
องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี ้6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ด้านห้องสมุด  หนังสือ  ตาํรา  สิ่งพมิพ์  วารสาร  ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้ 
ต่อการเรียนการสอน) 
 

การดาํเนินงาน หลักฐานการอ้างองิ 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการดําเนินงาน 
                  สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ใน 
แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  โดยในปีการศกึษา 2559  ได้มีการ 
ดําเนินงานจํานวน 16  โครงการ งบประมาณท่ีขอจดัตัง้ท่ีได้รับอนมุติัให้ใช้งบประมาณ 
จํานวน 13 โครงการ และ 1 โครงการ  ให้โอนงบประมาณไปตดังบของสํานกังานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณจํานวน  2 โครงการ 
                  สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานจดัหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนงัสือ  ตํารา   วารสาร  ฐานข้อมลูตา่ง ๆ   ให้กบัคณะ / ภาควิชา/ หลกัสตูรโดยมีการ 
กําหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  มีขัน้ตอน  กระบวนการ   รวมทัง้มีวิธีการจดัสรรงบประมาณ 
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอย่างเหมาะสม   
                  ปีการศกึษา 2559  มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 
ห้องสมดุเป็นเงินทัง้สิน้ 27,238,881.96 บาท (ย่ีสบิเจ็ดล้านสองแสนสามหม่ืนแปดพนัแปด 
ร้อยแปดสบิเอด็บาทเก้าสบิหกสตางค์) มีคา่ใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้  26,420,873.20 บาท 
(ย่ีสบิหกล้านส่ีแสนสองหม่ืนแปดร้อยเจ็ดสบิสามบาทย่ีสบิสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 97.00 
ของงบประมาณท่ีได้รับ โดยคา่ใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุ 
ประเภทเป็นเงินทัง้สิน้ 13,851,564.96 บาท (สบิสามล้านแปดแสนห้าหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อย 
หกสบิส่ีบาทเก้าสบิหกสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 52.43 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
                  ในการดําเนินงานตามภาระงานหลกัของสํานกัหอสมดุ  ได้มีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบติังาน และให้บริการ  มีการใช้ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมติัเพ่ือ จดัเก็บ  เข้าถงึ  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช้ 
เทคโนโลยี RFID  เพ่ือบริการ ยืม-คืน  ด้วยตนเอง  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 
ข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต  มีการติดตัง้จดุ  WiFi  เพิ่มเติม   ในปีการศกึษา 2559  รวมทัง้หมด 
10 จดุ มีการจดัทําและพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซต์สํานกัหอสมดุอย่างตอ่เน่ือง  จดัให้มี 
การบริการในรูปแบบตา่ง ๆ  ท่ีเป็นพืน้ฐาน  และในรูปแบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ให้เกิด 
ประสทิธิภาพรวดเร็ว  ตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้   มีการเปิดให้บริการในเวลาท่ี 
เหมาะสม   มีบริการสง่เสริมวิชาการ  การจดักิจกรรมสง่เสริมการใช้   รวมทัง้มีการ 
ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารในช่องทางตา่ง ๆ  ไปยงัผู้ใช้ 
                 ทัง้นี ้สํานกัหอสมดุได้มีการประเมินผลการดําเนินการ  โดยสํารวจความพงึ 
พอใจผู้ใช้เป็นประจําทกุปี   เพ่ือสามารถนําผลมาปรับปรุงและพฒันาสํานกัหอสมดุตอ่ไป 

มรส.สหส.6.1.001  แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ 2555-2559 

มรส.สหส.6.1.002  แผนดําเนินงานสํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา  2559 

