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คํานํา
รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550 นี้ จัดทํา
ขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตนเองตาม
แนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551 ที่ผา นมา และนําเสนอ
แกผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกีย่ วของ สาธารณชน คณะกรรมการประกันคุณภาพของฝาย
วิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
ในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 39 ตัวบงชี้
ซึ่งไดมีการปรับปรุงการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ โดยมุงเนนการวัดสัมฤทธิผลในการ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดํ า เนิ น งาน ภาระงานหลั ก ประกอบด ว ย งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริ การทรัพยากรสารสนเทศ และการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทาลัย การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
สํานักหอสมุดหวังวา รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาประจําป
การศึกษา 2550 ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) นี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่
สะทอนใหเห็นถึงความอุตสาหะพยายามของบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกคน ในการสรางคุณภาพให
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพือ่ บริการวิชาการและบริการผูใช และความรวมมือในการรักษาไวซงึ่ คุณภาพ
และพรอมที่จะพัฒนาตอไป
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ผูเปนผูใชหองสมุดทุกทานที่
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักหอสมุด และขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา
ณ โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่ านจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
3 สิงหาคม 2551

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนการศึกษามาฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 แผนก ไดแก แผนก
เทคนิค แผนกบริการ แผนกพัฒนา แผนกหอจดหมายเหตุ และ 1 สํานักงานเลขานุการ ปจจุบัน
มีอัตรากําลังทัง้ สิ้น 27 คน ปการศึกษา 2550 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทัง้ สิ้น 24,549,417.00 บาท
(ยี่สิบสี่ลานหาแสนสี่หมืน่ เกาพันสี่รอยสิบเจ็ดบาท) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งสิน้ 24,132,049.24 บาท
(ยี่สิบสี่ลานหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่สบิ เกาบาทยี่สบิ สี่สตางค) (ตัวบงชี้ สมศ. 6.9) คงเหลือ
งบประมาณเปนเงิน 417,367.76 บาท (สี่แสนหนึ่งหมืน่ เจ็ดพันสามรอยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหก
สตางค) คิดเปนรอยละ 98.30 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายดังกลาว นํามาใชในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงินทัง้ สิ้น 13,309,151.80 บาท (สิบสามลานสามแสนเกาพัน
หนึง่ รอยหาสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 55.15 ของคาใชจายทัง้ หมด
ในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการ ไดแก
หนังสือ 123,496 เลม วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 980 รายชื่อ หนังสือพิมพ 18 รายชื่อ
สื่อโสตทัศน 13,621 รายการ และฐานขอมูลออนไลน 8 ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูล E-BOOK 7,134
รายชื่อ 2.ฐานขอมูล Blackwell Synergy 750 รายชื่อ 3.ฐานขอมูลมติชน 2,000 บทความ
4.ฐานขอมูล ACM 70,000 บทความ 5.ฐานขอมูล IEL 1,574,558 บทความ 6.ฐานขอมูล BSP 2,300
รายชื่อ 7.ฐานขอมูลสารสังเขป Science Direct Browse 8,918,912 บทความ 8.ฐานขอมูลสารสังเขป
DAO 2.4 ลานรายชื่อ สิน้ สุดปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อบริการผูใช
จํานวน 1,949,857 รายการ
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังเปนผูรับผิดชอบขอมูลตัวบงชี้สถาบันที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา (บาทตอคน) ในป 2550 มีคาใชจาย
หองสมุดและคาใชจายดานคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด เปนจํานวนเงิน 23,225,214.09 บาท หรือ
คิดเปนสัดสวน 1 : 1,451 บาท
ในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพไว 5 องคประกอบ 39 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานตอไปนี้

ค
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป ผลการประเมินการ
ดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วและสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนการยกระดับมาตรฐานการบริการ ใน
ปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรที่มาอายุใชงานไมเกิน 5 ปจํานวน 63 เครื่อง และมีการ
จัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
ระบบงานยอยตางๆเพื่อใชในการดําเนินงานในภาระงาน
หลักดานตางๆ อยางครบถวน มีสถิติการเขาใชเว็บไซตเปนจํานวน 123,996 ครั้ง บุคลากรของ
สํานักหอสมุด ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยคนละ 3 กิจกรรม
สํานักหอสมุดมีการกําหนดนโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2550
คาใชจา ยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเทากับ 831.30 บาท (แปดรอยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค) และ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 1: 122 รายการ
คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดเทากับ 13,309,151.80 บาท (สิบสามลานสามแสน
เกาพันหนึง่ รอยหาสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค) โดยในวงเงินจํานวนนี้ นํามาใชในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 3,042,108.20 บาท (สามลานสีห่ มืน่ สองพันหนึ่งรอยแปดบาทยี่สิบสตางค)
คิดเปนรอยละ 22.86 ของคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด สํานักหอสมุดจัดบริการ
ตางๆ แกผูใชอยางครบถวน
มีบริการอิเล็กทรอนิกส และเวลาเปดใหบริการที่เหมาะสม เฉลีย่ 12.5
ชั่วโมงตอวัน จํานวนการเขาใชหองสมุดปการศึกษา 2550 มีจํานวนทั้งสิน้ 465,806 ครั้ง (รวมผูเขาใช
ผานเว็บไซต และผูเขาใชหอ งสมุดทัง้ ศูนยวิภาวดี และศูนยสาทรธานี) และมีระดับความพึงพอใจของ
ผูใชอยูในระดับดี แผนกหอจดหมายเหตุมีการดําเนินการดานจดหมายเหตุโดยมีการกําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงาน ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 2.63

