
      เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม ที่ผานมา  ณ โรงแรม 

ทีเค พาเลซ แจงวัฒนะ ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดไดไปรวมแสดงความยินดี

กับนางสาวประทีป ชินบดี ในโอกาสที่สําเร็จการเขา

รับการฝกอบรมดาน SSME สําหรับ IT Service ตาม

โครงการ 2010 SSME/ITSC – Fast Track Program  

และรวมในพิธีปดโครงการ FTP2010 for Profes-

sional  

 โครงการฯ นี้ เปนความรวมมือระหวางสํานัก 

งานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) กับ

คณะกรรมการ  SSME/CSEM คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (สํานักงานเลขานุการ 

SSME/CSEM) และบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)

จํากัด ไดรวมกันจัดและพัฒนาหลักสูตร IT Service 

Fast Track Program ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับการ

พัฒนาและการใหความรูทางดานวิทยาการใหแก

บุคลากรที่ใชระยะเวลาการอบรมสั้น แตสามารถ

สรางกําลังคนดาน SSME/CSEM ได 

 วัตถุประสงคของโครงการฯ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของตลาดแรงงานดาน IT services ที่

ตองการบุคลากรดาน SSME อยางเรงดวน โครงการ

นี้จะเปนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลากร โดยใช

วิธีการแบบ  Project-based ที่มุงเนนใหผู เขารวม

โครงการที่เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ใกลสําเร็จ

การศึกษาหรือเพิ่งสําเร็จการศึกษาไมเกิน 1 ป ใหได

ความรู ในดาน  SSME สําหรับ  IT Services และมี

โอกาสที่จะเรียนรูและฝกปฏิบัติงานกับโครงงานจริง 

ภายใตการดูแลอยางใกลชิดโดยมหาวิทยาลัยและ    

ผู มี ป ร ะ ส บ ก า รณ จ า ก บ ริ ษั ท ต า ง ๆ  ใ น ก ลุ ม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรหรือที่ เกี่ยวของ และเปด

โอกาสใหบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ

องคกรที่ มีแผนกสารสนเทศไดมีโอกาสคัดเลือก

นักศึกษาที่ตรงกับความตองการของบริษัท และ

สามารถจางงานนักศึกษาที่ผานการฝกอบรมจาก

โครงการนี้ได ระยะเวลาของการอบรมเริ่มตั้งแตวันที่ 

22 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2553  

          @RSU Library 2.0 เปนโครงการพัฒนา

เว็บไซตของสํานักหอสมุดที่นางสาวประทีป ชินบดี

พัฒนาขึ้นเพื่อใหเปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปน Infor-

mative, Interactive และ Social Network โดยใช 

Open Source ในการพัฒนา ประโยชนที่จะไดรับจาก

โครงการฯ คือ ผูใชบริการสามารถรับรูขาวสารที่

ทันสมัยผานเว็บไซตสํานักหอสมุด เพิ่มชองทางการ

ส่ือสารระหวางสํานักหอสมุดและผูใชบริการ มีแหลง

เชื่อมโยงไปยังสารนิเทศบนเว็บไซตอื่นๆ ที่สนองตอบ

ความตองการของกลุมผูใช เพื่อการวิจัยและการ 

ศึกษาที่เฉพาะเจาะจงได มีแหลงในการรับเรื่องรอง 

เรียนหรือขอเสนอแนะตางๆ เพื่อที่จะไดนํามาแกไข

ปรับปรุงและพัฒนาการบริการตางๆของหองสมุดใหมี

ประสิทธิภาพตอไป ได Content ดีมีสาระจาก Blog 

คุณภาพดี และชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร และบริการ

ตางๆ ที่ทันสมัย มีการปรับปรุงขอมูลไดงาย 
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สิงหาคม 2553 

