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คานา
เอกสารฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการศึกษาดูงาน โครงการ ศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากร
เข้าร่ ว มโครงการ ทั้งสิ้ น 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best
Practice) ในการปฏิบัติงาน และสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สารสนเทศ
และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยสามารถนาผลการศึกษาดูงาน มาปรับปรุงการให้บริการของ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทฺธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น และสอดคล้องตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารรายงานผลการศึกษาดูงานฯ ฉบับนี้ เป็นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน อันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างยิ่ง
คณะผู้ศึกษาดูงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไม่มากก็น้อยและ
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้การ
ต้อนรับและให้ความรู้อย่างดียิ่งในโอกาสนี้

คณะผู้ศึกษาดูงาน
10 มีนาคม 2560
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เวลา 9.00-12.00 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่น
 เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่่า ระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี
 มีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC)ในปี 2547
 ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ในปี 2553 เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมุ่งสู่
ความเป็นสากล
ข้อมูลเบื้องต้นของ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์







พ.ศ. 2511 เริ่มด่าเนินการ มีสถานภาพเป็นแผนกห้องสมุด สังกัดส่านักวิชาการ
พ.ศ. 2527 เปลี่ยนสถานภาพเป็น ส่านักหอสมุด สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
พ.ศ. 2528 เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดและศูนย์สนเทศ สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
พ.ศ. 2540 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์สนเทศและหอสมุด สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตุลาคม 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด สังกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มีบุคลากร 29 คน ให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษา 6 คณะ 6 วิทยาลัย
2 วิทยาลัยจีน

1

โครงสร้างองค์กร

Library and Learning Center

&

หนังสือ





จัดหมวดหมู่โดยใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้
ท่ารายการหนังสือตามมาตรฐาน AACR2
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ: Library of Congress Subject Headings (LCSH)
หัวเรื่องภาษาไทย: หัวเรื่องส่าหรับหนังสือภาษาไทย จัดท่าโดย คณะท่างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดเก็บและค้นคืน (พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน)
ที่ตั้ง
 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ตั้งอยู่ ณ อาคาร ดร. ไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ (อาคาร 6) มีพื้นที่ใช้สอย 4 ชั้น (ชั้นที่
2-5) ประมาณ 6,000 ตารางเมตร
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ ใช้
แนวคิด learning commons หรือ การออกแบบพื้นที่ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล
 การปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ เมื่อธันวาคม 2557
2

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ระบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบ ISO
 มีการก่าหนด kpi จากผลการส่ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้คะแนน 4 ขึ้น
คะแนนสูงสุดกว่าทุกคณะใน มหาวิทยาลัย
 ส่ารวจโดย แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าใช้บริการที่มารับบริการที่หอสมุด ปีละ 1 ครั้ง จ่านวน
แบบสอบถาม
ต่่าสุดคือ 500 ราย
 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ท่าการส่ารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในที่มีต่อหอสมุดด้วย ส่วนใหญ่จะได้
คะแนน 4 ขึ้น

3

ตัวอย่างแบบสอบถาม

4
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บรรยาย โดย ผู้อานวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา

ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา บรรยาย เกี่ยกับประวัติ ความเปลี่ยนแปลง และบริบทปัจจุบนั ของ
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ มอบของที่ระลึก
5

ห้องสมุดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน คือโซนใช้เสียงได้ ชั้น 2 และ 3 โซนเงียบ ชั้น 4 และชั้น 5
ชั้น 2 และ 3 เป็นโซนใช้เสียงได้ จัดเป็น พื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ การท่ากิจกรรม การท่างานกลุ่ม มี study
rooms 13 ห้อง มีนิตยสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย วรรณกรรมเยาวชน

ศูนย์สนเทศและหอสมุด ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ตั้งอยู่ อาคาร ตึก 6 อาคาร ดร.ไสว สุทธิพิทักษฺ์