ฆ
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
สํานักหอสมุดมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน การกําหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มีการ
บริหารงานอยางมีสว นรวม
มีคณะกรรมการบริหาร
มีการประชุมเปนประจําเดือนละครัง้ และมี
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดเปนทีป่ รึกษา มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 551 ครั้ง
จําแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน
เฉลี่ยคนละ 19.68 ครั้งตอป มีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวใน
คําบรรยายลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ติดตามประเมินผลและ
ตัดสินใจ ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุดมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวิชาการ การวางแผน
การเงินและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม
และมีการพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ในการใชจายเงิน มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุก
โครงการ มีการวิเคราะหการใชงบประมาณ และมีการวิเคราะหตนทุนในการใหบริการหองสมุด ผลการ
ประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และมีการสับเปลี่ยนทุกป
มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด และมี
การประเมินทีม่ ีความครบถวนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพท นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ
กับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึง่ เปนกลไกพื้นฐานในดานความมีระเบียบ ความสะอาด และสุขนิสัย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ควบคูกันไป นับเปน
กิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สํานักหอสมุดมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด
คณะ
กรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ง
มหาวิทยาลัย
ผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูกสรุปและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทาง
แกไข ตลอดจนถูกนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกีย่ วของและเผยแพรตอสาธารณชน
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 39 ตัวบงชี้ มีผลการ
ดําเนินงานเทากับ 2.77 หรืออยูในระดับดีมาก
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สวนที่ 1
สถานภาพทั่วไป
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สวนที่ 1
สถานภาพทั่วไป
1.1. สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน
สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ
โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาที่บริหารและ
ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานัก หอสมุด
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตไดเริ่มโครงการกอตั้งหองสมุดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร
ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํ การชั่วคราว และ
เมื่อมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปจจุบันในป พ.ศ. 2529
จึงไดทําการยาย
หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา
ใหบริการทีบ่ ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํ นวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ.
2532 สํานักหอสมุด จึงไดยา ยมายังอาคารหอสมุด ซึง่ เปนทีท่ ําการถาวร

1.2. ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ปรัชญา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูค วามเปนเลิศ
ปณิธาน
สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ
เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี
วิสัยทัศน
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยั เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
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พันธกิจ
สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่
หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช
พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อ
สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนั สมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา
การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสว นรวมในการพัฒนาประเทศ
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2550
ในป ก ารศึ ก ษา 2550
สํ า นั ก หอสมุ ด ไดมี แ ผนพั ฒ นาที่ ส อดคลอ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรดานการเปน e-university และแผนกลยุทธฝายวิชาการในดานการ
บริการวิชาการ โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิม่ พูนทักษะการทํางาน
2. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.1 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด
2.2 โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศ
3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม
3.1 โครงการบริจาคสิ่งพิมพ
3.2 การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนกั ศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
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4. แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการจัดทําแหลงสารสนเทศปทุมธานีเสมือนจริง
5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน
5.1 โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
5.2 โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
5.3 โครงการกิจกรรม 5 ส
6. แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
6.1 โครงการจัดทํา Free Electronic Online
6.2 โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหหนังสือและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ
7.1 โครงการสัปดาหหองสมุด
7.2 โครงการแนะนําการใชหองสมุดและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศสําหรับ นักศึกษา
คณาจารย และเจาหนาที่
8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที่ 3
8.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส
8.3 โครงการพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส
8.4 โครงการพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต
9. แผนพัฒนาอาคารสถานที่
9.1 โครงการจัดทําทางลาดขึ้นลงอาคารสําหรับผูพิการ
9.2 โครงการติดตั้งไฟแสงสวางลานพักสายตา ชัน้ 2
9.3 โครงการจัดทําหองเก็บของสํานักหอสมุด
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สํานักหอสมุดไดจัดทําโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2550 ไวดังนี้
1. โครงการจัดซือ้ ระบบหองสมุดอัตโนมัติระยะที่ 3
2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. โครงการจัดซือ้ เครื่องพิมพใบเสร็จ/พิมพใบยืมหนังสือ (Slip printer)
4. โครงการสัปดาหหองสมุด
5. โครงการจางนักศึกษาเพื่อชวยงานหองสมุด
6. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในอาคารหอสมุด
7. โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. โครงการจัดทําคูมือเอกสารจดหมายเหตุ
9. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
10. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
11. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด
12. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ ใหบริการแกผูใช
13. โครงการติดตั้งไฟแสงสวางลานพักสายตา ชัน้ 2
14. โครงการจัดทําหองเก็บของสํานักหอสมุด
แผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2551
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดไดกาํ หนดแผนการดําเนินงานทีส่ อดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554 ดังนี้
1. Inno-vision & Outstanding
1.1 โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน
1.2 โครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน
1.3 โครงการจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลออนไลน
1.4 โครงการจัดทําคูมือเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. Research
2.1 โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ
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3. Valuable Human & Professional
3.1 โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
3.2 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
3.3 โครงการมอบวุฒิบัตรแกนักศึกษาชวยงานหองสมุด
3.4 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูประกอบการ
3.5 โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด
3.6 โครงการสัปดาหหองสมุด
3.7 โครงการจัดทําสื่อสอนทักษะการรูสารสนเทศออนไลน
3.8 โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา (รอยละ 2.5 ของงบประมาณที่ใชในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ)
3.9 โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด
4. Management Strengthening
4.1 โครงการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด
4.3 โครงการกิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
4.4 โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
4.5 โครงการจัดทํากันสาดหนาอาคารหอสมุด
4.6 โครงการจัดทําปายนิเทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา
4.7 โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร.อุทยั ทุตยิ ะโพธิ
4.8 โครงการจัดทําประตูทางเขา-ออก เปด-ปดอัตโนมัติ ชัน้ 3
4.9 โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ ใหบริการแกผูใช
4.10 โครงการทาสีภายใน-ภายนอกอาคารหอสมุด
5. Learning Organization
5.1 โครงการจัดทําและเผยแพรเอกสารการจัดการความรูของสํานักหอสมุด
5.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice/CoP)
5.3 โครงการจัดทํา Weblog สํานักหอสมุด
5.4 โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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6. Viable
6.1 โครงการวิเคราะหตน ทุนตอหนวยในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
7. e-University
7.1 โครงการแนะนําวิธีการใชหอ งสมุดผานระบบออนไลน
7.2 โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ
7.3 โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบการจัดเก็บอกสารและคนคืนเอกสารสํานักงาน
7.4 โครงการจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม
7.5 โครงการจัดทําฐานขอมูล VDO on Demand
7.6 โครงการจัดซือ้ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที่ 3
7.7 โครงการศึกษาดูงานทางดาน ICT ของหองสมุดสถาบันตางๆ
7.8 โครงการฝกอบรมบุคลากรสํานักหอสมุดทางดาน ICT
7.9 โครงการจัดทําแบบฟอรมเสนอแนะเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศผานเว็บไซต
7.10 โครงการพัฒนาฐานขอมูลบรรณานุกรมจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
7.11 โครงการพัฒนาฐานขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิตฉบับเต็ม
7.12 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
7.13 โครงการจัดซือ้ บารโคดและแถบแมเหล็กเพื่อปองกันการขโมยทรัพยากรสารสนเทศ
8. Internationalization
8.1 โครงการแลกเปลี่ยนบรรณารักษกับสถาบันตางประเทศ
8.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักจดหมายเหตุกับสถาบันตางประเทศ
8.3 โครงการอบรมบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานทักษะภาษาอังกฤษ
8.4 โครงการศึกษาดูงานหองสมุดในตางประเทศ
8.5 โครงการพัฒนาเว็บไซตสํานักหอสมุดเปนภาษาอังกฤษ

