
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพือ่ไปสูความเปนเลิศ 

ปท่ี 8 ฉบับที่ 5  เดือนพฤษภาคม 2554 

  ปจจุบันเครือขายทางสังคม (Social Networking) 

หรือส่ือออนไลน ประเภท Facebook Twitter Myspace 

Youtube Frick หรือ  Multiply ไดเขามามีบทบาทและ

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคลอยางยากที่จะ

หลีกเลี่ยง ผูใชบริการของเครือขายทางสังคมเปนผูมี

บทบาทในในการสราง เผยแพร  และแลกเปลี่ยนเนื้อหา 

(Content)  ซึ่งอาจเปนขอมูลหรือความรูระหวางบุคคล

กับบุคคล  หรือกลุมกับกลุมที่มีความสนใจในเรื่อง

เดียวกัน และมีการเชื่อมโยงจนกลายเปนเครือขายทาง

สังคมที่ เติบโตอยางรวดเร็วและขยายตัวไปอยาง

กวางขวางในสังคมฐานความรู (Knowledge-Based 

Society)  

  เมื่อเปนเชนนี ้ องคการและหนวยงานจํานวนมาก  

เร่ิมนําเครือขายทางสังคมโดยเฉพาะ Facebook และ 

Twitter มาเปนเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพนัธ

ภารกิจและกิจกรรมขององคการ มีรายงานวาเมื่อส้ินป 

พ.ศ. 2553 Facebook มีจํานวนสมาชกิเกอืบหกรอยลาน

สมาชิกทั่วโลก โดยเปนสมาชิกจากประเทศไทยเกือบเจด็

ลานสมาชิก โดยดิอีโคโนมิสตไดรายงานวาถา Face-

book เปนประเทศก็มีประชากรมากเปนอันดับสามของ

โลกรองจากประเทศจีนและอินเดีย                            

จาก   http://www.qlf.or.th/4303  

         หองสมดุเปนอีกหนวยงานทีน่ํา Facebook และ 

Twitter มาใชประโยชนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ

ขาวสารและกจิกรรมไดอยางรวดเร็ว และตรงกับพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงของผูใชหองสมุด โดย สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิตก็เปนหนึง่ในหองสมุดเหลานัน้ ประโยชน

ที่ผูใชหองสมดุที่เปนสมาชกิของ Facebook และ Twitter 

จะไดรับคือขาวใหม (News Feed) โดยสามารถติดตามขาว

คราวความเคลื่อนไหวของหองสมุดและสมาชิกในเครือขาย

ไดอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สามารถสือ่สารกับหองสมุด

ทั้งโดยการแสดงความคิดเหน็ ถาม-ตอบขอคําถาม รวมทั้ง

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกนั แลวคุณแอด               

rsulibrary@hotmail.com  เปนเพื่อนหรือยังคะ 

 อางองิ  http://th.wikipedia.org       

                  http://www.qlf.or.th 

จดหมายขาวสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 



หนา 2 จดหมายขาว สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

               การเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด 

ครั้งที่ 4/2553  เรื่อง  “ประสบการณในการอบรมโครงการ IT 

Service Fast Track Program 2010” โดย นางสาวประทีป ชินบดี  

บรรณารักษ แผนกพัฒนา เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจ

แกบุคลากรและนําความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด จัดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 

2554 ณ หองประชุม ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

เสวนาวิชาการฯ ครั้งที่ 4/2553 

             การเสวนาวิชาการและบริการ  สํานักหอสมุด 

ครั้งที่ 6/2553  ไดรับเกียรติจากอาจารยบุญเลิศ อรุณพิบูลย 

นักวิชาการฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(STKS) เปนวิทยากรอบรมการใชโปรแกรมโอเพนซอส 

Zotero ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับรวบรวมและจัดการขอมูลเชิงอางอิง  แกบรรณารักษ

สํานักหอสมุด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2554 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

           การเสวนาวิชาการและบริการ สํานักหอสมุด 

ครั้งที่ 5/2553  เรื่อง  “Creative Library : ไอเดียสรางสรรค จาก  

PULINET” โดย นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผูอํานวยการฝาย

พัฒนา และหัวหนาแผนกหอจดหมายเหตุ และนางนฤมล 

พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิค และหัวหนาแผนกบริการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจแกบุคลากรและนําความรูมาพัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด จัดเมื่อวันที่ 

19 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชมุ ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

              สํานักหอสมุด  รวมกับ  บริษัท บุคส
โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด จัดอบรมการใชฐานขอมูลแกคณาจารยและผูที่สนใจ ไดแก 

ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library  ครอบคลุมสาขาวิศวกรรม

การไฟฟา วิทยาการคอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส, ฐานขอมูล 

ProQuest Dissertations & Theses ซึ่ ง เ ป น บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ ล ะ

สาระสั ง เ ขปวิ ท ย านิ พนธ  และฐ านข อมู ล  Wiley-Blackwell ค ร อ บ ค ลุ ม ส า ข า วิ ช า

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย และสังคมศาสตร มนุษยศาสตร   เมื่อ วันที่  25 พฤษภาคม 

2554 ณ หองฝกอบรม ช้ัน 2 อาคารหอสมุด 

     ผูสนับสนุนการผลิต :                       
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