบ.  ในรปู Full-Text ลงใน
ฐานขอ้มลู 

235  รายการ 

            - Updated Webpage ฐานขอ้มลูวจิยั  มธบ.  (ปรบัปรงุ)   282  รายการ 

 2.8.2.3  กิจกรรมการแนะน าหนังสือใหมบ่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและหอสมุด   

            - แนะน าหนงัสอืใหมโ่ดยใหส้ารบญัหรอืสรุปเรื่องย่อเนื้อหาของหนงัสอืที่
จดัหาเขา้มาและพรอ้มทีจ่ะออกใหบ้รกิาร น าเผยแพร่ขึน้บนเวบ็ไซต์  

608 
 
รายการ 

 2.8.2.4  กิจกรรมการแนะน าส่ือโสตทศัน์ใหมบ่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและ
หอสมุด 

  

            - แนะน าสือ่โสตทศัน์โดยใหส้ารบญัหรอืสรุปเรื่องย่อเนื้อหาของสือ่โสตทศัน์ที่
จดัหาเขา้มาและพรอ้มทีจ่ะออกใหบ้รกิาร น าเผยแพร่ขึน้บนเวบ็ไซต์  

125  รายการ 

 2.8.2.5  กิจกรรมการน างานวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์มหาวิทยาลยัธรุกิจ
บณัฑิตยใ์นรปู Full Text เผยแพรบ่นเวบ็ไซตศ์นูยส์นเทศและหอสมุด   

  

            - เพิม่รายการวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์มธบ. ในรปู Full-Text ลงในฐานขอ้มลู     150 รายการ 

            - ปรบัปรุงไฟล ์PDF ของวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ ์มธบ. ในรปู Full-Text ลง
ในฐานขอ้มลู  

 2,214 รายการ 

            - Updated Webpage ฐานขอ้มลูวทิยานพินธ ์มธบ. หลกัสตูรต่างๆ ดงันี้    1,618  ชื่อเรื่อง 

 2.8.2.6  การจดัการ LAIC Blog     

            - เพิม่บทความลงบลอ็กของศนูยส์นเทศและหอสมุด (LAIC Blog) 15  เรื่อง 

    

2.8  เทคโนโลยีห้องสมดุ 
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2.8.2.7  การจดัการ LAIC Internal Blog   

            - เพิม่บทความลงบลอ็กการสือ่สารภายในของศนูยส์นเทศและหอสมุด (LAIC 
Internal Communication Blog)  

    72 
 

เรื่อง 

 2.8.2.8  การจดัท าขา่วสารศนูยส์นเทศและหอสมุด  ปีท่ี  11  ฉบบัท่ี 1  - 6 6 ฉบบั 

            - จดัพมิพต์น้ฉบบัขา่วสารศนูยส์นเทศและหอสมุดเป็นไฟล ์word 12 แผ่น 

            - สแกนรปูภาพกจิกรรม 150   ภาพ 

            - จดัพมิพข์า่วสารศนูยส์นเทศและหอสมุดเผยแพรแ่ผนกต่าง  ๆ 60   แผ่น 

            - น าขา่วสารศนูยส์นเทศและหอสมุดเผยแพรบ่นเวบ็เพจ 6  ไฟล ์PDF 

 2.8.2.9  โครงการอบรมความรูเ้ฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรือ่ง  
“การใช้งาน DPU Office 365 ส าหรบับุคลากรของมหาวิทยาลยั”  

     
 

            - ศนูยส์นเทศและหอสมุด ร่วมกบัฝา่ยทรพัยากรบคุคล และส านกัเทคโนโลย ี
สารสนเทศ จดัอบรมใหแ้กบุ่คลากรศนูยส์นเทศและหอสมุด ในวนัพุธที ่29 ตุลาคม 
2557 ณ หอ้ง Lab 13 ชัน้ 2 อาคาร 8 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2 
48 

  

รอบ 
คน 

 
   

 

2.8.3 ระบบห้องสมุดอตัโนมติั VTLS   

 2.8.3.1  รายงานการบ ารุงรกัษาโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิVTLS     

            - บรษิทั บุ๊ค โปรโมชัน่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั เขา้มาท าการบ ารุงรกัษา
โปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิVTLS   