1.3. ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมุด เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงขอใชชื่อใหมวา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุด ออกเปน 4 แผนก
และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย
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1.
2.
3.
4.
5.

แผนกพัฒนา
แผนกเทคนิค
แผนกบริการ
แผนกหอจดหมายเหตุ
สํานักงานเลขานุการ

หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้
1. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ
1.1 งานสงเสริมและพัฒนา
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย เพื่อการ
พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน
1.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด รวมมือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูล
ใหม การจัดทําและดูแล Web site ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรใน
สํานักหอสมุด
2. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ
ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ
การลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การดูแลปรับปรุงขอมูลวารสารใน
ฐานขอมูลโครงการ Journal Link การแจงผลการจัดหา การติดตามทวงถาม การดูแลและทําบัญชีคา
ใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก
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2.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน การจัดทํา
ดัชนีวารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และดรรชนีวารสาร การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ บริการ
3. แผนกบริการ รับผิดชอบ
3.1 งานบริการยืม – คืน
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ
แกผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญา
นิพนธ/วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศน หนังสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการ
หนังสือสํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลม
หนังสือ/วารสาร รวมทัง้ การจัดเก็บหนังสือ หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ วารสาร และ
สื่อโสตทัศน นําจัดเรียงขึ้นชั้นใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซม
หนังสือ
3.2 งานบริการสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา การบริการตอบคําถาม
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย นักวิจัย การบริการยืมระหวางหองสมุด บริการ
สําเนาบทความระหวางหองสมุด บริการแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การใหบริการสืบคน
OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน การปฐมนิเทศและการสอน
วิธีการใชหองสมุด
3.3 งานบริการการอาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ
วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง บริการ
หนังสือพิมพฉบับปจจุบันและยอนหลัง บริการกฤตภาคหนังสือพิมพ บริการสิง่ พิมพพเิ ศษ/จุลสาร
การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้ หนังสือและวารสาร รวมทัง้ การจัด
นิทรรศการขาวสารทีน่ าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ
สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิตผิ ูเขาใชสํานักหอสมุด
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3.4 งานหองสมุดสาขา
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษา
สาทรธานี ในการใหบริ การทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยื ม-คื น การบริก ารยืมระหว า ง
หองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ
3. แผนกหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารจดหมาย
เหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคนและเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังทําหนาที่
ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกีย่ วกับพระราชประวัติของราชวงศ และหนังสือพระราชนิพนธ
และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ
4. สํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนังสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล
บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผนงบประมาณประจําปและ
ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคุมการใชพัสดุ อาคาร
สถานที่ และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

1.4. โครงสรางการบริหารงาน (ดูแผนภูมิ)

โครงสรางการบริหารสํานักหอสมุดพรอมอัตรากําลัง
มหาวิทยาลัยรังสิต
(มกราคม 2551 – ปจจุบัน)
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
สํานักงานเลขานุการ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ

แผนกเทคนิค

แผนกบริการ

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

แผนกพัฒนา

แผนกหอจดหมายเเหตุ
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ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ
สํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ. 2550 ดังนี้
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงินและงบประมาณ
5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
6. นายกสโมสรนักศึกษา
7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
8. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ภารกิจของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ไดแก
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไวและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด
4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือทุกภาคการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
นางนฤมล พฤกษศิลป
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา
นางดาวรัตน แทนรัตน
หัวหนาแผนกเทคนิค
นางสาวชะออน พันถัน
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
นางนฤมล พฤกษศิลป
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
นางดาวรัตน แทนรัตน
หัวหนาแผนกเทคนิค
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา
นางสาวลมัย ประคอนสี
บรรณารักษแผนกเทคนิค
นางเยาวรัตน บางสาลี
บรรณารักษแผนกบริการ
นางสาวพรศรี สุขการคา
เจาหนาที่แผนกพัฒนา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
เจาหนาที่แผนกเทคนิค
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
เจาหนาที่แผนกบริการ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