มรส.สหส.6.1.003  แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2559   

มรส.สหส.6.1.004  งบประมาณของสํานกั 

หอสมดุประจําปีการศกึษา 2559 

มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2559 

มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจ้งเร่ืองงบ 

ประมาณประจําปีการศกึษา 2559 

มรส.สหส.6.1.007   สรุปคา่ใช้จ่ายทรัพยากร 
สารสนเทศ   ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.008  จํานวนคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์  สํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2559
มรส.สหส.6.1.009  เวบ็ไซต์สํานกัหอสมดุ 
http://library.rsu.ac.th  
มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสารสํานกัหอสมดุ  
มรส.สหส.6.1.011  แบบสํารวจความพงึพอใจ 
ประจําปีการศกึษา 2559    



2. มี (1)+ การนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต ิ/ดาํเนินงาน  และมีการประเมนิ 
กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
                   ในปีการศกึษา 2559  สํานกัหอสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทัง้สิน้  
36,770,939  รายการ  โดยมีการจดัหาเพิ่มขึน้  36,584,855  รายการ (หนงัสือ 3,262 เลม่ 
วารสาร 544 ช่ือเร่ือง ส่ือโสตทศัน์ 428 รายการ หนงัสือพิมพ์ 13 ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมาย
เหต ุ426 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 36,580,182  รายการ) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2558 มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.47 
      คา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ 74.44 ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด ซึง่จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศทกุประเภทท่ีมีในสํานกัหอสมดุ ปัจจบุนัมีจํานวนทัง้สิน้  36,770,939  รายการ 
และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 36,580,182 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
99.48  ประกอบด้วยฐานข้อมลูต่าง ๆ ได้แก่  

1. ฐานข้อมลู   Access Pharmacy      
2. ฐานข้อมลู  BioMed Central  
3. ฐานข้อมลู  Business Source Complete  
4. ฐานข้อมลู  CINAHL Plus with Full Text   
5. ฐานข้อมลู  Dentistry & Oral Science  Source   
6. ฐานข้อมลู   eBook Collection     
7. ฐานข้อมลู  EBSCO Discovery Service  
8. ฐานข้อมลู  Education Research Complete   
9. ฐานข้อมลู   IEEE/IEL  
10. ฐานข้อมลู Matichon e-library     
11. ฐานข้อมลู   Micromedex     
12. ฐานข้อมลู  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)  
13. ฐานข้อมลู  Science Direct 
14. ฐานข้อมลู  ThaiLIS 
15. ฐานข้อมลู Wiley-Online Library 

                  สํานกัหอสมดุมีการเปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์  เวลา 08.30 ถงึ 
21.00 น.  และเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชัว่โมงเปิดให้บริการเฉล่ีย  12.5 
ชัว่โมงตอ่วนั    และมีบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการตัง้แต่
เวลา  08.30 ถงึ20.30 น. รวมเวลาตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 12  ชัว่โมงต่อวนั  
มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์  24  ชัว่โมง  7 วนั  ทัง้นีมี้จํานวนผู้ เข้าใช้รวม  221,847  ครัง้  
                   มีจํานวนการใช้บริการตา่งๆ  รวม  12,301,392  ครัง้ (การเข้ามาใช้บริการ  
ณ จดุห้องสมดุ  344,496  ครัง้  และการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์  (11,956,896  ครัง้)  
                    มีการดําเนินงานการบริการสง่เสริมวิชาการ  ในเร่ืองตา่ง ๆ  ได้แก่ การจดั

