
กรกฎาคม 2553 

จดหมายขาว สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปที่ 7 ฉบับที่ 7  

 
ปจจุบันนี้คงไมมีใครปฏิเสธไดวาไมเคยเห็นส่ิงที่อยูใกลตัวเรา

หลายอยาง ที่ มีสัญลักษณหนาตาแปลก ๆ ลักษณะเปนกรอบ

ส่ีเหลี่ยมและภายในมีจุดส่ีเหลี่ยมเล็ก ๆ  ประกอบกันอยู โดยทั่วไปที่

เห็นกันอยางคุนตามักจะ ปรากฏอยูตาม

บรรจุภัณฑอาหารตาง  ๆ 

หนังสือ นิตยสาร แผนพับโฆษณา ปาย

โฆษณา Bill Board  ฯลฯ ทําใหบางคนคง

นึกสงสัยวาสัญลักษณดังกลาวนี้คืออะไร และมีประโยชนอยางไร 

สัญลักษณนี้มีชื่อเรียกวา QR Code มาจากคําวา Quick Re-

sponse หรือ การตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งมาจากความตั้งใจของผู

คิดคนที่จะให QR Code นี้สามารถถูกอานไดอยางรวดเร็ว QR 

Code ถูกคิดคนขึ้นในป ค.ศ. 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุน ชื่อ 

Denso Wave และไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ไปแลวทั้งใน

ประเทศญี่ปุนและทั่วโลก ทําใหมีการเรียก 2D Barcode แทน เพื่อ

หลีกเลี่ยงปญหาลิขสิทธิ์ บริษัทไดพัฒนา QR Code ขึ้นเพื่อเปน

แนวทางในการปรับปรุงการควบคุมรายการสินคาและในสวนการ

ผลิต ปจจุบันสัญลักษณนี้ไดรับความนิยมจนกลายเปนของธรรมดา

ในประเทศญี่ปุนไปแลว QR Code เปนบารโคด 2 มิติ หรือ 2-

Dimension Barcode (2D Barcode) เปนเทคโนโลยีที่พัฒนามา

จากบารโคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode) โดยออกแบบใหบรรจุ

ขอมูลไดทั้งแนวตั้งและแนวนอน ทําใหสามารถบรรจุขอมูลได

ประมาณ  4,000 ตัวอักษร หรือมากกวา 200 เทาของบารโคด 1 มิติ 

ในพื้นที่ที่เทากันหรือเล็กกวา ขอมูลที่บรรจุนั้นสามารถใชไดหลาย

ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี และภาษาไทย เปนตน  

QR Code นํามาประยุกตใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน 

เก็บขอมูลเว็บไซต ขอความ เบอรโทรศัพท และขอมูลที่เปนตัวอักษร

ไดอีกมากมาย นอกจากนี้มีการนํามาชวยอํานวยความสะดวกใน

วงการธุรกิจการคา ไมเวนแมแตหองสมุดที่นํามาใชเพื่อประโยชนใน

การใหบริการแกผูใช โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เปนการเพิ่มยอด

การใชหองสมุดเปนอยางดี โดยการเพิ่มรูปแบบของบริการใหมมี

ทางเลือกในการใหผูใชเขาถึงไดมากขึ้น เชน การใช QR Code เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการตออายุการยืมหนังสือผานโทรศัพทมือถือ

โดยไมตองล็อคอินผานเว็บไซตของหองสมุด การแจงหนังสือที่

นาสนใจเฉพาะกลุมผาน QR Code ผูใชสามารถรับขอมูลของ

หนังสือเลมลาสุดที่ตนเองสนใจผานโทรศัพทมือถือ เปนตน  

 QR Code สามารถ 

สรางไดเอง โดยไม

เ สียคาใชจ ายใดๆ 

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร

สรางเรียกกันวา QR 

Code Generator 

สามารถสรางไดบน

เว็บไซต  ซึ่งปจจุบัน

มี ห ล า ย เ ว็ บ ไ ซ ต    

ขอยกตัวอยางเว็บไซตชื่อ   The Kaywa Reader (URL : http://

qrcode.kaywa.com)  ที่มีคุณสมบัติตางๆ มากมาย ขอเชิญชวนให

เขาไปทดลองใชกัน 

และนี่คือ QR Code นวัตกรรมใหมอีกขั้นของ Barcode ที่

ทํางานไดรวดเร็วและสามารถนํามาใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