11. นางสาวชะออน พันถัน

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

1.5. จํานวนบุคลากร
บุคลากรของสํานักหอสมุดมีจํานวนทัง้ สิ้น 28 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการ (คุณวุฒิปริญญาเอก)
1 คน
รองผูอํานวยการ (คุณวุฒิปริญญาโท)
2 คน
บรรณารักษ
คุณวุฒิปริญญาโท
4 คน
คุณวุฒิปริญญาตรี
8 คน
(อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 2 คน)
เจาหนาที่
คุณวุฒิปริญญาตรี
7 คน
6 คน
คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
อัตรากําลังคน
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่รบั ผิดชอบและภาระงานของ
แตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร ไป
ปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้
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ตารางอัตรากําลังของแตละแผนก/สํานักงาน
หนวยงานภายใน

จํานวนบุคลากร (คน)
บรรณารักษ เจาหนาที่
1. แผนกหอจดหมายเหตุ
1
1
2. แผนกเทคนิค
5
4
3. แผนกบริการ
6
6
4. แผนกพัฒนา
2
1
5. สํานักงานเลขานุการ
1
รวม
14
13
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูบริหาร มีดังนี้
1. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางดาวรัตน แทนรัตน
6. นางสาวชะออน พันถัน

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
หัวหนาแผนกพัฒนา
หัวหนาแผนกเทคนิค
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

บุคลากรประจําแผนก มีดังนี้
แผนกพัฒนา
1. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
2. นางสาวประทีป ชินบดี
3. นางสาวพรศรี สุขการคา

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
เจาหนาที่

แผนกเทคนิค
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน
นางสาวลมัย ประคอนสี
นางกนกวรรณ จันทร

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ

1.
2.
3.
4.

รวม
2
9
12
3
1
27*
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5.
6.
7.
8.
9.

นางสาวอาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางจุรีรัตน เกลีย้ งแกว
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางสาวศิระภา นาคเจือทอง
นางสาวกฤติยาพร ฤกษศิริ

1.
2.
3.
4.
5.

แผนกบริการ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
นางสาวศิริรัตน พวงรอย

บรรณารักษ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

7. นางบุญเสริม แหวนแกว
8. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
9. นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย
10. นางกันยา ไทยฉาย
11. นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล
12. นางสาวศิวาพร สะเอียบคง

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
(ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี)
บรรณารักษ
(ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี)
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

แผนกหอจดหมายเหตุ
1. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพยสิน

หัวหนาแผนก
เจาหนาที่

สํานักงานเลขานุการ
1. นางสาวชะออน พันถัน

หัวหนาสํานักงาน

6. นางสาวทิพยวารี วงศเจริญธรรม
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1.6. สถานที่ตั้ง
ชื่อ

:

ที่ตั้ง

:

สํานักหอสมุด
(Rangsit University Library)
อาคารหอสมุด (7) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมูบา นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

อาคารหอสมุด
มหาวิทยาลัยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปน
เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้ สิ้นประมาณ 9,300
ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สาํ หรับใชสอยของหนวยงานอืน่ ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือ
เนื้อที่สาํ หรับกิจการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา
คน และจุหนังสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 คา
กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบตั ิหนาที่ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ ไดมีพธิ ีเปดอาคาร
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ ประทุม
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย
ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา
มาเปนผูอํานวยการ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข ามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกั บงานที่ ปฏิบัติใน
ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู
ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ.
2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit
University Library)
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พื้นที่ใหบริการ
เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น มีพนื้ ทีท่ งั้ สิ้น 9,300 ตารางเมตร
ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมุด ดังนี้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนทีป่ ฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
การแพทยแผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน นอกจากนี้สํานักหอสมุดยังได
จัดพื้นที่บริเวณหนาหองประชุมสําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนเรื่องการ
เรียนนอกเหนือไปจากที่ไดรับในหองเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุม หรือทํารายงาน โดยไมไปรบกวน
ผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ
ชั้นที่ 2 ดานทิศตะวันออก ใชเปนที่ปฏิบตั ิงานของฝายบริหาร แผนกพัฒนา และแผนกเทคนิค
ดานทิศตะวันตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศน ซึง่ ใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ และ
อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังมีบริเวณลานพักสายตาสําหรับเปนที่รับประทานเครื่องดื่มและ ของวาง
ชั้นที่ 3 หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ
สารสนเทศ และบริการสําเนาเอกสาร
ชั้นที่ 4 หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นที่ 5 หองอานวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ
ชั้นที่ 6 หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต บริการงานวิจยั และวิทยานิพนธ

1.7. การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2550 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด ดังนี้
แหลงงบประมาณ
รายรับจากมหาวิทยาลัย
= 24,549,417.50 บาท
รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ
=
607,597.00 * บาท
รวมรายรับ
= 25,157,014.60 บาท
* สงเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย
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คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
หมวดรายจาย
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร
คาอบรมและสัมมนาภายนอก
คาบํารุงสมาชิสมาคม
คาธรรมเนียมอื่นๆ
คารับรอง
คาถายเอกสาร
คาของขวัญและรางวัล
คาเดินทางในประเทศ
คาวัสดุสํานักงาน
คาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และ
ฐานขอมูล
คาใชจายอืน่ เกี่ยวกับหองสมุด
โครงกาจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระยะที่ 3
โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
โครงการจัดซือ้ เครื่องพิมพใบเสร็จ/พิมพใบ
ยืมหนังสือ (Slip printer)
โครงการสัปดาหหองสมุด
โครงการจางนักศึกษาเพื่อชวยงาน
หองสมุด
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดใน
อาคารหอสมุด