12 
 

ครัง้ 

  
 

 

2.8.4 บนัทึกคณุภาพการสุ่มตรวจผลการปฏิบติังาน Website และ Homepage ในการ
ปรบัปรงุฐานข้อมูลถกูต้อง 

48 
 

ครัง้ 

  
 

 

2.8.5   แผนปฏิบติังาน   

 2.8.5.1  จดัท าแผนการปฏบิตังิาน ปีการศกึษา 2557 แผนกเทคโนโลยหีอ้งสมุด  
ศนูยส์นเทศและหอสมุด 

   10  โครงการ/กจิกรรม 

 
 

  

2.8.6   งานอ่ืน ๆ   

 2.8.6.1  เตรยีมขอ้มลูบรรณานุกรมสง่ใหบ้รษิทั EBSCO ด าเนินการน าขอ้มลูเขา้
ระบบ One Search (DPU Discovery Service)  

 
 

            - หนงัสอื สือ่โสตทศัน์ และวารสาร (Clas01) 136,153  รายการ 

            - ดรรชนีวารสาร (Clas02) 552,489 รายการ 

 2.8.6.2  เตรยีมขอ้มลูนกัศกึษาประจ าปีการศกึษา 2557 เขา้ฐานขอ้มลูทีป่ระตทูางเขา้  5,000  รายการ 

 2.8.6.3  สถติแิผนกเทคโนโลยหีอ้งสมุด 70 แผ่น 

 2.8.6.4  พมิพง์านทีไ่ดร้บัมอบหมาย 76 แผ่น 

 



 
 
 
 
 

3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 
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3. ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
วนัร าลึก ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์
ผูก่้อตัง้มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
ช่ืองาน  "ย้อนเสรีไทย : ไสว สุทธิพิทกัษ์" 
         
 
          หอประวตัแิละพพิธิภณัฑ ์ดร.ไสว  สุทธพิทิกัษ์ 
และศูนย์สนเทศและหอสมุด จดังานวนัร าลึก ดร.ไสว 
สทุธพิทิกัษ์ ผูก้่อตัง้มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ชื่องาน  
"ย้อนเสรีไทย : ไสว สุทธิพิทกัษ์" ชมวดีทิศัน์ ละคร
เวที เรื่อง “เพื่อชาติ เพื่อ HUMANITY” และ
นิทรรศการ ประธานกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.วรากรณ์  
สามโกเศศ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เมื่อ
วันจันทร์ท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ดร.ไสว  สุทธพิทิกัษ์ ชัน้ ๗ อาคาร ๖ มนีายก
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ทายาทผู้ก่อตัง้ อาจารย์ 
บุคลากร นกัศกึษา และผูส้นใจเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 
๒๕๐ คน  
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 เสวนา “บอกรกัด้วยหนังสือ” 
 

 
          รศ. ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ร่วมเสวนา “บอกรกัด้วย
หนังสือ” และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการ
ประกวดในโครงการ “บอกรกัด้วยหนังสือ ปี ๔ : ตอน
รกัจดัให้ (อ่าน)” โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดร่วมกบั
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จดักจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิการอ่าน ใหซ้ือ้หนงัสอื
เป็นของขวญัในเทศกาลวนัวาเลนไทน์ ณ ลานกจิกรรม 
หน้าศูนย์สนเทศและหอสมุด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๘ 

 

 

 ผูบ้ริหารเย่ียมชมห้องสมุดใหม ่
 

 

         ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร .อารีย์   ชื่ นวัฒนา 
ผูอ้ านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุดใหก้ารต้อนรบั รศ. 
ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์ และศาสตราจารย์ดร.บุญเสริม วี
สกลุ อปุนายกสภามหาวิทยาลยัและอธิการบดีกิตติ
คุณ ได้มาเย่ียมชมห้องสมุดใหม่  หลังจากศูนย์
สนเทศและหอสมุดได้ปรับปรุงพื้นที่ ชัน้ ๒ อาคาร ๖ 
เมื่อวนัที ่๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๗ 
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 ต้อนรบัคณะกรรมการฝ่ายทรพัยากรการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีการศึกษา ของ สสอท.  
 