ด้านหน้าอาคาร มีดอกไม้สวยงาม

ชั้น 2 บริเวณ ด้านหน้า มีบริการร้านกาแฟ เป็นที่นั่งอ่านหนังสือและดื่มกาแฟ

รูปแบบชั้นจัดวางหนังสือ สวยงาม และดูทนั สมัย

6

ที่นั่งอ่านหนังสือ บรรยากาศสุดชิว

7

ชั้น 2 และชั้น 3 มุมที่นั่งอ่าน บรรยากาศสุดชิว ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังมีการวางชัน้ หนังสือที่น่าสนใจ และสะดุดตา
เพื่อให้นักศึกษาได้หยิบอ่าน หนังสือที่น่ามาวางล้วนน่าสนใจทั้งสิ้น เช่น วรรณกรรมเยาวชน หนังสือก่าลังใจ หนังสือซีไรท์ เป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน ชั้น 3 มีบริการสื่อโสตทัศน์ ห้องค้นคว้า study Room 3-13 มีบริการหนังสือนิตยสาร วารสาร
บันเทิง และ หนังสือพิมพ์ประจ่าวัน นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสืออ้างอิง พจนานุกรมและสารานุกรม หนังสือภาษาจีน
8

ชั้น 4 และ 5 จัดเป็นโซนเงียบ + มุมสบาย
มีหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยั

จัดเก็บหนังสือบนชัน้ ที่มีป้ายบอกชัดเจน ทั้งเลขชั้น และหมวดหมู่

การจัดเรียงหนังสือบนชันโล่
้ ง โปร่ง

9

ชั้นหนังสือมีป้ายบอกชื่อวารสารชัดเจน

ที่นั่งอ่านกว้างขวาง

เจ้าภาพน่าชม ทุกซอกทุกมุม

10

ชั้น 6 จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประเภทเอกสารที่จัดเก็บ
– เอกสารที่ได้รบั โอนจากงานสารบรรณ
– เอกสารส่วนบุคคล: ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และบุคคลที่กี่ยวข้อง
– ภาพถ่าย

11

ชั้น 7 หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รวมเรื่องราวชีวิตของดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
และอาจารย์สนั่น เกตุทัศน์ สองผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้าน
ต่างๆ และประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หอประวัติและพิพิ ธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิ
พิทักษ์ แบ่งการน่าเสนอเป็น 2 ส่วน รวม 14 ห้อง ส่วนแรก เป็นเรื่องราวชีวิตของ ดร.ไสว ตั้งแต่เกิด เรียนหนังสือ สมรส
ท่างานรับใช้ประเทศชาติ ลี้ภัยการเมือง และกลับสู่มาตุภูมิ ส่วนที่สอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันการศึกษา
ร่วมกับอาจารย์สนั่น เกตุทัต ตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ


ห้องที่ 1 ชาติก่าเนิด

ดร.ไสว สุ ทธิพิทักษ์ เกิดที่อ่าเภอปากพนัง จั งหวัดนครศรีธ รรมราช จังหวัดที่มีชื่อเสี ยงด้า น
ศิลปหัตถกรรมเครื่องถม และเครื่องเงิน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ รวมถึงอาหารและ
ผลไม้อันเลื่องชื่อ ดร.ไสว เป็นบุตรคนโตของนายเฟื่อง สุ ทธิพิทักษ์ ข้าราชการกรมสรรพากร
มารดาเสียชีวิตตั้งแต่ ดร.ไสว ยังเล็ก จึงอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคุณยายเรื่อยมา ได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นผู้มีความอดทน มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นคุณสมบัติประจ่าตัวของ ดร.ไสว


ห้องที่ 2 ชีวิตวัยเด็ก
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนประจ่าอ่าเภอปากพนัง และชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ โดยอยู่ในความปกครองของพระครูปลัดสง ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสวัดจัน-ทาราม ขณะเรียน
ชั้นมัธยมปีที่ 2 ได้เป็นนายหมู่ลูกเสือ ดร.ไสว พร้อมเพื่อนอีก 7 คน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของลูกเสือ คือ
ขี่จักรยานทางไกลจากนครศรีธรรมราช เลียบทางรถไฟผ่านจังหวัดต่างๆ เป็นเวลา 11 วัน จนมาถึงสถานี
หัวล่าโพง กรุงเทพมหานคร อันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในความทรงจ่าของ ดร.ไสว ตลอดมา เพราะ
นอกจากได้รับความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่ผ่านมาแล้ว ยังพิสู จน์ให้ทุกคนเห็นถึง ความอดทน และมานะ
พยายาม นอกจากนั้น ยังสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอีกด้วย