งบอนุมัติ
งบที่ใชจริง
5,915,301.00 5,795,534.00
360,000.00
525,157.00
9,600.00
120,000.00
120,000.00
70,000.00
70,000.00
1,000.00
19,200.00
18,837.44
7,000.00
6,344.75
7,000.00
9,871.07
3,000.00
1,274.00
30,000.00
7,220.00
200,000.00
139,784.43
13,300,000.00 13,309,151.80

คงเหลือ
119,767.00
-165,157.00
-9,600.00
1,000.00
362.56
655.25
-2,871.07
1,726.00
22,780.00
60,215.57
-9,151.80

167,000.00
2,943,356.00

139,520.00
2,724,006.00

61,712.00
219,360.00

436,560.00

436.,560.00

93,000.00

82,925.00

10.,075.00

70,000.00
126,000.00

56,277.50
32,207.50

13,722.50
88,795.50

400,000.00

399,179.55

820.45

-
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โครงการเปดหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการจัดทําคุมือเอกสารจดหมายเหตุ
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุด
โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2550
โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด
โครงการจัดหาครุภัณฑ และขยายชัน้ วาง
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อ
ใหบริการแกผใู ช
โครงการติดตั้งไฟแสงสวางลานพัก
สายตา ชั้น 2
โครงการจัดทําหองเก็บของสํานักหอสมุด
รวม

18,000.00

14,690.00

3,310.00

7,000.00
10,000.00

10,000.00

7,000.00
-

36,000.00

34,654.00

1,346.00

10,000.00
150,000.00

149,230.60

10,000.00
769.40

25,000.00

11,524.600

25,000.00
23,500.00
24,549,417.00 24,132,049.24

13,475.40
1,500.00
417,367.76

การสรุปผลและการประเมินผลการใชงบประมาณ
งบประมาณที่ขอตั้ง
= 24,549,417.00 บาท
คาใชจา ยจริง
= 24,132,049.24 บาท
ใชงบประมาณเกิน
=
417,367.76 บาท
คิดเปนรอยละ 98.30 ของงบประมาณที่ไดรับ
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คําอธิบายการใชงบประมาณประจําป 2550 (ซึ่งแตกตางจากระบบ Intranet)
1. หมวดที่ขอจัดตั้งงบโครงการแตทางแผนกงบประมาณไมไดนําลงไวในระบบ
1.1 โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ
จํานวน 2,943,356.00 บาท
1.2 โครงการบํารรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
“
436,500.00 “
(รวมเปนจํานวน 3,379,916.00 บาท)
2. หมวดที่คิดคาใชจายไมถกู ตอง
คาหนังสือและวารสารฯ
- สํานักหอสมุดใชจริง
จํานวน 13,309,151.80 บาท
- แผนกงบประมาณคิดให
“
13,480,668.53 “
(จํานวนตางกัน 171,516.73 บาท)
2.2 โครงการสัปดาหหองสมุด
- สํานักหอสมุดใชจริง
“
56,277.50 บาท
- แผนกงบประมาณคิดใหตามใบที่ขออนุมัติ
“
70,000.00 “
(จํานวนตางกัน 13,722.50 บาท)
โครงการเปดหอจดหมายเหตุ
- สํานักหอสมุดใชจริง
“
14,690.00 บาท
- แผนกงบประมาณคิดใหตามใบที่ขออนุมัติ
“
18,000.00 “
(จํานวนตางกัน 3,310.00 บาท)
3. หมวดที่ขอจัดตั้งโครงการ แตมีการผอนชําระเปนงวด
โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด
- สํานักหอสมุดใชตัวเลขตัดจายตามใบขออนุมัติ “
399,179.55 บาท
- แผนกงบประมาณใชตัวเลขแบบผอนชําระ
“
73,894.20 “
(จํานวนตางกัน 325,285.35 บาท)
3.2. โครงการจัดซือ้ เครื่องพิมพใบเสร็จ
- สํานักหอสมุดใชตัวเลขตัดจายตามใบขออนุมัติ “
82,925.00 บาท
- แผนกงบประมาณใชตัวเลขแบบผอนชําระ
“
5,200.30 “
(จํานวนตางกัน 77,724.80 บาท)
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งบประมาณที่ขอตั้งไวแตไมไดใช
1. คําบํารุงสมาชิกสมาคม
2. โครงการจัดทําคูมือเอกสารจดหมายเหตุ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพ

งบประมาณที่ใชเกินจากที่ขอจัดตั้ง
1. คาลวงเวลา-สวนบริหาร
- สํานักหอสมุดขอตั้งงบประมาณ
- สํานักหอสมุดใชเกิน
2. คาถายเอกสาร
- สํานักหอสมุดขอตั้งงบประมาณ
- สํานักหอสมุดใชเกิน
3. คาหนังสือวารสารฯ
- สํานักหอสมุดขอตั้งงบประมาณ
- สํานักหอสมุดใชเกิน
งบประมาณที่มีการใชและมียอดคงเหลือ
1. เงินเดือนและคาจาง
2. คาธรรมเนียม
3. คารับรอง
4. คาของขวัญและรางวัล
5. คาเดินทางในประเทศ
6. วัสดุสํานักงาน
7. คาใชจายเกี่ยวกับหองสมุด
8. โครงการนักศึกษาชวยงาน
9. โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
10. โครงการจัดหาครุภัณฑฯ
11. โครงการติดตั้งไฟแสงสวางลานพักฯ
12. โครงการหองจัดเก็บของ