ปที่ 7 ฉบับที่ 8 

จดหมายขาว สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

ทีฆายุกา โหตุ  
มหาราชินี 



                                                                              ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป 
   รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  และนางดาวรัตน   แทนรัตน  หัวหนาแผนก 
   เทคนิค   ไดไปรวมแสดงความยินดีในโอกาสเปดอาคารหอสมุด    คณะแพทยศาสตร 
    ศิริราชพยาบาลและรวมงาน    Medical   Day  2010  ณ  หอสมุด   คณะแพทยศาสตร 
    ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 

          โครงการเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด ประจําป 
การศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง  “การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส”  โดย  
นางสาวประทีป  ชินบดี  บรรณารักษแผนกพัฒนา  เปนวิทยากร 
ใหความรูแกบุคลากรสํานักหอสมุดเกี่ยวกับการใชเครื่องสแกนเนอร 
 การใชโปรแกรม PhotoShop CS 3 และ Adobe Arobat 7 การทําลายน้ําบนเอกสารอิเล็กทรอนิกสและรูปแบบการ
ลงรายการ Metadata TDC (Thai Digital Collection)  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ หองฝกอบรม อาคารหอสมุด 

    พิธีมอบเกียรติบัตรแกโซนพื้นที่และบุคคลที่ผานการประเมินการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 ไดรับเกียรติจาก ผศ. ดร. นเรฏฐ พันธราธร  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูมอบเกียรติบัตรแกตัวแทนโซนพื้นที่ และของที่ระลึก

แกบุคลากรที่ผานการประเมิน โดยแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทสํานักงาน 

ประเภทบริการสวนผูใช และประเภทรายบุคคล ลําดับที่ 1 ประเภทสํานักงาน ไดแก 

กลุมพลอยไพลิน โซนสีน้ําเงิน  ลําดับที่ 2 กลุมชมพูพันธุทิพย โซนสีชมพู  ลําดับที่ 3 

กลุมสุพรรณิการ โซนสีเหลือง และลําดับที่ 4 กลุมนาโน โซนสีสม ประเภทสวน

บริการ ลําดับที่ 1 ไดแก กลุมวิภาวดี โซนสีเขียว ลําดับที่ 2 กลุมอินทนิล โซน สีมวง 

และลําดับที่ 3 กลุมสาทร โซนสีฟา  และประเภท

รายบุคคลไดรับของที่ระลึกทุกคน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 

สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมประชุม ดร.อุทัย ทุติยะ

โพธิ ช้ัน 2 อาคารหอสมุด  

หนา 2 จดหมายขาว สํานักหอสมุด  

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       
ศูนยหนังสือ                  

มหาวิทยาลัยรังสติ 

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 

 
กําหนดการยืม- คืน 

หนังสือและ 
สื่อโสตทัศน 

วันสุดทายประจํา 
ภาคการศึกษา 

1/2553 
ของนักศึกษา 
ปริญญาตรี และ  
ระบบทวิภาค 
ยืมวันสุดทาย 

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 
คืนวันสุดทาย 

วันที่ 8 ตุลาคม 2553 
หากนักศึกษา 

ทานใดคืนหนังสือ
และสื่อโสตทัศน 
ไมตรงตามกําหนด 
เวลาจะไมสามารถ 
ลงทะเบียนในภาค 
การศึกษาตอไปได 

           สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดมีการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2553 (Thailand Research expo)  ระหวางวันที่ 
26-30 สิงหาคม 2553 ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ  ในงานจะ
พบกับนิทรรศการและกิจกรรมสงเสริมการวิจัยของเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ พรอมดวยการนําเสนอผลงานวิจัยมากกวา 500 ผลงาน 
ในครั้งนี้ นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน และนางสาวประทีป ชินบดี บรรณารักษสํานักหอสมุด ไดเขารวมการสัมมนาในหัวขอเรื่อง “ระบบ

เช่ือมโยงขอมูลผลงานวิจัยไรขีดจํากัด”  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ซึ่งในการ
สัมมนาครั้งนี้ไดกลาวถึง การรวมมือและเชื่อมโยงขอมูลผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ เพื่อเปนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ผลงานวิจัย
ขามหนวยงานใหมีความสมบูรณและขยายการใหบริการแกผูใชประโยชนในวงกวางยิ่งขึ้น