ห้องที่ 3 ภูมิปัญญานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด ที่ได้ชื่อว่ าเป็นดินแดนแห่งพุท ธศาสน์ ปัญญาชนและคนช่าง เมืองที่ มี
ศิลปหัตถกรรมสวยงามล้่าค่าหลายชนิดโดยเฉพาะเครื่องถม และศิลปหัตถกรรมที่ท่าจากหญ้าลิเภา มี
ประเพณีงานบุญที่มีการแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บรรยากาศภายใน
ห้องนี้ จึงอบอวลไปด้วยเรื่องราวอันเป็นความรู้และภูมิปัญญาของชนชาวนครศรีธรรมราช



ห้องที่ 4 ศึกษาต่อในกรุงเทพฯ
หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศแล้ว ดร.ไสว ได้เข้ามาศึกษาต่อในชั้นมัธยมปลาย
ที่โรงเรียนอ่านวยศิลป์ เมื่อจบชั้นมัธยมปีที่ 8 แล้วได้รับทุนของจังหวัดระนอง ให้ศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร 1 ปี จากนั้น จึงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลั ยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
จบเป็นธรรมศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ในพ.ศ. 2484 อันเป็นช่วงเวลาที่ก่าลังเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2
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ห้องที่ 5 ชีวิตสมรสและการรับใช้ชาติ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ สมรสกับ นางสาวสนม เกตุทัต ซึ่งเป็นน้องสาวของอาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่ตึกโดม มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
โดยมี ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยเป็นผู้สวมมงคลและประสาทพร ดร.ไสว และ
อาจารย์สนม มีธิดา 2 คนคือ ดร.เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ และอาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์ เป็นครอบครัว
ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ดร.ไสว ท่างานเป็นข้าราชการที่กรมบัญชีกลาง ก่อนจะลาออกมา
สมัครรับใช้ชาติด้วยการเข้าร่วมเป็นเสรีไทย และเป็นผู้แทนไทยในการประสานงานกับกองบัญชาการ
กองทัพพันธมิตร เมื่อสงครามยุติ ดร.ไสว จึงตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็น ส.ส. ในวัย 30 ปี พร้อมกับได้ด่ารงต่าแหน่งเลขานุการนายกรัฐมนตรี ใน
คณะรัฐบาลที่พลเรือตรีถวัลย์ ธ่ารงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี



ห้องที่ 6 เก้าปีที่สิงคโปร์
ความผันผวนทางการเมือง ท่าให้ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ไปพ่านักในประเทศ
สิงคโปร์ ในฐานะผูล้ ี้ภัยการเมือง เปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นนักเขียน นักแปล เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ
รวมทั้งเป็นมัคนายกให้กับวัดอานันทเมตยาราม ซึ่งเป็นวัดไทยในสิงคโปร์



ห้องที่ 7 กลับสู่มาตุภูมิ
ดร.ไสว ได้กลับสู่แผ่นดินแม่อีกครั้ง ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2501 หลังจากที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว
ในวันรุ่งขึ้น ดร.ไสว พร้อมครอบครัว ได้ไปนมัสการพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวติ ดร.ไสว หันหลังให้การเมืองอย่างสิ้นเชิง มุง่ สนใจ และให้ความส่าคัญกับการค้าและ
ธุรกิจ ในต่าแหน่งกรรมการหอการค้าไทย ขณะเดียวกันก็ได้รบั แต่งตั้งให้เป็นผู้อ่านวยการวิทยาลัย
การค้าด้วย (ปัจจุบนั คือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)



ห้องที่ 8 ก่อตั้งสถาบันการศึกษา สร้างนักธุรกิจเพื่อสร้างชาติ
หลังจากที่ขอลาออกจากการเป็นผู้อ่านวยการวิทยาลัยการค้าแล้ว ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ได้หารือกับ
อาจารย์สนั่น เกตุทัต ซึ่งขณะนั้นรับราชการในต่าแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ถึงเรื่องจะ
ก่อตั้งสถาบันการศึกษาของตนเอง เมื่อทั้งสองท่านมีความเห็นและมีปณิธานตรงกันว่ า “จะท่างานด้าน
การศึกษา เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ” โรงเรียน “ธุรกิจบัณฑิตย์” จึงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 2511 พัฒนาเป็น “วิทยาลัย” และเติบโตเป็น “มหาวิทยาลัย” ในที่สุด