จํานวน
“
“
รวม

1,000.00 บาท
7,000.00 “
10,000.00 “
18,000.00 บาท

จํานวน
“

360,000.00 บาท
-165,157.00 “

จํานวน
“

7,000.00 บาท
-2,571.07 “

จํานวน
“

13,300,000.00 บาท
-9,151.80 “

จํานวน
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

119,767.00 บาท
362.56 “
655.25 “
1,726.00 “
22,780.00 “
60,712.00 “
61,712.00 “
88,795.50 “
1,346.00 “
769.40 “
13,475.00 “
1,500.00 “
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13. โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดฯ
14. โครงการจัดซื้อใบเสร็จ
15. โครงการสัปดาหหองสมุด
16. โครงการติดตั้งกลองฯ
17. โครงการเปดหอจดหมายเหตุ

งบประมาณที่ไมไดจัดตั้งไวแตมีการตัดงบ
1. คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน

จํานวน
“
“
“
“
รวม

จํานวน

219,360.00 บาท
10,075.00 “
13,722.50 “
820.45 “
3,310.00 “
620,392.63 บาท

9,600.00 บาท
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สวนที่ 2
ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 2
ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียนการ
สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากรเรียนรู
เพื่อไปสูความเปนเลิศ
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 1.1 การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูค วามเปนเลิศ
ปณิธาน
สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ
เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี
วิสัยทัศน
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยั เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
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พันธกิจ
สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่
หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช
พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อ
สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา
การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ
นโยบายสํานักหอสมุด
สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
2 คะแนน
สหส.อ1.1.002 Web Site ของสํานักหอสมุด
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
3 คะแนน
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
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ตัวบงชี้ 1.2 การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน
สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริ ห ารสํา นัก หอสมุ ด โดยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สํ า นั ก หอสมุ ดเดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ มีก ารประชุ ม ในกรณี เ รื่ อ งเร ง ด ว น และเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย
วิ ช าการ และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ของ
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต สํ า นั ก หอสมุ ด มี แ ผนกลยุ ท ธ ห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส 2548-2550 เป น แผน
กําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยมีการกําหนดแผนในการพัฒนาเปน 5 แผน สํานักหอสมุด
ไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ ไวจํานวน 9 เรื่อง และมีการติดตามแผนพัฒนาตลอดปการศึกษา
2550 เพื่อใหทราบผลการพัฒนาในเรื่องตางๆ ที่กําหนดการพัฒนาไว
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง

คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ
นโยบายสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.007 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2550
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
2550 และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป
2550
สหส.อ1.2.010 แผนกลยุทธหอ งสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต (2548-2550)
2 คะแนน
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 1/2550
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2 คะแนน (ตอ)

สหส.อ4.1.003
สหส.อ4.1.004

3 คะแนน

สหส.อ1.2.006

การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 3/2550
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
เว็บไซตสํานักหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ
วารสาร และสิง่ พิมพตอเนื่อง สื่อโสตทัศน และฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก
กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้ นี้
การดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานักหอสมุดยังไดดําเนินการวิเคราะห
หมวดหมูท รัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตอ งการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม
จํากัดเวลาและสถานที่
สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ
งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ ฐานขอมูลออนไลน นอกจากนี้ ยังมีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน
เรื่องตางๆ ได รวมทัง้ มีการพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถึงผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน
และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ที่เปนพื้นฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลัก สรางความ
พึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
โดยไดจดั บุคลากรมาทํา
สํานักหอสมุดไดเริ่มดําเนินงานหอจดหมายเหตุอยางเปนทางการ
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง กลยุทธ และแผนการดําเนินงานที่มี
ทิศทางและความชัดเจน
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การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 2.1 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
สํานักหอสมุดไดนําแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทุกแผนก
เชน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน) ฐานขอมูล
ออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมีการรายงาน ผลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.1.001 แผนการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2550
2 คะแนน
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.002
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.003
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.004
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 3/2550
3 คะแนน
แผนการดําเนินงานประจําป 2550 และสรุปผลการ
สหส.อ1.2.009
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2550
ตัวบงชี้ 2.2 มีเครื่องคอมพิวเตอรทที่ นั สมัย (รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรทมี่ อี ายุการใชงานไมเกิน
5 ป)
สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 82 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย มีอายุการใช
งานไมเกิน 5 ป จํานวน 63 เครื่อง คิดเปนรอยละ 76.83 ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด เปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 48 เครื่อง คิดเปนรอยละ 76.19 และเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ใช
ปฏิบัติงาน จํานวน 15 เครื่อง คิดเปนรอยละ 23.81 ของเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุการงานไมเกิน 5 ป
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย ทีม่ ีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป จํานวน
63 เครื่อง จากเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 96 เครื่อง คิดเปนรอยละ
76.83 ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง

รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.2.002 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2550
ตัวบงชี้ 2.3 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนนักศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอรทมี่ ีอายุการ
ใชงานไมเกิน 5 ป)
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 48 เครื่อง ตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 16,010 คน คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรท่ี
ใหบริการ 1 เครื่อง ตอนักศึกษา 333.54 คน
(มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป
ใหบริการตอจํานวนนักศึกษา จํานวน 48 เครือ่ ง คิดเปน
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหบริการนักศึกษา 333.54 คน
ไดคะแนนเทากับ 1)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง

ผลการประเมินการดําเนินงาน

รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
สหส.อ2.2.002
ปการศึกษา 2550
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 2.4 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนอาจารย
(เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป)
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 48 เครื่อง ตอ
อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 1,137 คน คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรที่ใหบริการ 1 เครื่อง ตอ
อาจารย 23.69 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย ทีม่ ีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป
ใหบริการตออาจารย จํานวน 48 เครื่อง คิดเปนคอมพิวเตอร 1
เครื่อง ใหบริการอาจารย 23.69 คน ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
สหส.อ2.2.002
ปการศึกษา 2550
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรใชปฏิบัติงานตอจํานวนบุคลากร
(เครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป)
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงานจํานวน 15 เครื่อง ตอ
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 28 คน คิดเปนสัดสวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบตั งิ าน 1
เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด 1.87 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย ทีม่ ีอายุการใชงานไมเกิน 5 ปใชใน
การปฏิบัติงาน จํานวน 5 เครื่อง คิดเปนคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
บุคลากรสํานักหอสมุดใชปฏิบัติงาน 1.87 คน ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
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คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
สหส.อ2.2.002
ปการศึกษา 2550
สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกีย่ วกับบุคลากร
ตัวบงชี้ 2.6 มีระบบหองสมุดอัตโนมัติทใี่ ชงานครอบคลุม
สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติของ Dynix
Marquis Inc. สําหรับ version ที่ติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2003
บนเครื่อง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server ซึ่งติดตั้งทีช่ ั้น 2 อาคารหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหบริการไปยังหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System โดย
ใชระบบการจัดการฐานขอมูลปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server ประกอบดวยระบบงาน ดังนี้
1. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System) เปนระบบทีใ่ ชในการ
ควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ ใหทํางานตามเงือ่ นไขที่ตองการ รวมทั้ง
การกําหนดคาความหมาย การกําหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน
2. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module) เปนระบบที่ใชสาํ หรับการ
บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
3. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เปนระบบการบริหารจัดการ และการ
บอกรับสิ่งพิมพตอเนื่อง
4. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทําหมวดหมู (Cataloging Module) เปนระบบ ที่ใชใน
การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบูรณาการ
ขอมูลกับ Acquisition Module
5. ระบบบริการสืบคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module) เปนระบบการ
จัดการใหมกี ารสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ
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6. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module) เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุด ซึ่งจะทํางานรวมกับรหัสแถบ (Barcode) เพื่อเพิม่ ความ
รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ
7. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบทีส่ ามารถ
ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึ่งเปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช
Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่
8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System) เปนการนําเทคโนโลยี
ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวิทยุ) มาใชงานและบันทึกขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง
9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module) เปนระบบทีส่ ามารถสํารวจขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก
ขอมูลหนังสือที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสํารวจหนังสือ
สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนินงานหองสมุดตั้งแตป
การศึกษา 2548 โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 7 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที่ 7 และใน
อนาคตสํานักหอสมุดจะดําเนินการจัดซื้ออีก 2 ระบบงานที่เหลือเพื่อใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่
สมบูรณแบบ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ระบบหองสมุดอัตโนมัตทิ ี่ใชครอบคลุมงานระบบฐานขอมูล
Sybase SQL, ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา, ระบบ
ควบคุมวารสาร, ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทําหมวดวดหมู,
ระบบบริการสืบคนขอมูล, และระบบควบคุมการยืม-คืน ไดคะแนน
เทากับ 2)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใชเขาสูระบบ
สหส.อ2.6.003
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 1 System
สหส.อ2.6.004
Administration Guide
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1 คะแนน (ตอ)

สหส.อ2.6.011
สหส.อ2.6.012

2 คะแนน

สหส.อ2.6.005
สหส.อ2.6.006
สหส.อ2.6.007
สหส.อ2.6.008
สหส.อ2.6.009
สหส.อ2.6.010

แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 8 การ
กําหนด Parameters
คูมือปฏิบัตงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 2
Cataloging Setup Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 3
Implementation Guide : Workbook
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 4
Implementation Forms : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 5
Implementation Workbook : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 6 Horizon
Library System Release 7.3 : New User System
Administration Training
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 7 Horizon
7.3 : Training Guide

ตัวบงชี้ 2.7 การบริการเว็บไซตสํานักหอสมุด
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ขึ้น โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th
เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด ที่มีการปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัยอยางสม่าํ เสมอ ผูใชสามารถ
สืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว ปการศึกษา 2550 มีสถิติการใชเว็บไซตเปนจํานวน 123,996
ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปการศึกษา 2549 ที่มจี ํานวน 80,499 ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 35.08
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
-
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3 คะแนน

สหส.อ2.7.013
สหส.อ2.7.014
สหส.อ2.7.015
สหส.อ2.7.016
สหส.อ2.7.017

แผนภูมิการเขียนเว็บไซตสํานักหอสมุด
แผนภูมิการแกไขและปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมเว็บไซตสาํ นักหอสมุด
สถิติการใชเว็บไซตสํานักหอสมุด
คูมือการทําเว็บไซตสํานักหอสมุด