 

         ดร.ดาริกา  ลัทธพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่าย
การเงนิและบรหิาร มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ กล่าว
ต้อนรับคณะกรรม การฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และ
เทคโนโลยกีารศกึษา สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน
แห่งประเทศไทย (สสอท.) ในการประชุม ครัง้ที่ ๒/
๒๕๕๘ เมื่อวนัศุกร์ที ่๖ มนีาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม 
๓-๑ ชัน้ อาคารส านกังานอธกิารบด ี๒ 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
          ผศ.ดร.อารีย์ ชื่ นวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด ตอ้นรบัคณะกรรมการฝา่ยทรพัยากร
การเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยกีารศกึษา ในการเยีย่มชมศูนย์
สนเทศและหอสมุด และหอประวตัิและพพิิธภณัฑ์ ดร.
ไสว สทุธพิทิกัษ์   
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 โครงการ มธบ. บุค๊แฟร ์(DPU Book Fair)  
วนัท่ี ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
          กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  “พบ
นักเขียน”  นามปากกา ชญาน์พิมพ ์ในหวัขอ้ “จาก
ตัวอักษรสู่ ละครจอแก้ว ตอนรกัไร้พรมแดน”  มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๘ คน ท่านอธิการบดีได้
ร่วมรบัฟงัและมอบของทีร่ะลกึใหน้กัเขยีน 

      

 

           กิ จกรรมการสา ธิตการใ ช้ ฐานข้ อมู ล
ออนไลน์ “Emerald”   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๑๕๙ คน 
 
 

  

           กิ จกรรมการสา ธิตการใ ช้ ฐานข้ อมู ล
ออนไลน์ “Science Direct” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๒๕ คน 
 

 

           กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  “เสริม
ความรู้ ก้าวสู่อาเซียน” ได้แก่ การแข่งขนัต่อจิ๊กซอว ์
“การแต่งกายประเทศอาเซียน” และ “แผ่นที่ประเทศ
อาเซยีน”  มผีูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน ๓๐ คน 

  

  

  
          การฝึกอบรมโปรแกรม Endnote โดย ผูช้่วย
ศาสตราจารย์อรทยั วารีสอาด วิทยากรจากภาควิชา
บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๓๐ คน 
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 งานสปัดาหห้์องสมุด : กิจกรรมรณรงคส่์งเสริม 
การอ่าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
วนัท่ี ๔ – ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 
 
          ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รอง
อธกิารบดฝี่ายวจิยั เป็นประธานพธิเีปิดและมอบรางวลั 
กิจกรรม “ยืมหนังสือมากท่ีสุด” ในงานสัปดาห์
ห้องสมุด: กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน ประจ าปี
การศกึษา ๒๕๕๗ ณ ลานกจิกรรม ชัน้ ๒ ศูนย์สนเทศ
และหอสมุด  

 

 กิจกรรม “พบกบันักเขียน ซ่อนกล่ิน”  
       
 
          ได้เชิญคุณมนต์ชัย ศิริลัทพร  เจ้าของ
นามปากกา ซ่อนกลิน่ มาเล่าประสบการณ์การเขยีนนว
นิยาย โดยมีนางสาวสุนันทา จันทร์หอม นักศึกษา
ภาควชิาศลิปะการแสดงประยุกต์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
เป็นผูส้มัภาษณ์ มนีกัศกึษา คณาจารยแ์ละบุคลากร เขา้
ร่วมฟงั ๑๕๐ คน 
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 กิจกรรม “รูร้อบตวั”  
 
 
          เป็นกิจกรรมตอบค าถามความรู้ทัว่ไป มีผู้ร่วม
กจิกรรมทัง้หมด ๑๐๙ คน 

 

 

 กิจกรรม “อินไซทอ์าเซียน”  
 
 
          เป็นกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับประชาคม
อาเซยีน มผีูร้่วมกจิกรรม ๑๒๐ คน 
 

 

 

 

 กิจกรรม “แฟนพนัธแ์ท้หนังสือดีรอ้ยเล่ม”  
 
 
          เป็นกิจกรรมแข่งขนัการตอบค าถาม (เป็นชื่อ
ของหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน) มีผู้เข้าร่วม
กจิกรรม ๓๑ คน 
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 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การซ่อมอนุรกัษ์
หนังสือและส่ิงพิมพ ์ 
 
