
 ดร. อาทิตย อุไรรัตน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
กลาวตอนรับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  และแสดงความยินดีในพิธีรับมอบ 
ตําแหนงประธาน อพส. ชุดที่ 11 ของ ดร. มลิวัลย ประดิษฐืธีระ   
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 2 6 
กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุม 1-308 อาคารอาทิตย อุไรรัตน 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ทานอธิการบดีไดกลาวถึงคณะอนุกรรมการ อพส. วาเปน 
ภารกิจที่มีความสําคัญตอการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนอยางยิ่ง 
การท่ี อพส. เปนเครือขายและมุงท่ีจะรวมกันสรางเครื่อขายนั้น ถือวา 
เปนภารกิจที่ทาทายและยิ่งใหญอยางมาก ไมใชเร่ืองงายท่ีจะทํา เปน
เร่ืองยาก เปนเรื่องที่กาวหนา เปนเรื่องที่ตองพัฒนา  ถาหากทํา ได
สําเร็จถือวาเปนนวัตกรรมของชาติ  โดยสวนรวมอยากใหทําใหได มี
ความใฝฝน แตถาตางคนตางทําไมรวมมือกัน ก็จะไมสามารถบรรลุ 
เปาหมาย จุดหมายปลายทางที่จะไปถึงได  เราสามารถที่จะบรรลุได 
โดยการนําระบบเครือขายของสํานักหอสมุดทั้งหลายประการที่เราจะ 
ทําไดเลยก็คือ  เราตองพัฒนาระบบหองสมุดของเราเปนระบบหอง 
สมุด e-Library ทุกแหง  การที่จะทาํใหตนเองบรรลจุะตองลงทนุสูง 
สูงเกินกวาท่ีหลายๆ แหงจะทํากันได  แตถามีการเสียสละตัดความ 
เปนตัวของตัวเอง และหันหนาเขาหากันจริงๆ ทําอยางไรถึงจะรวมมือ 
กันได คิดวารวมมือกันไดแนนอน และคณะอนุกรรมการ อพส. ท่ีมี 
เปาหมายรวมกันสามารถทําไดสําเร็จ ผมก็คิดกับ ดร. มลิวัลยอยูวา 
เราจะผลักดันมหาวิทยาลัยรังสิตเปน e-University ตองการเปน 
อยางมาก เพราะลงทุนมากในทุกๆ เร่ือง ถาตางคนตางหาเงินมาทํา 
เองก็ไดไมเทาไร ถารวมกันก็เกิดความสําเร็จได ตรงนี้คือ e -
Library ท้ังหลายไดคิดชองทางออกแลววาจะใชบริษัทยักษใหญท่ีมี 
facility เชน บริษัทสามารถ บริษัททรูคอรเปอรเรชั่นที่มีท้ัง 
Server และ Storage ท่ีเหลือใชยังวางมากทําไมไมรวมมอืกนัสราง 
โดยนําเอา e-book, e-journal ไปใสไวท้ังหมดและใชรวมกนั  โดย

จายเฉพาะสวนที่ใช จะไดไมตองลงทุนกันมากมาย ทุกที่ทําได โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สามารถมีอาคารอยูท่ีแจงวัฒนะ ไมตองเสียเงินซื้อ Server 
สามารถใช ไดเลยโดยซื้อ e-book การตออายุวารสารทุกที่จะใชเงิน
มากซึ่งไมเกิด ประโยชน  คนอานไมคอยอาน เด็กไทย คนไทยไมคอย
อานหนังสือ ใหลงทุนไปในแตละที่ก็ไมเกิดประโยชน การสราง 
Storage ท่ีจะบรรลุ หรือบริษัทสามารถจะเชิญชวนมารวมกันในการทํา 
e-book, e-journal ซ้ือแลวไดใชเลยใหไดประโยชนอยางยิ่ง  โดย
สามารถใชตามกําลัง ตามงบประมาณที่สถาบันมีอยู  ถือโอกาสนี้ฝาก
คณะอนกุรรมการ อพส. ไว ฝากท้ังประธานชดุที่ 11 นีด้วย ขอใหทําให
สําเร็จพรอมที่จะ สนับสนุน ถาเห็นดวยก็ควรผลักดันรวมกัน ไมตองซื้อ 
Server  ขยาย Server เดิน 
Broadband ซ่ึงจะลงทุนมาก ฉะนั้นก็

