
      ดร.มลวิลัย ์ประดษิฐ์ธรีะ ผูอ้ํานวยการสาํนักหอสมุด 

เล่าให้พวกเราฟงัว่า  เมื่อวันที่ 5 

มถุินายน ที่ผ่านมา  ท่านอธกิารบด ี

ดร.อาทติย ์อุไรรตัน์ ไดร้บัเชญิใหไ้ป

ร่วมในพิธีเ ปิดห้องสมุดอาเซียน  

ถนดั คอมนัตร ์ และมโีอกาสไปเยีย่มชมสาํนกับรรณสาร

การพฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ไดฝ้าก

ใหม้าบอกว่าอยากใหส้าํนักหอสมุดไปเยีย่มชมหอ้งสมุด

ทัง้ 2 แห่งน้ีบา้ง น่ีจงึเป็นตน้เรื่องของการไปศกึษาดงูาน

หอ้งสมดุอาเซยีน เมือ่วนัศุกรท์ี ่15 สงิหาคม ทีผ่า่นมา 

     และเพื่อใหผู้อ่้านไดท้ราบถงึความเป็นมาของการจดั 

ตัง้หอ้งสมุดอาเซยีนอย่างชดัเจน จงึขออนุญาตถ่ายทอด

ขอ้เขยีนบางช่วงบางตอนของศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิ

ธํารงธญัวงศ ์อดตีอธกิารบดสีถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร

ศาสตร์ผู้ที่มีความสําคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัให้เกิด

หอ้งสมุดอาเซยีนขึน้ ท่านเขยีนเล่าไวใ้นเฟสบุ๊กส่วนตวั

ของทา่นวา่  

    “ หอ้งสมุดอาเซยีน ถนัด คอมนัตร ์ตัง้อยู่บนชัน้ที ่21 

อาคารนวมนิทราธริาช ซึง่เป็นอาคารใหมท่ีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ 

หอ้งสมดุน้ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตยิศแด่ ฯพณฯ ดร.ถนดั 

คอมนัตร์ ผู้สถาปนาอาเซยีนขึน้ในภูมภิาคน้ี โดยได้รบั

เงนิสนบัสนุนจากมลูนิธจิอหน์ เอฟ เคเนดี ้ซึง่ม ีดร.สุขุม 

นวพันธ์ เป็นประธาน จํานวน 26 ล้านบาท และเงิน

บริจาคสมทบอีกประมาณ 14 ล้านบาท รวมทัง้สิ้น

ประมาณ 40 ลา้นบาท โดยหอ้งสมดุแห่งน้ีมวีตัถุประสงค์

ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรบัการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบั

อาเซียน ทัง้เรื่องเกี่ยวกบัองค์กรอาเซียนและประเทศ

สมาชกิอาเซียน  โดยในการออกแบบห้องสมุดอาซียน 

ถนัด คอมนัตร์ ท่านและสถาปนิกได้ปรกึษากนัว่า

จะตอ้งเป็นหอ้งสมุดทีม่คีวามโดดเด่นเป็น

พเิศษและสะท้อนอตัลกัษณ์ของอาเซยีน

ด้วย ห้องสมุดน้ี จะมรีะบบ IT ที่ทนัสมยั 

มบีรรยากาศที่เหมาะสําหรบัการค้นคว้า

หาความรู.้..” 

     แมห้อ้งสมุดอาเซยีนจะมพีืน้ทีเ่พยีง 800 ตาราง

เมตร แต่กไ็ดร้บัการตกแต่งภายในไดอ้ยา่งสวยงาม

เหมาะเจาะ กระทัดรัด นอกจากน้ี เทคโนโลยี

สารสนเทศที่นํามาใช้สําหรับให้บริการทัง้ระบบ     

e-Library ก็ ไ ด้ ร ับ ก า ร อ อ ก แบบ ใ ห้ ส า ม า ร ถ

ประยุกต์ใช้กบัห้องสมุดอาเซียนได้อย่างกลมกลืน 

และยังมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ( Integrated    

Library Systems) ที่ช่วยในเรื่องสบืค้นและยมื-คืน

หนังสือผ่านเครือข่ายออนไลน์ทัง้ ในและนอก

สถาบัน รวมทัง้ระบบ NIDA repository system  

ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาและปรับใช้มาจากระบบ 

DSpace เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการทํา

วจิยัของสถาบนั ที่มกีารจดัหมวดหมู่หวัขอ้เรื่องใน

การทําวิจยัที่ชดัเจน ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น

ขอ้มูลสาํหรบันักศกึษา นักวจิยั และผูส้นใจทัว่ไปที่

ตอ้งการหาขอ้มลู 

    ในโอกาสน้ี สาํนกัหอสมดุ ขอขอบพระคุณผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์ ดร.สเุทพ ทองงาม ผูอ้าํนวยการ