 
 
         ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .อารีย์   ชื่ นวัฒนา  
ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด กล่าวเปิดการ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การซ่อมอนุรกัษ์หนังสอืและ
สิง่พมิพ”์  มผีูเ้ขา้ร่วมการอบรม ๑๖ คน  

 

 

 การอบรมความรู้ เฉพาะทางด้านเทคโนโล ยี
สารสนเทศ เรื่อง “การใช้งาน DPU Office ๓๖๕ 
ส าหรบับุคลากรของมหาวิทยาลยั”  
 
         ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม
ความรูเ้ฉพาะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เรื่อง “การ
ใช้งาน DPU Office ๓๖๕ ส าหรบับุคลากรของ
มหาวิทยาลยั” วนัพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง 
Lab ๑๓ ชัน้ ๒ อาคาร ๘ ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ มี
บุคลากรร่วมรบัการอบรม จ านวน ๔๘ คน  

 

 การจดัการความรูข้องศนูยส์นเทศและหอสมุด 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจดักจิกรรมการจดัการ
ความรู้  หัวข้อ “การจัดท าผลงาน ดร. ไสว สุทธิ
พิทกัษ์ เผยแพร่ในรปูอิเลก็ทรอนิกส”์ โดย คุณปทัม
พร โพนไสว ใหแ้ก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๒ คน เมื่อ
วนัศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องฝึกอบรม 
ชัน้ ๒ ศนูยส์นเทศและหอสมุด  

http://www.dpu.ac.th/laic/kminternal/wp-content/uploads/2014/11/dpuoffice365-2.bmp
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 การอบรม “การใช้ระบบอกัขราวิสุทธ์ิมาตรวจสอบ
การลักลอกวิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ” 

 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดการอบรม เรื่อง 
“การใช้ระบบอกัขราวิสุทธ์ิมาตรวจสอบการลกัลอก
วิทยานิพนธ์เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ” โดย 
คุณไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ ผู้ เชี่ยวชาญจากบัณฑิต
วทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน ๓ ครัง้ ดงันี้ 
ครัง้ ท่ี  ๑  วันพุธที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง
ฝึกอบรมฯ ชัน้ ๒ ศูนยส์นเทศและหอสมุด ครัง้ท่ี ๒ วนั
เสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๘๓๙ ชัน้ ๓ 
อาคาร ๘ ครัง้ท่ี ๓ วนัเสารท์ี ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ 
ห้อง ๘๓๙ ชัน้ ๓ อาคาร ๘  ให้แก่นักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๘๘ 
คน  
 

 

 

 การน าเสนอการใช้โปรแกรม MyCat & CopyCat 

 
          ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) น าเสนอระบบการจัดการ
วทิยานิพนธแ์ละการตรวจสอบการคดัลอกวรรณกรรมใน
การท าวทิยานิพนธ์ (โปรแกรม MyCat & CopyCat) 
เมื่อวนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
 

  

          

 การอบรมระบบการสืบค้น DPU Discovery Service 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดอบรมระบบการ
สบืคน้ DPU Discovery Service โดย คุณกญัญากานต ์
นนทิวฒัน์วณิช วิทยากรจากบริษัท EBSCO ให้กับ
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด 
จ านวน ๓๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกอบรมฯ ชัน้ ๒ ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด 
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 กิจกรรมทักษะการส่ือสารส าหรับงานบริการ
สารสนเทศ  

 

          ศูนย์สนเทศและหอสมุดจัดกิจกรรมให้ความรู้
ดา้นทกัษะการสือ่สารส าหรบังานบรกิารสารสนเทศ เรื่อง 
“รปูแบบของการส่ือสารและคณุภาพในงานบริการ” 
โดย ดร. มยุรี โยธาวุธ วทิยากรจากคณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เมื่อวนัองัคารที ่๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๘ ณ หอ้งโสตทศัน์ ๑ ชัน้ ๕ ศูนยส์นเทศ
และหอสมุด มบีุคลากรร่วมกจิกรรม จ านวน ๓๖ คน   
 

 