 
มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบติังาน (Action plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจํานวนทรัพยากร 
สารสนเทศทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ  ประจํา 
ปีการศกึษา  2559 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจํานวนและรายช่ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหา 
ประจําปีการศกึษา  2559 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปการจดัอบรมการใช้ฐาน 
ข้อมลูแก่อาจารย์ บคุลากรประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.018 สรุปการสอน อบรม การใช้ 
ฐานข้อมลูให้นกัศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการจดักิจกรรมสง่เสริม 
การอา่น  ประจําปีการศกึษา   2559 
มรส.สหส.6.1.020 สรุปผลการสํารวจความพงึ 
พอใจ  ประจําปีการศกึษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ  55  สาขา  2,419  ราย การแนะนํา / สอนการใช้และอบรม
วิธีการสืบค้นข้อมลูให้กบันกัศกึษา 12  หลกัสตูร  232  ราย  และอาจารย์ จํานวน  25  
 หลกัสตูร  10  หน่วยงาน  205 ราย  มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น  จํานวน  7 ครัง้    
นิทรรศการสง่เสริมการอา่น จํานวน  5    ครัง้   และการจดับอร์ด ข่าวสารท่ีน่าสนใจ  
จํานวน  39 ครัง้ 
                     สํานกัหอสมดุมีการสํารวจความพงึพอใจเป็นประจําทกุปี   ผลการ 
สํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจําปีการศกึษา2559  อยูใ่นระดบัดี  มีคา่เฉลี่ย   3.96 
(คะแนนเตม็ 5) ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ   ด้านผู้ให้บริการ  (คา่เฉล่ีย 4.14)   รองลงมา
ได้แก่  ด้านการเข้าถงึข้อมลู  (ค่าเฉล่ีย 3.99)   ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร  ๖
(คา่เฉล่ีย 3.94)  ด้านสถานท่ี วสัด ุ ครุภณัฑ์  (ค่าเฉล่ีย  3.91)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(คา่เฉล่ีย  3..89)   และ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  (คา่เฉล่ีย  3.87)  ตามลําดบั 
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 
ผลการดําเนินงาน 
                   สํานกัหอสมดุได้มีการนําผลประเมินความพงึพอใจมาทบทวนในการประชมุ   
และหาแนวทางในการดําเนินงานและบริการเร่ืองห้องสมดุในด้านตา่ง ๆ  ให้ตรงตอ่ความ 
ต้องการของผู้ใช้  และเพ่ือวางแผนพฒันาห้องสมดุตอ่ไป  
                   ในปีการศกึษา  2559  ได้มีการนําผลประเมินความพงึพอใจจาก 
ปีการศกึษา 2558  มาพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศกึษา 2559  ได้แก่   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทรัพยากรสารสนเทศ   ซึง่ได้ผลจากการสํารวจสิง่ท่ี 
ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงมากท่ีสดุตามลําดบั   สํานกัหอสมดุได้มีการพฒันาดําเนินการ 
ในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างตอ่เน่ือง  มีการนําเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการสืบค้น 
หาแหลง่ข้อมลูและเข้าถงึแหลง่ต่าง ๆ  ได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึน้    โดยการนําระบบ  
One search ( EDS)  มาใช้    และได้ดําเนินการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมติัใหมแ่ทน 
ระบบเดิม  ซึง่จะสามารถใช้งานเตม็รูปแบบในปีการศกึษา 2560    ในด้านทรัพยากร 
สารสนเทศนัน้  ได้พยายามจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์   
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ทกุท่ีทกุเวลา  ให้สอดคล้องและเพียงพอตอ่ความต้องการ 
นอกจากนีมี้ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนักบั 
มหาวิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชน       เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ี 
หลากหลายและใช้ร่วมกนัได้  เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณแตมี่ทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวนเพิ่มขึน้   และท่ีสําคญัสํานกัหอสมดุได้พยายามผลกัดนั  และเตรียมจดัหาฐาน 
ข้อมลูเพ่ือการวิจยัท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในแวดวงนกัวิจยั  คือฐานข้อมลู  Scopus  
อีกด้วย โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีตอ่รองราคาบอกรับฐานข้อมลู Scopus  กบัมหาวิทยาลยั 
ของรัฐและเอกชนรวม  35  แหง่  โดยจะสามารถเร่ิมใช้ได้ในปีการศกึษา  2560 

มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี  
การศกึษา  2559  (ครัง้ท่ี 4/2559 
วนัท่ี 29 มิถนุายน  2559) 
มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมิน 
คณุภาพการศกึษาภายใน  ฝ่ายวิชาการ 
ประจําปีการศกึษา 2558 
มรส.สหส.6.1.023  สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการสํานกัหอสมดุ ประจําปี 
การศกึษา  2559  
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.025 เอกสารการประชมุความ 
ร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัไทยในการบอกรับ 
ฐานข้อมลู Scopus 
 