สาํนกับรรณสารการพฒันา คุณภาวนา เขมะรตัน์ 

อาจารยห์น่อย วนิยัสรุเทนิ และคณะ ทีไ่ดก้รณุาให้

การตอ้นรบัดว้ยความอบอุ่นและเป่ียมไปดว้ยมติร

ไมตรเีสมอมา 

สาํนกัหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรคน์วตักรรม 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2557 

จดหมายข่าวสํานักหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต 



          ผูบ้รหิารหน่วยงานในฝา่ยวชิาการใหก้ารตอ้นรบัคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายในฯ โดย ผศ.ดร..นเรฏฐ ์ พนัธราธร รองอธกิารบดฝีา่ย

วชิาการ บรรยายสรปุผลการดาํเนินงานของฝา่ยฯ เมือ่วนัที ่ 14 สงิหาคม 2557 

เวลา 09.00-10.00 น. ณ หอ้งประชุม 1-308 ชัน้ 3 อาคารอาทติย ์อุไรรตัน์  

   สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรงัสติ จดักจิกรรมเสวนาวชิาการ

และบรกิาร ปีการศกึษา 2557 ครัง้ที ่2 เรือ่ง นวตักรรมบริการ 

โดยอาจารยเ์อกก ์ ภทรธนกุล ภาควชิาการตลาด คณะพาณิชย-

ศาสตรล์ะการบญัช ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่ 15 

สงิหาคม 2557 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั 

ทุตยิะโพธ ิชัน้ 2 อาคารหอสมดุ  

การประกนัคุณภาพฝ่ายวชิาการ 

เสวนาวชิาการฯ คร้ังที ่2/2557 

เสวนาวชิาการฯ คร้ังที ่1/2557 
            สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรงัสติ จดักจิกรรมเสวนาวชิาการและบรกิาร        

ปีการศกึษา 2557 ครัง้ที ่1 เรือ่ง EDS และ eBooks Training for Librarian โดย

วทิยากรจากบรษิทั EBSCO เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ 

หอ้งฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารหอสมดุ  

     สํานักหอสมุดขอเชิญตอบคําถามชิงรางวลั  โดยบรษิัท  Elsevier  ได้จดักิจกรรมตอบคําถามชิงรางวลัจาก

ฐานข้อมูล  Science Direct   ชิงรางวัลกว่า 30 รางวัล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป Canon Lxus, iPod Touch, Ipod 

Shuffe,  X-mini Capsule Speakers, 8GB thumbdrive, Elsevier Watch และ Elsevier USB Hub   เป็นตน้ อาจารย ์

นักศึกษา และบุคลากร มหาวทิยาลยัรงัสติ  สามารถร่วมสนุกตอบคําถามได้ที่ http://asia.elsevier.com/ThaiSD 

ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม - 30 กนัยายน 2557 

หนา้  2 

     ผู้สนับสนุนการผลิต :                       
ศูนย์หนังสือ   

  มหาวิทยาลัยรังสิต 

    เจ้าของ : สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ. พหลโยธิน อ. เมือง จ.ปทมุธานี 12000  
โทร.0-2997-2222  ตอ่ 3463      

    อีเมล : library@rsu.ac.th   URL : http://library.rsu.ac.th 

การประกนัคุณภาพสํานักหอสมุด 

           คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนกัหอสมดุ ใหก้ารตอ้นรบัและรบัการตรวจเยีย่มจาก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในฯ ไดแ้ก่ นางศรจีนัทร ์ จนัทรช์วีะ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ ผศ.ณิชกานต ์กลิน่กุสมุ รองคณบดฝีา่ยบรหิาร และ

หวัหน้าภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2557 เวลา 

10.00 - 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุตยิะโพธ ิชัน้ 2 อาคารหอสมดุ  