 การอบรมเชิงปฏิบติัการเรือ่ง “เทคนิคการใช้ 
Microsoft Office ๓๖๕ กบังานห้องสมุด” 
          
          ศูนย์สนเทศและหอสมุดร่วมกบัฝ่ายทรพัยากร
บุคคลและส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัการอบรมเชงิ
ปฏบิตัิการเรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office 
๓๖๕ กบังานห้องสมุด” ใหแ้ก่บุคลากรศนูยส์นเทศและ
หอสมุด จ านวน ๑๘ คน มนีายอุทิตย์  พิมพา เป็น
วิทยากร วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 
หอ้งฝึกอบรม ชัน้ ๒ ศนูยส์นเทศและหอสมุด  
 

 

  

  

 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนยส์นเทศและ
หอสมุด   
 

 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
สนเทศและหอสมุดน าบุคลากร จ านวน ๒๘ คน เข้า
เ ยี่ ย ม ชมและศึกษ าดู ง านส า นั กหอสมุ ดกล า ง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวัน
องัคารที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
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 สปัดาหภ์าพยนตรท่ี์ได้รบัรางวลั 

 
          ผูอ้ านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด กล่าวเปิด
งานสปัดาห์ภาพยนตรท่ี์ได้รบัรางวลั ระหว่างวนัท่ี 
๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอ้งโสตทศัน์ ๑ ชัน้ ๕ 
ศูนย์สนเทศและหอสมุด บรรยายเนื้อหาสาระ วเิคราะห ์
วจิารณ์ภาพยนตรโ์ดยคณาจารยจ์ากภาควชิาภาพยนตร์
และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย ์

 

 

 

 

 นิทรรศการประเทศอาเซียน 
 “เปิดประตสูู่อาเซียน : เรียนรูเ้วียดนาม” 

 
          ศนูยส์นเทศและหอสมุด จดักจิกรรมนิทรรศการ
อาเซียน หัวข้อ “เปิดประตูสู่อาเซียน : เรียนรู้
เวียดนาม” ระหว่างวนัที ่๒๑ มกราคม – ๖ กุมภาพนัธ ์
๒๕๕๘ ณ บริเวณชัน้ ๒ ด้านหน้าศูนย์สนเทศและ
หอสมุด 
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 นิทรรศการประเทศอาเซียน 
 “ครวัอาเซียน: ไทย-ลาว-พม่า” 
 
          ผูอ้ านวยการศูนยส์นเทศและหอสมุด กล่าวเปิด
นิทรรศการอาเซยีน หวัขอ้ “ครวัอาเซยีน: ไทย-ลาว-
พม่า (โมนฮงิกา กนิเสน้แบบพม่า ขา้วปุ้นน ้าแจ่วของดี
เมอืงลาว และ ขนมจนีซาวน ้า อาหารไทยโบราณจาน
เด็ด)” ระหว่างวันที่ ๓–๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีการจัด
กิจกรรมตอบค าถาม ซุ้มอาหารคาวหวานพร้อม
เครื่องดื่ม และการเตน้บาสโลปของลาว ณ บรเิวณชัน้ ๒ 
ดา้นหน้าศนูยส์นเทศและหอสมุด 
 

 

 

 

 นิทรรศการประเทศอาเซียน 
"ผา้ตาริติก (ผา้บาติก)” 
 
 

          ศนูยส์นเทศและหอสมุด จดักจิกรรมนิทรรศการ
อาเซียน  อินโดนีเซีย เรื่อง "ผ้าตาริติก (ผ้าบาติก)” 
ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ 
ลานกจิกรรม ชัน้ ๒ หน้าศนูยส์นเทศและหอสมุด  
 

   

  

 นิทรรศการประเทศอาเซียน 
“Singapore: Green City” และ  
“ฟิลิปปินส:์ แหล่งผา้ทอใยสบัปะรด” 
 
          แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด  จัดนิ ทร รศการประ เทศอา เซียน  เ รื่ อ ง 
“Singapore: Green City” และ “ฟิลิปปินส:์ แหล่งผ้า
ทอใยสบัปะรด” เมื่อวนัที ่๑ กรกฎาคม – ๑๕ สงิหาคม 
๒๕๕๘ ณ บรเิวณลานกจิกรรม  ชัน้ ๒ ศูนยส์นเทศและ
หอสมุด  
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 นิทรรศการจดหมายเหต ุมธบ. ครัง้ท่ี ๑ 
 