4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
                  ในปีการศกึษา 2559  สํานกัหอสมดุได้มีการพฒันาทัง้ในเร่ืองทรัพยากร 

มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul 
(http://library.rsu.ac.th/home3.html)  



สารสนเทศ  และการให้บริการเชิงรุกเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศท่ีหลาก 
หลาย  และเข้าถงึได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  และจากหลายแหลง่ข้อมลู  โดยการเข้าร่วมเครือ 
ข่ายความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนอยา่งตอ่เน่ือง   จะเหน็ได้จากการร่วม 
เป็นเครือข่าย TU-THAIPUL  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  
(Resource sharing)  5  แหง่  (มหาวิทยาลยัเอกชน  4  แหง่  และรัฐ  1  แหง่)  ได้แก่ สํานกั 
หอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยั 
กรุงเทพ    สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยั หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและหอสมดุ  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ผา่นระบบ EDS  
(EBSCO Discovery Service)    ซึง่ความร่วมมือนีเ้กิดเป็นรูปธรรมมาตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 
2559 จนถงึปัจจบุนั    
                  ด้านอาคาร สถานท่ี   นบัแตสํ่านกัหอสมดุมีการดําเนินการในเร่ือง  7 ส   
และมุง่ไปสูก่ารเป็น  Green  Library   มาตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2559  นอกจากจะ 
ได้มีการปรับปรุง พืน้ท่ีบางจดุให้เหมาะสมทัง้ในเร่ืองสิง่แวดล้อมและความสวยงามแล้ว  
 ในระหวา่งปีการศกึษา 2559    สํานกัหอสมดุได้มีการดําเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั   
 โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมดุสีเขียวกบัห้องสมดุทัง้ของรัฐ และเอกชน 
อีก 31  แหง่    เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  การร่วมอบรม  ประชมุ    เพ่ือให้เกิดสมัฤทธ์ิผล 
ในการเป็นห้องสมดุสีเขียวในเบือ้งต้น   ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสํานกึในเร่ืองการใช้ 
พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและรู้คณุคา่ด้วยหลกั 1A3Rs การลดการใช้กระดาษ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     การบนัทกึสถิติการใช้ไฟฟ้าของอาคารสํานกัหอสมดุ  
ประจําเดือน   การคดัแยกขยะประเภทขวดนํา้พลาสติก   แก้วนํา้พลาสติก  เพ่ือนํากลบัมา 
ใช้ใหม ่(Recycle) การพฒันาพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณลานพกัสายตา ชัน้ 2   รวมทัง้การศกึษา 
ดงูานเพ่ือกระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและการเป็น 
ห้องสมดุสีเขียวตามข้อกําหนดของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ ให้แก่บคุลากร 
                  นอกจากนี ้ ได้ปรับปรุงห้อง Study  Room ท่ีบริเวณชัน้ 1  ริมสระนํา้  ให้เป็น 
พืน้ท่ีศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้  มีท่ีนัง่ประมาณ  120  ท่ีนัง่ และเปิดให้บริการมา 
ตัง้แต ่  ภาคการศกึษาท่ี S/2559   ปีการศกึษา 2559  มาจนถงึปัจจบุนั  โดยเปิดให้บริการ 
ตัง้แตเ่วลา  8.30-24.00  น.   