มาก เพียงแคมีโทรศัพทที่มีกลองถายรูป เราก็สามารถอานขอมูล

จาก QR Code ไดแลว และในอนาคตอันใกลนี้บานเราอาจจะไดเห็น 

QR Code อยูบนปายโฆษณาตาง ๆ รวมถึงส่ิงของที่อยูรอบตัวเรา

มากยิ่งขึ้น 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 



การประกันคุณภาพสํานักหอสมุด 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพสํานัก

หอสมุด ใหการตอนรับและรับการตรวจ 

เ ยี่ ย มจ ากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินการศึกษาภายในฯ เมื่อวันที่ 

29  กรกฎาคม  2553  ณ  หองประชุม      

ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ  ช้ัน 2 อาคารหอสมุด

      คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพฝายวิชาการ เขารวมประชุม

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ฝายวิชาการ โดยมี ผศ. ดร. นเรฏฐ  

พันธราธร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ

เปนประธาน เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 

2553  ณ หองประชุม ช้ัน 9 อาคาร

อาทิตย  อุไรรัตน                                       

      นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและ

บริการ และหัวหนาแผนกบริการ สํานักหอสมุด ใหความรู

และแนะนําการใชหองสมุดและฐานขอมูลออนไลนแก

นักศึกษาเดือนกรกฎาคม  

2553 ณ  หองฝกอบรม  

ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หนา 2 

      คณะกรรมการประเมินคุณภาพสํานักหอสมุด 

ตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบั ติงานของสํานัก 

หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2552 

เพื่อเตรียมความ พรอมในการรับการตรวจ ประเมินฯ 

จากผูประเมินคุณภาพฯ ภายใน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2553  ณ หองประชุม  ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ  ช้ัน 2 

อาคารหอสมุด  

          ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ใหการตอนรับ

บุคลากรจาก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  เขาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงานและบริการตางๆ 

ของสํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 

2  กรกฎาคม 2553 

เยี่ยมชมหองสมุด แนะนําการใชหองสมุด 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       

ศูนยหนังสือ                  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เจาของ : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต หมูบานเมืองเอก  ถ. พหลโยธิน อ. เมือง                                             

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

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

    สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “ตามหายอดนักอาน และยอดนักยืม ครั้งที่ 3”  

เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูของสํานักหอสมุด ใหเกิดประโยชนตอตนเองอยางคุมคา  ระหวาง

วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. กิจกรรม “ตามหา ...ยอดนักอาน ครั้งที่ 3” มีกติกา คือ เมื่อยืมหนังสือ/ส่ือโสตทัศน  ทุกครั้งจะไดรับการประทับตรา

สํานักหอสมุด ลงในสมุดบันทึก โดยในกายืมแตละครั้งอาจารยตองยืมหนังสือ/ส่ือโสตทัศน จํานวน 5 เลม / 5 เรื่องขึ้นไป เจาหนาที่และ

นักศึกษาตองยืมหนังสือ/ส่ือโสตทัศน จํานวน 3 เลม / 3 เรื่องขึ้นไป  ผูที่มีแตมประทับมากที่สุดจะไดรางวัลยอดนักอาน 

 2. กิจกรรม “ยืมมาก... ลุนมาก ครั้งที่ 3”  มีกติกา คือ เมื่อยืมหนังสือ/ส่ือโสตทัศน ทุกครั้ง จะรับใบกิจกรรม “ยืมมาก...ลุนมาก ครั้ง

ที่ 3” จํานวน 1 ใบ ทุกครั้ง เขียนสิ่งที่ประทับใจในสํานักหอสมุด และขอเสนอแนะสําหรับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตลงในใบกิจกรรมฯ 

จะมีการจับสลากผูโชคดีทุกส้ินเดือน (สิงหาคม – ธันวาคม 2553) 

 สําหรับผูที่สนใจสมัครเขารวมกิจกรรม และติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่เคานเตอรบริการ ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 แผนกบริการ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2200-30 ตอ 3255, 3267  

ตามหายอดนกัอาน และยอดนักยืม 


