
 

  

     ในระหวางวันที่ 4 – 29 พฤษภาคม ที่ผานมา 

สํ านั กหอสมุ ด ได มี โ อกาสต อนรั บ  Mr. G. 

Mahesh จาก  National Institute of Science 

Communication and Information Resources 

(สาธารณรัฐอินเดีย) และ Mr. Guruge Roshan 

Estantha Fernando จ า ก  University of 

Moratuwa (ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม 

ประชาธิปไตยศรีลังกา) ในการมาฝกอบรมและ 

ศึกษาดูงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ตามโครงการ IFLA ALP Training Attachment 

Programme  

    ในโอกาสนี้ สํานักหอสมุดไดจัดให  Mr. G. 

Mahesh และ  Mr. Guruge Roshan Estantha 

Fernando  ไดเขาพบรองอธิการบดีฝายวิชาการ  

ผูชวยอธิการบดีฝายตางประเทศ  และผูชวย 

อธิการบดีฝายเทคโนโลยี  และเยี่ยมคารวะ 

นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  

    สําหรับหองสมุดและศูนยสารสนเทศที่สํานัก 

หอสมุดจัดใหบรรณารักษทั้งสองคนไปศึกษา    

ดูงาน  ไดแก  สํานักหอสมุดแหงชาติ  สํานัก 

หอจดหมาย เหตุ แห ง ชาติ  ห อ งสมุ ดป วย 

อึ๊งภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

หองสมุด สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย หอสมุดสุรัตน 

โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต 

รั ง สิต  สํ านักบรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช หองสมุดมารวย ตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย  และศูนยบริการความรู 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 นอกจากนี้ บรรณารักษทั้งสองคนยังไดมีโอกาส  

เยี่ยมชมและศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม       วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลารามฯ  พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่ง

วิมานเมฆ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

พระราชวังบางปะอิน ศูนยศิลปาชีพบางไทร และ   

ไดศึกษาวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทยริมฝง

แมน้ําเจาพระยาและชาวมอญในชุมชนเกาะเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 

 แมจะเปนระยะเวลาชวงสั้นๆ  แตบรรณารักษ   

ทั้งสองคนและบุคลากรของสํานักหอสมุดไดมีโอกาส

แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการ 

วัฒนธรรมประเพณี       และความเปนอยูระหวางกัน

เปนอยางดี   ซึ่งประสบการณที่ ไดจากการเปน

เจาภาพ IFLA     ALP Training Attachment Pro-

gramme จะเปนประโยชน ในการพัฒนาความ

รวมมือทางดานวิชาชีพในระดับสากลตอไป 

ประสบการณในการเปนเจาภาพ IFLA ALP Training  Attachment Programme 

พฤษภาคม 2552 ปท่ี 6 ฉบับท่ี 5 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพ่ือไปสูความเปนเลิศ 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 



     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 

สํานักหอสมุด ไดจัดงานเลี้ยง

เพื่อเปนการอําลาแก  Mr. G. 

Mahesh และ Mr. Guruge 

Roshan Estantha Fernando  

ณ สํานักหอสมุด  ชั้น 2   

เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก  ถ. พหลโยธิน  อ. เมือง                       

จ. ปทุมธานี 12000   โทร.0-2997-2222  ตอ 3263      

             ตัวแทนบริษัท ทัศนีย แอสโซซิเอท ซิสเต็มส จํากัด  แนะนําระบบ

ใหบริการส่ือมัลติมีเดียตามประสงค (CD/DVD on-demand)  ใหกับ

บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 

ณ หองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ    ชั้น 2  อาคารหอสมุด 

     การเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ครั้งที่ 4/2551 เรื่อง “การ

ดําเนินงานหอจดหมายเหตุประเทศสิงคโปร”  โดย นางพัชรา หาญ

เจริญกิจ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา สํานักหอสมุด  เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม  2552 ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด  

      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  ผูอํานวยการ

สํานักหอสมุด เขาแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย ดร.       

ชาติชาย ตระกูลรังสี ไดรับตําแนงผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

Page 2 จดหมายข าว  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรั งสิต  

 

 สํานักหอสมุด ใชเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification System) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหแกผูใชบริการใน

การยืม-คืนหนังสือดวยตนเองอัตโนมัติ (RFID Self Check System)  ตั้งแตปการศึกษา 2552 นี้เปนตนไป 

 เทคโนโลยี RFID นับเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการในหองสมุดในระดับมาตรฐานสากล ในปจจุบัน มีหองสมุดเพียงไมกี่

แหงในประเทศไทยที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยีดังกลาว เทคโนโลยีคล่ืนวิทยุ (RFID) เปนการนําคลื่นวทิยุมาใชในการระบุตัวตนหรือ

ลักษณะเฉพาะของวัตถุ ทําใหสามารถตรวจสอบและติดามวัตถุนั้นๆ ไดอยางงาย เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล การนําสง และการ

ตรวจสอบสถานะ การนําเทคโนโลยีนี้มาใชในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใช จึงสงผลใหเกิดสิทธิภาพการใหบริการ ประหยัดเวลา

ของผูใช และสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ในการมีบริการอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยของสํานักหอสมุด ที่มุงมั่นสูการเปน Electronic Li-

brary ตามยุทธศาสตรการเปน  E-RSU ของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

 ในระยะแรกนี้ สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยี RFID มาเริ่มใชกับหนังสือภาษาตางประเทศที่จัดพิมพตั้งแตป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน 

ผูใชบริการสามารถใชบริการยืม-คืนดวยตนเองดวยเทคโนโลยี RFID นี้ ไดที่เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ชั้น 3 อาคารหอสมุด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://library.rsu.ac.th หรือ สอบถามขอมูลที่อีเมล library@rsu.ac.th หรือ โทร. 02-9972222         

ตอ 3267 

ผูสนับสนุนการผลิต :                           

ศูนยหนังสือ  มหาวิทยาลัยรังสิต  URL : http://library.rsu.ac.th 

สํานกัหอสมดุกาวสูความทันสมัยดวยเทคโนโลย ีRFID 