มรส.สหส.6.1.027  รายงานการประเมินโครงการ 
กิจกรรม 7 ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 
มรส.สหส.6.1.028 ภาพถ่ายบริเวณห้อง  
Study Room   
 

5. มี (4)+ มีแนวทางปฏบัิตทิี่ดี  โดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ยืนยัน   
และกรรมการผู้ตรวจประเมนิสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏบัิต ิ
ที่ดีได้ชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
สํานกัหอสมดุมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี  ดงันี ้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐและเอกชน  ได้แก่เครือข่าย 
                        TU-Thaipul  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  
                        (Resource sharing)  5  แหง่  (มหาวิทยาลยัเอกชน  4  แหง่  และรัฐ  1   
                        แหง่)  ได้แก่ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุและ 

มรส.สหส.6.1.029 สรุปผลการดําเนินงาน 
ความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย TU-Thaipul 
มรส.สหส.6.1.030  การขออนมุติั 
บอกรับฐานข้อมลู Scopus 

มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการพฒันาองค์กร 
ด้วยหลกั 1A3Rs  
 
  



                        ศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยั  
                        หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์    
                       และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   ผา่นระบบ EDS  

(EBSCO Discovery Service)   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ร่วมกนั  และท่ีสําคญัเป็นการช่วยองค์กรในการประหยดังบประมาณลง 
ได้จํานวนมาก  แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ 

2. ผลกัดนัสง่เสริมให้เกิดการทํางานวิจยัของมหาวิทยาลยั  โดยการเข้าร่วม 
เป็นภาคีตอ่รองราคาบอกรับฐานข้อมลู  Scopus  ซึง่เป็นฐานข้อมลูระดบั
นานาชาติท่ีสําคญัในการจดัอนัดบัความสามารถทางการวิจยัของ 
หน่วยงานและมหาวิทยาลยัตา่งๆ ทัว่โลก (World University Rankings) 

                        ร่วมกบัสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)  และ ศนูย์ดชันีการ 
                        อ้างอิงวารสารไทย  (TCI ) พร้อมกบั มหาวิทยาลยัทัง้รัฐและเอกชน 
                        รวม  35  แหง่  เพ่ือให้เกิดโอกาสในการ บอกรับฐานข้อมลู   Scopus    
                        ราคาท่ีเหมาะสม  ในโครงการ  “การพฒันา ศกัยภาพและเพิ่มผลผลติ /  
                        การอ้างอิงของผลงานวิจยัในมหาวิทยาลยัสูฐ่านข้อมลูสากล”   ทัง้นี ้
                        อาจารย์  นกัวิจยั  นกัวิชาการ  ตลอดจนนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั  
                        จะได้มีโอกาสเข้าถงึ  ศกึษาและค้นคว้าผลงานวิจยัจากประเทศตา่ง ๆ   
                        ทัว่โลกได้อยา่งสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้  และสามารถพฒันาศกัยภาพ 
                        งานวิจยัได้อยา่งตอ่เน่ือง    โดยฐานข้อมลู Scopus  จะเร่ิมใช้ได้ตัง้แต ่
                        ต้นปีการศกึษา 2560  เป็นต้นไป 

3. การพฒันาห้องสมดุไปสู ่ ห้องสมดุสีเขียว  (Green  library )   
สํานกัหอสมดุได้นําหลกั 1A3Rs  (A = Avoid, R = Reduce, R = Reuse, 
 R = Recycle)  มาปฏิบติัจนได้รับการยอมรับและได้รับรางวลัด้านการ 
บริหารจดัการท่ีเป็นเลศิจากคณะกรรมการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยั 
รังสติในการนําเสนอโปสเตอร์และร่วมการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วย 
ผลงานการจดัการความรู้ เร่ือง “การพฒันาองค์กรด้วยหลกั 1A3Rs  
สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต”   ในงานแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ 
ผลงานโปสเตอร์ด้านการจดัการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงานตา่งๆ  
ประจําปีการ ศกึษา 2559  หรือ KM Day Rangsit University  ซึง่จดัขึน้  
ห้อง Auditorium ชัน้ 1 อาคารรัตนคณุากร (อาคาร 11) เม่ือวนัศกุร์ท่ี 21
 เมษายน 2560    

มรส.สหส.6.1.032 ภาพประกอบงานแสดง 
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ท่ีได้รับ 
รางวลัการพฒันาองค์กรด้วยหลกั 1A3Rs   
 

 


