
จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

  จดหมายขาวสํานักหอสมุดฉบับนี้คงเปนฉบับสุดทาย

สําหรับปการศึกษา 2552 ตองบอกกับผูอานวาเวลาชางผานไปอยาง

รวดเร็วจริงๆ  เพราะในหนึ่งปที่ผานมา  สํานักหอสมุดมีความ

เปล่ียนแปลงซึ่งเปนไปในทางที่ดีขึ้นและมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย  

ที่อยากจะนํามาบอกกลาวเลาความใหไดทราบกัน เพราะอาจมีบาง

เรื่องที่ทานยังไมทราบ 
เรื่ องแรกขอเปนเรื่องที่

สํานักหอสมุดนําระบบ

บริการยืม -คืนอัตโนมัติ
ดวยตนเองดวยเทคโนโลยี 

RFID ห รื อ  RFID Self 

Check System ซึ่ ง เ ป น

ระบบที่ระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคล่ืนวิทยุมาใชในการยืม-คืน

หนังสือดวยตนเองของผูใช โดยจุดยืมนี้ใหบริการอยูที่บริเวณชั้น 3 

ใกลกับบริการตอบคําถามละชวยการ

คนคว า  สวนจุดรับคืน  (Books Return) 

ใหบริการอยูที่บริเวณชั้น 2 ดานซายมือติด

กับบันไดทางขึ้น โดยเครื่องรับคืนนี้ทํางาน

ตลอด 24 ชั่วโมง เวลาเปด-ปดหรือวันหยุด

ของหองสมุดจะไมเปนอุปสรรคในการคืน

หนังสืออีกตอไป 

  สําหรับผูใชที่ เปนขาประจํา

ของหองบริการสื่อโสตทัศนคง

เห็นถึ งความเปลี่ ยนแปลงที่

เกิดขึ้น เพราะสํานักหอสมุดได

จัดบริเวณสําหรับชมภาพยนตร

ใหมใหสะดวกสบายกวาเดิม 

โดยไดนํา LCD จอแบนขนาด 43 

นิ้ว จํานวน 3 เครื่องมาใหบริการ

พรอมโซฟานั่งสบายที่ผูใชหลายคน

ติดใจ    

     นอกจากนี้ ยังมีหองสําหรับ

ฝกอบรมการใชหองสมุดและการ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศเปน

สัดสวนและมีอุปกรณครบครัน 

     ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาบริการของสํานักหอสมุดทั้งใน

เรื่องของการจัดสภาพแวดลอมดังที่กลาวมา การพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตางๆ ยังดําเนินไปอยางตอเนื่อง ส้ินสุดป 2552 

หองสมุดมีหนังสือ 134,196 เลม ส่ือโสตทัศน 16,102 รายการ  มี

วารสาร 962 ชื่อเรื่อง และฐานขอมูลออนไลน 8 ฐาน ครอบคลุมทั้ง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส บทความวารสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธทั้ง

ของไทยและตางประเทศ  และขาวจากหนังสือพิมพ รวมแลว

หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศบริการผูใชถึง 15,481,136 รายการ 

ตลอดปการศึกษานี้มีผูเขาใชบริการของหองสมุดทั้งส้ิน 460,110 

คน และทรัพยากรสารสนเทศถูกยืมใชรวมจํานวน 91, 067 ครั้ง  

 นอกจากนี้ สํานักหอสมุด

ยังไดเปดชองทางการสื่อสารกับผูใช

ใหมอีกหลายชองทาง ไดแก รายการ 

Smile Library หองสมุดบนหนาปด

วิทยุ 97.25 MHz ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 11.30 -12.30 น.  รวมทั้งการบริการตอบคําถามออนไลนผาน

ระบบ MSN และ Gmail เว็บบอรด และเครือขายสังคมออนไลน 

twitter@Rangsit_Library  

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

ปที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2553 



          บุคลากรจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ศึกษาดูงานแผนกบริการ สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต ในโครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางหองสมุดในระดับปฏิบัติการ 

โดยมีบุคลากรแผนกบริการตอนรับและนําชม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  

     การตรวจและประเมินผลโซนพื้นที่กิจกรรม 5 ส โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2552 แบงโซนพื้นที่ในการตรวจฯ 

ประกอบดวย โซนพื้นที่พลอยไพลิน (แผนกเทคนิค) โซนพื้นที่สุพรรณิการ (ฝายบริหาร 

และสํานักงานเลขานุการ) โซนพื้นที่นาโน (แผนกพัฒนา) โซนพื้นที่อินทนิล 

(แผนกบริการ) และโซนพื้นที่ชมพูพันธุทิพย (แผนกหอจดหมายเหตุ) เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2553   

             สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนเจาภาพในการจัดประชุมคณะทํางานกลุมบริการ  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  ครั้งที่ 12/4/3/2553  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  ณ หองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

   โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 6) เรื่อง “ผลการดําเนินงาน

ของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 และการดําเนินงานของสํานักหอสมุด สําหรับปการศึกษา 2553” โดยคณะ

ผูบริหารหองสมุด ประกอบดวย ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ   ผูอํานวยการสํานักหอสมุด,  นางพัชรา หาญเจริญกจิ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและหัวหนาหอจดหมายเหตุ,  นางนฤมล พฤกษศิลป          รองผูอํานวยการฝายเทคนิค

และหัวหนาแผนกบริการ   จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  ณ หองประชุม ดร. อุทัย  

ทุติยะโพธิ  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

หนา 2 จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

          โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 5) เรื่อง 

“เทคโนโลยีใหมที่มีบทบาทตอวงการหองสมุด” โดยนางกนกวรรณ จันทร บรรณารักษแผนก

เทคนิค สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใหบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับทราบถึงเทคโนโลยี

ใหมๆที่เขามามีบทบาทในการใหบริการ และชวยในการปฏิบัติงานหองสมุดในปจจุบัน จัดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ  หองประชุม        

ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

       ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กลาวตอนรับคณะทํางานการประชุมกลุมคณะพัฒนาทรัพยากร 

สารสนเทศ คณะอนุกรรมพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ครั้งที่ 12/3/2/2553 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       
ศูนยหนังสือ                  

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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