ห้องที่ 9 สู่ความส่าเร็จ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เป็นผู้ที่มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น จึงได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่
มหาวิทยาลัยแปซิฟิก สเตทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่าเร็จการศึกษา ขณะมีอายุ 70 ปี วิทยานิพนธ์ที่
ดร.ไสว เสนอคือเรื่อง ศิลปหัตถกรรมเครื่องถมไทย ลวดลายที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ ได้ถูกน่ามาให้ช่าง
แกะสลักอย่างวิจิตรในชุดตักบาตรและชุดเครื่องหอมถมทอง
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ห้องที่ 10 ธุรกิจบัณฑิตย์วันนี้
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เปลี่ ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527
เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มั่นคง มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านมาตรฐาน
ทางวิ ชาการ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อันสวยงาม ร่ม รื่น บนพื้น ที่กว่า 80 ไร่
ปัจจุบันมีนักศึกษาเกือบ 20,000 คน



ห้องที่ 11 งานอดิเรกและของสะสม
การถ่ายภาพ เป็นงานอดิเรกที่ ดร.ไสว โปรดปราน นอกเหนือจากการสะสมของที่ระลึก ที่ได้รบั จาก
บุคคลและสถาบันต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



ห้องที่ 12 สนั่นพฤกษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้
นานาพรรณ เป็นต้นไม้น้อยใหญ่ที่อาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ลงมือปลูกด้วยตนเอง ตั้งแต่ยัง
เป็นกล้าไม้ จนกระทั่งเติบใหญ่ ผลิดอกออกผล แตกกิ่งก้านสาขา ให้ร่มเงาแก่ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือน
ดุจเดียวกับการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตออก สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง



ห้องที่ 13 รางวัลแห่งชีวิต
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ได้ท่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ทั้งต่อประเทศชาติ ต่อสังคม และต่อครอบครัว ท่านจึง
ได้รับพระราชทานรางวัล ได้รับรางวัล รวมถึงโล่ และเกียรติบัตร จากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ เป็น
อันมาก อาทิ ได้รับพระราชทานรางวัลพระเกี้ยวทองค่า จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยดีเด่น รับโล่และเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง
แห่งชาติ จากองคมนตรี รับโล่และค่าสดุดีเกียรติคุณ จากทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใดคือ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแจกัน
ดอกไม้ ขณะที่ ดร.ไสว พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 พระราชทานพวง
มาลา เมื่อ ดร.ไสว ถึงแก่กรรม และเสด็จพระราชด่าเนินไปพระราชทานเพลิงศพด้วย นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งต่อ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์



ห้องที่ 14 ความทรงจ่าอันอมตะ
ห้ อ งสุ ด ท้ า ยที่ ง ดงามด้ ว ยประติ ม ากรรมนู น -สู ง ที่ เ ล่ า เรื่ อ งราวของ ดร.ไสว สุ ท ธิ พิ ทั ก ษ์ และ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นเสมือนต่านานที่เล่าขานกันอย่างไม่รู้จบ
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ภาพ หอประวัติและพิพิธภัณฑ์
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สามารถเข้าชมหอประวัติและพิพธิ ภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เพิ่มเติมได้ทางออนไลน์
ที่ http://www.dpu.ac.th/sawaimuseum/page.php?id=3924
17