          หอจดหมายเหตุ มธบ. ศนูยส์นเทศและหอสมุด 
จดันิทรรศการ เรื่อง ดวงตราพระสิทธิธาดา ณ บรเิวณ
ลานกจิกรรม ชัน้ ๒ ศนูยส์นเทศและหอสมุด เมื่อวนัที ่๒ 
– ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 นิทรรศการจดหมายเหต ุมธบ. ครัง้ท่ี ๒ 
 

          หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดนิทรรศการจดหมายเหตุ 
มธบ. ครัง้ที่ ๒ เรื่อง ศาลาธรรมธัช ระหว่างวันที่ ๙ 
กรกฎาคม – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลาน
กจิกรรม ชัน้ ๒ ศนูยส์นเทศและหอสมุด 

 

 ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม ่
 
 
 

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกิจกรรมการ
ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ของฝ่ายทรพัยากรบุคคล แนะน า
บรกิารต่างๆ ของหอ้งสมุด แนะน าการใชฐ้านขอ้มูล และ
น าชมหอ้งสมุด วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

 การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ 
สารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารกัษศาสตร ์ 

 
          ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด มอบ
วุฒบิตัรใหแ้ก่นักศกึษาสาขาวชิาสารสนเทศศาสตรแ์ละ
บรรณารกัษ-ศาสตรท์ีผ่่านการฝึกอบรม รวม ๖ คน จาก
มหาวทิยาลยัทกัษิณ  ๓ คน และมหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครปฐม  ๓ คน 
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 โครงการบรรณารกัษ์สมัพนัธส์รา้งสรรคช์ุมชน  
ครัง้ท่ี ๑๖  

 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อารีย์  ชื่นวัฒนา 
ผูอ้ านวยการ ศนูยส์นเทศและหอสมุด ไดน้ าบรรณารกัษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวน ๘ คน จัดโครงการ
บรรณารกัษ์สมัพนัธ์สร้างสรรคช์ุมชน ครัง้ท่ี ๑๖ ณ 
โรงเรียนวดัหนองน ้าเต้า บ้านหนองน ้าเต้า ต าบล
ทับคล้อ อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร  ร่วมกับ
โครงการเติมรอยยิ้มให้น้อง ศูนย์อาสาสมคัรเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และบริษัท INTOUCH 
Holding จ ากดั (มหาชน) จดัหอ้งสมุดใหม่ มอบหนังสอื
ใหม่ จ านวน ๕๒๔ เล่ม โต๊ะอ่านหนงัสอืส าหรบัเดก็ (โต๊ะ
ญี่ปุ่น) จ านวน ๒๘ ตัว เมื่อวันท่ี ๙-๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 
 

 

 

 โครงการแบ่งปันความรูสู้่ชุมชน ครัง้ท่ี ๓ 
 
 
 
          ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย ์ร่วมกบักลุ่มงานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ 
อพส. จดั โครงการแบ่งปนัความรู้สู่ชุมชน ครัง้ที่ ๓ ณ 
โรงเรียนวัดศรี    สุทธาราม ต าบลบางหญ้าแพรก 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยจดัมุมหนังสอือาเซียน และมุม
เล่านิทาน เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



 80 

 

 

 Open House ๒๕๕๗ 
 
 
 
          ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด ต้อนรบัคณะนักเรียนที่มาเยี่ยมชม
ศนูยส์นเทศและหอสมุด ในโครงการ Open House ครัง้
ที่ ๑ เมื่อวนัที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มนีักเรยีนเข้า
เยีย่มชมหอ้งสมุด ๕๐๐ คน 
 
 
 

 

 

 

           ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด ต้อนรบัคณะนักเรียนที่มาเยี่ยมชม
ศนูยส์นเทศและหอสมุด ในโครงการ Open House ครัง้
ที่ ๒ – ๔ เมื่อวนัที่ ๑๕, ๑๖, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มี
นกัเรยีนเขา้เยีย่มชมหอ้งสมุด ๑,๕๐๐ คน 
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 HR ROADSHOW  
 
          ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา ผู้อ านวยการศูนย์
สนเทศและหอสมุด ต้อนรบัอาจารย์พไิลพรรณ นวานุช 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคลและคณะ ได้มา
แนะน างานและกจิกรรมของ HR แก่บุคลากรของศูนย์
สนเทศและหอสมุด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗    

 

 

 คณะบุคคลภายนอกเย่ียมชมและศึกษาดูงานศูนย์
สนเทศและหอสมุด  หอประวติัและพิพิธภณัฑ ์ดร.ไสว 
สทุธิพิทกัษ์ 
 
          ศนูยส์นเทศและหอสมุด ต้อนรบัคณะผูแ้ทนจาก 
Bright Hope Institute จงัหวดักมัปงชนัง ราชอาณาจกัร
กมัพูชา ซึ่งเขา้เยี่ยมชมและดูงาน ณ ศูนย์สนเทศและ
หอสมุด และหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว  สุทธิ
พทิกัษ์ เมื่อวนัจนัทรท์ี ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ จ านวน 
๑๐ คน 
 

 
 

  
 
 
 
          คณาจ า รย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  สถ าบันภ าษ า 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน ๘ คน เมื่อวนัพุธที ่๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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          บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กลุ่มงาน
บริการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จ านวน ๑๐ คน เมื่อวนัจนัทรท์ี ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 
 
          คณะท างานห้องสมุด มหาวิทยาลยันานาชาติ
สแตมฟอร์ด วทิยาเขตเพชรบุรี จ านวน ๓ คน เมื่อวนั
พุธที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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 ศนูยส์นเทศและหอสมุดจดัพิธีท าบุญเล้ียงพระ 
 

          ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อารีย์  ชื่ นวัฒนา 
ผู้อ านวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด น าบุคลากรร่วม
ท าบุญเลีย้งพระเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ไทย (วนัสงกรานต์) 
และรดน ้าขอพรท่านอธิการบดี (รศ ดร.วรากรณ์ สาม
โกเศศ) และอดตีผูอ้ านวยการศนูยส์นเทศและหอสมุดทัง้
สองท่าน (รศ.ดร.นวนิตย ์อนิทรามะ และ รศ.กมลา  รุ่ง
อุทยั)  เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บรเิวณ
ชัน้ ๕ ศนูยส์นเทศและหอสมุด 

 

 

 งานเลี้ยงปีใหม่ DPU ฟรุง้ฟร้ิง ปารต้ี์  
 
          บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด เข้า
ร่วมงานเลีย้งปีใหม่ DPU ฟรุ้งฟร้ิง ปารต้ี์ วนัศุกร์ที ่๙ 
มกราคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

 กิจกรรมสงัสรรคแ์ละพกัผ่อนประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

           
           ศนูยส์นเทศและหอสมุดจดักจิกรรมสงัสรรคแ์ละ
พกัผ่อนประจ าปี ๒๕๕๗ ณ ณิสาญ์สริิ บูติค รีสอร์ท 
ต าบลปากน ้า อ าเภอแหลมสงิห ์จงัหวดัจนัทบุร ี ระหว่าง
วนัที ่๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
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 ภาพผูม้าเย่ียมชม 
หอประวติัและพิพิธภณัฑ ์ 
ดร.ไสว  สุทธิพิทกัษ ์
 
ผูแ้ทนจากเสยีมเรยีบ  
18 กนัยายน 2557 
 

 

  
 
นกัศกึษาฝึกงานจาก 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
11 ธนัวาคม 2557 
 

 

  
 
บุคคลภายนอก จากฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์  
27 มกราคม 2558 
 

 

  
 
 
CAIC  
1 กุมภาพนัธ ์2558 
 

 

  
 
 
คณะการบญัช ี 
25-26 กมุภาพนัธ ์2558 
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บุคลากรใหม่ มธบ.  
2 มนีาคม 2558 
 

 

  
 
บุคคลภายนอก จากฝา่ยวเิทศสมัพนัธ ์  
14 พฤษภาคม 2558 
 

 

  
 
นกัศกึษาทุน คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ 
26 มถุินายน 2558 
 

 