ควรจะใช facility เทาท่ีมีอยูรับ-สง
โดย Storage อยูท่ี บรษิทัทีม่ท่ีีวางอยู
มากและสามารถเติม ขอมูลไดอีกมาก  
ก็ไปพูดคุยกับเขาใน เร่ืองการ
ลงทุนและแจงในส่ิงท่ีตองการ 

ท้ังหนังสือ
และวารสาร  
ซ่ึงจะงาย
กวา การตั้ง

งบประมาณขอให มหาวิทยาลัยซ้ือ
ซ่ึงมีราคาแพง ความกาวหนาของ
กิจการของ หองสมุดหรือกิจการของ

ศูนยสาร สนเทศเปนการปดทองหลังพระ แตวาเปนคุณาปการที่
หลีกเลี่ยงไมได จําเปนตอความอยูรอดของไทย การศึกษาทุกแหงถาไม
เนนจุดนี้แตหาเงินเก็บเงินนักศึกษามากๆ แตไมพัฒนาในสวนนี้ไปสู
ความมีคุณภาพในที่สุดคุณภาพก็ไมดี จะเปน การฆาตัวตาย ขณะนี้จะ
มองเฉพาะมหาวิทยาลัยของไทยเองไมได ตองมองออกไปยัง
ตางประเทศจะเห็นวา ประเทศไทยดอยกวาประเทศ อ่ืนๆในเอเชีย ลา
หลังจีน ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ในเรื่องการแขงขันก็
เปนอนัดบัที ่33 ของโลก หัวใจของทกุสิง่ทุกอยาง ไมวาจะเปนการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม คือการศึกษา ตองโทษการ ศึกษาของไทยที่
ลมเหลว  อยากจะฝากเอาไววาหองสมุดมีทรัพยกําลัง ขุมปญญาของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง ถาเราสรางขุมปญญา ก็เปนการพัฒนา
สติปญญาของนักศึกษาใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงเปนภารกิจของ คณะอนุกรรมการ 

ยินดีตอนรับ  
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

จดหมายขาว สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 

สํา นั ก ห อ ส มุ ด  ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต  เ ป น แ ห ล ง ท รั พ ย า ก ร
เ รี ย น รู  เ พื่ อ ไ ป สู ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ  

ปที่ 4  ฉบับที่ 7 

กรกฎาคม 2550 



            นางนฤมล พฤกษศลิป  หัวหนาแผนกบริการ สํานักหอสมุด 
ใหการตอนรับและแนะนาํการใชหองสมุดแกนักศึกษาจนีที่เดินทาง 
มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2550 ณ แผนกบริการ ชัน้ 3 
อาคารหอสมดุ 

     พิธีเปดโครงการการจัดทําการสื่อสารสาธารณะ  (SMEs Corner)  โดย ผศ.ดร. 
สืบแสง พรหมบุญ รองอธกิารบดีฝายวางแผนและพฒันา มหาวิทาลัยรังสิต และนาง
จิตราภรณ เตชาชาญ    ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ยอม (สสว.)  รวมเปนประธานในพิธเีปดเพื่อใชเปนมมุความรูเกี่ยวกบัธุรกิจ ขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และผูประกอบการใน สาขาตางๆ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 
ณ แผนกบริการ ชั้น 3 อาคารหอสมุด 

   ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
และบุคลากรสํานักหอสมุด ใหการตอนรับบุคลากร 

หองสมุดวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน 
ระบบหองสมดุอัตโนมัติและบริการตางๆของสํานักหอสมุด เมื่อวนัที่ 

เย่ียมชมสํานักหอสมุด 

 นางนฤมล พฤกษศิลป หวัหนาแผนกบรกิาร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 
ทําการสอนในรายวิชา PHY 311 ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และใหความรูในราย      
วิชา GEN 111 ของวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร ในวันที่ 2 และ 16 กรกฎาคม 2550 

การเรียนการสอน 

พิธีเปดโครงการการจัดทําการสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner) 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต กรกฎาคม 2550 
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