สรุปภาพรวมของการดูงาน
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการด่าเนินงานที่ตอบสนองตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้ มีแนวคิดและวิธีการให้บริการผู้ใช้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัยอย่างเป็นระบบ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้อย่างยิ่ง
ทั้งมีการออกแบบด้านกายภาพที่ส วยงาม สะดวกสบาย สะดุดตา สร้างบรรยากาศห้องสมุดให้ รู้สึกสุดชิว จัดวาง
หนั งสื อที่น่ าสนใจ ไว้ในบริ เวณมุมที่นั่ งทุกที่ นอกจากนี้ มีชั้นหนังสื อวางหนังสือหน้าอ่านไว้ด้ว ย เพื่อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมผู้ใช้ให้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษา ซึ่งในปัจจุบั นพฤติกรรม
ดังกล่าวเริ่มถดถอยเพราะบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมุ่งเน้นแต่การใช้เทคโนโลยี
ดังนั้ นห้ องสมุดควรต้องศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเช่น ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลั ยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ที่ปรับเปลี่ยนกายภาพได้อย่างสวยงามสามารถดึงดูดผู้ใช้บริการ มีการให้บริการผู้ใช้เป็นอย่างดี เป็นที่ถูกใจ
ผู้ใช้บริการจนได้รับการเลือก เป็นอันดับ 1 ของห้องสมุดสุดชิว
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สรุปผลสารวจความคิดเห็น
โครงการ ศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ในการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรของส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม เพื่อส่ารวจความคิดเห็นโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว
ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่ารวจระดับความ
คิดเห็นเกี่ยกับการศึกษาดูงาน และส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน
สถิติที่ใช้ในการประเมิน
การประเมินผลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
สรุปผล
จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่านวน 20 ราย จ่านวนแบบสอบถามที่ได้รับ 20 ชุด คิดเป็น 100% ผลสรุปดัง
ตารางต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจ่านวนบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน จ่าแนกเป็นหน่วยงาน
รายละเอียด
จานวน (ราย)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
12
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ส่านักงานเลขานุการ
2
รวม
20
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จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานมาจากหน่วยงานภายในดังนี้ คือ หอสมุดสาขา
วังท่าพระ จ่านวน 12 ราย นอกนั้นมาจาก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และส่านักงานเลขานุการ จ่านวนละ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย
ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน จาแนกเป็นตาแหน่งงาน
รายละเอียด
บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักบริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (พนักงาน/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม

จานวน (ราย)
10
7
1
1
1
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จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมศึกษาดูงานมีต่าแหน่งดังนี้ คือ บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ
จ่านวน 10 ราย ต่าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/นักบริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด (พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ่านวนละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 20 ราย
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
รายละเอียด
1. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยาย
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการน่าชม
ภาพรวมความพึงพอใจ
3. ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน
5. สามารถน่าแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนางานตนเองได้
ภาพรวมการศึกษาดูงาน

ค่าเฉลี่ย
4.45
4.25
4.35
4.10
4.05
3.95
4.16

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมการศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ
พบว่า 1) ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยายอยู่มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการน่าชม มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับพอใจมาก ภาพรวมความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 3) ได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ มาก 4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน มีค่าเฉลี่ย
4.05 อยู่ในระดับมาก และ 5) สามารถน่าแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนางานตนเองได้ ค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับ มาก
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
1. ห้องสมุดทันสมัย สะอาด ตกแต่งสวยงามเหมาะแก่การเข้าไปนั่งอ่านหนังสือเพื่อศึกษาความรู้มาก
2. เป็นโครงการที่ดี ท่าให้ได้เห็นมุมมองและการท่างานของแต่ละที่ที่เราสามารถน่ามาปรับใช้ในการ
ท่างานได้
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ภาคผนวก
โครงการ ศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.

ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2.

หลักการและเหตุผล
การด่าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา
ได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวัดและประเมินผลในประสิทธิภาพงานเพียงพอต่อการเพิ่ม
ศักยภาพงานหรือไม่ อีกทั้งยังถือเป็นการควบคุม ก่ากับ ดูแลและขับเคลื่อนการด่าเนินงานของหน่วยงาน โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อมุ่งเน้นให้การด่าเนินงานของหน่วยงานมีศักยภาพสูงสุดส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์
ที่มีประสิทธิภาพ
ส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
ศิล ปากร มีภ ารกิจ หลั กในการสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ย ในการผลิ ต บั ณ ฑิต วิ จัย บริก ารวิช าการ และท่ า นุบ่ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นหัวใจส่าคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพราะเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้การด่าเนินงานของส่านักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเข้ามามี
บทบาทส่าคัญเพราะ นอกจากการวัดและประเมินผลแล้ว เป้าหมายหลักของงานประกันคุณภาพการศึกษาคือการ
ก่ากับ ดูแล และขับเคลื่อนการด่าเนินงานของส่านักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานของส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร งานประกันคุณภาพการศึกษาเล็งเห็นความส่า คัญดังกล่าวจึงเห็น
ควรมีการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น เพื่อน่าแนวปฏิบัติที่ดีในการท่างานมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยงาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเสนอโครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นห้องสมุดที่ถูกจัดอันดับห้องสมุดอันดับ 1
จาก 5 อันดับห้องสมุดมหาวิทยาลัย บรรยากาศสุดชิว โดย เว็บไซต์ GoodU Eduzones : ของดีมหาวิทยาลัยไทย
(http://internationalschool.eduzones.com/goodueduzones/170385 เข้าถึงเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2560)
ถือเป็นห้องสมุดที่น่าสนใจควรศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท่างานน่ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3.

วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ในการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศและ
หอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3.2 เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์สารสนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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4.

ตอบสนองยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของส่านักหอสมุดกลาง
กลยุทธ์ที่ 4.3 : การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร
มาตรการ 4.3.1: พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ

5.

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา หอสมุดกลาง

6.

เป้าหมาย บุคลากรส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

7.

วิธีการดาเนินการและแผนการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

รายละเอียดการดาเนินงาน

ขั้นวางแผน (Plan)

1. ประชุมวางแผนการเลือกประเด็นการศึกษาดู
งาน สถานที่ศึกษาดูงาน ก่าหนดระยะเวลา
การศึกษาดูงาน และผู้ที่เข้าศึกษาดูงาน

ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60
/

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ / อนุมัติโครงการ

/

3. เวียนเรื่องแจ้ง ตรวจสอบจ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

/

3. ประสานงานกับศูนย์ และ ประสานการ
เดินทาง การขอรถตู้ที่ใช้เดินทาง

/

ขั้นด่าเนินงาน (Do)

ด่าเนินงานตามแผน

/

ขั้นตรวจสอบ
(Check)

ประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการ
ด่าเนินงาน

/

ขั้นปรับปรุง (Act)

1. น่าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

/

แนวทางพัฒนาในการด่าเนินงานครั้งต่อไป
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8.

ระยะเวลาโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 9.00-12.00 น.

9.

คณะทางาน
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ส่านักหอสมุดกลาง

10.

สถานทีด่ าเนินการ
ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
งบประมาณ
งบประมาณด่าเนินการทั้งสิ้น 4,400 บาท จากงบประมาณเงินรายได้ของส่านักงานเลขานุการ
ส่านักหอสมุดกลาง ประจ่าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

11.

11.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานขับรถ
11.2 ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 1 มื้อ x 20 คน)

200 บาท
2,000 บาท

11.3 ค่าใช้สอย
ค่าน้่ามันเชื้อเพลิง

2,200 บาท
4,400 บาท

รวมเป็นจ่านวนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ- ขอถัวจ่ายทุกรายการ
12. ตัวชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ผลลัพธ์
- บุคลการทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้น่าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

หน่วยนับ

เป้าหมาย
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คน

ค่าเฉลี่ย

3.51

ค่าเฉลี่ย

3.51
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13.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

14.

กาหนดการศึกษาดูงาน ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
06.30 น. รถออกจากส่านักหอสมุดกลาง นครปฐม
07.30 น. รถออกจากหอสมุดสาขา วังท่าพระ
09.00 น. ศึกษาดูงานห้องสมุดสุดชิว ณ ศูนย์สารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินทางกลับ
14.00 น. ถึงท่าพระ
15.00 น. ถึงนครปฐม

15.

รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน
1. นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี
2. นางสาวสุภมาศ ศรีโนนม่วง
3. นางฐิติมา กลิ่นทอง
4. นางสาวกรุณา ศรีเจริญ
5. นางสาวอินทรา อินทร์ตามา
6. นายสมภพ สุขดี
7. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน
8. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ
9. นางณัชชา มณีวงศ์
10. นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล
11. นางจรินทร์ คิดหมาย
12. นางณัฐดินี ชมพูเอี่ยม
13. นางสาวพรทิพย์ สมฤทธิ์
14. นางวารุณี ศิลาทอง
15. นางสาวนาริสา ทับทิม
16. นางสาวอัญชลี ใจซื่อ
17. นางปรวรรณ อ่อนดี
18. นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์
19. นางนุชดา ปานทอง
20. นางสาววิชิรา ลีนา
----------------------------------------------------------24

อ้างอิง
หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ : เข้าถึงที่ http://www.dpu.ac.th/sawaimuseum/index.php
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ : เข้าถึงที่ http://www.dpu.ac.th/sawaimuseum/page.php?id=3926
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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