ตัวบงชี้ 2.8 การพัฒนาทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุ ค ลากรของสํ า นั ก หอสมุ ด ได รั บ การส ง เสริ ม ให เ ข า ร ว มกิ จ กรรมเพิ่ ม พู น ความรู ท างด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2550 บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับ
ความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 3 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (บุคลากรสํานักหอสมุดไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหไดรับการ
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 3 ครั้ง
ไดคะแนนเทากับ 2)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
สหส.อ2.8.018 การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้ 2.9 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุม
หลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความตองการของผูใช มีการกําหนดแผนในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม
2550) ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2550-มีนาคม 2551) และภาคฤดูรอน (เดือนเมษายนพฤษภาคม 2551) ในปงบประมาณประจําปการศึกษา 2550 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ทัง้ วิธกี ารจัดซื้อและไดรับบริจาค ดังนี้
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หนังสือที่จัดซือ้ แบงเปน หนังสือภาษาไทย จํานวน 2,124 เลม หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 1,961 เลม รวมหนังสือที่จัดซื้อทัง้ สิ้น จํานวน 4,085 เลม
หนังสือที่ไดรับบริจาค แบงเปน หนังสือภาษาไทย จํานวน 2,451 เลม หนังสือภาษา
ตางประเทศ จํานวน 182 เลม รวมหนังสือที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ 2,633 เลม
รวมหนังสือที่ไดจัดหาประจําปการศึกษา 2550 เปนจํานวนทั้งสิ้น 6,718 เลม
วารสารที่จัดซือ้ แบงเปน วารสารภาษาไทย จํานวน 262 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาตางประเทศ
จํานวน 296 ชื่อเรื่อง รวมวารสารที่จัดซื้อทั้งสิน้ จํานวน 557 ชื่อเรื่อง
วารสารที่ไดรับบริจาค แบงเปน วารสารภาษาไทย จํานวน 328 ชื่อเรื่อง วารสารภาษา
ตางประเทศ จํานวน 95 ชือ่ เรื่อง รวมวารสารที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ จํานวน 423 ชือ่ เรื่อง
รวมวารสารที่ไดจัดหาประจําปการศึกษา 2550 เปนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 980
ชื่อเรื่อง
หนังสือพิมพทจี่ ัดซื้อ แบงเปน หนังสือพิมพภาษาไทย จํานวน 16 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ
ภาษาตางประเทศ จํานวน 2 ชื่อเรื่อง
รวมหนังสือพิมพท่ไี ดจัดหาประจําปการศึกษา 2550 เปนจํานวนทั้งสิ้น 18 ชือ่ เรื่อง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 7,134 เลม
บทคัดยอในฐานขอมูลวิทยานิพนธ จํานวน 155,000 รายการ
สื่อโสตทัศนที่จัดซื้อประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 1,119 รายการ
และการจัดหาฐานขอมูลออนไลนประจําปการศึกษา 2550 จํานวน 8 ฐานขอมูล
ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท

ภาษาไทย ภาษาตางป
ระเทศ
ฐานขอมูล E-BOOK
7,134
ฐานขอมูล Blackwell Synergy
750
ฐานขอมูล มติชน
2,000
ฐานขอมูล ACM
70,000
ฐานขอมูล IEL/IEEE
1,574,558
ฐานขอมูล Business Source
2,300
Premier
ฐานขอมูลScience Direct
8,918,912
(สาระสังเขป)

จํานวนรวม
7,134 รายชื่อ
750 รายชื่อ
2,000 บทความ
70,000 บทความ
1,574,558 บทความ
2,300 รายชื่อ
8,918,912 บทความ
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8

ฐานขอมูล Dissertation
Abstract Online (สาระสังเขป)

2,400,000

2,400,000 รายชื่อ

สิ้นสุดปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการ
ผูใช จํานวนทั้งสิ้น 1,949,857 รายการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.9.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2 คะแนน
สหส.อ2.9.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.9.003 แบบฟอรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.9.004 แฟมบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
สหส.อ2.9.005 แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.9.006 แฟมรายชื่อหนังสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียงตามชื่อรานคา
สหส.อ2.9.007 แฟมพิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา
สหส.อ2.9.008 แฟมจดหมายขอสิ่งพิมพ
สหส.อ2.9.009 แฟมจดหมายขอขอบคุณ
สหส.อ2.15.054 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
3 คะแนน
สหส.อ2.12.023 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวบงชี้ 2.10 การจัดสรรคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททีค่ รอบ
คลุมทุกกลุม คณะที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเปนภาคการศึกษา
และทําสรุปคาใชจายทุกภาคการศึกษาและรวมสรุปประจําปการศึกษา
มีการดําเนินการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกกลุม คณะ/สาขาวิชา สิน้ สุดปการศึกษา 2550 แบงเปน
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ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ
วารสารและหนังสือพิมพ
สื่อโสตทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูล
รวมคาใชจายในการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศ

สื่ออิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูล
ฐานขอมูล E-BOOK Netibrary
ฐานขอมูล BSP
ฐานขอมูล Blackwell Synergy
ฐานขอมูล DAO
ฐานขอมูล ACM
ฐานขอมูล IEL
ฐานขอมูล Science Direct
ฐานขอมูลมติชน E-Library
ฐานขอมูล CD-ROM วิทยานิพนธไทย
รวมคาใชจา ยในการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส
และฐานขอมูล

จํานวนเงิน (บาท)
4,983,076.42
5,222,055.68
61,911.50
3,042,108.20
13,309,151.80

จํานวนเงิน (บาท)
200,000.00
491,608.00
347,536.00
125,960.00
204,103.00
1,549,234.00
97,987.20
25,680.00
29,960.00
3,042,108.20

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.10.010 แฟมงบประมาณที่ขอจัดตั้งในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
2 คะแนน
สหส.อ2.10.011 สมุดงบประมาณคาทรัพยากรประจําปงบประมาณ
สหส.อ2.10.012 แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบิล
สหส.อ2.10.013 สมุดรับใบวางบิล
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2 คะแนน (ตอ

3 คะแนน

สหส.อ2.10.014
สหส.อ2.10.015
สหส.อ2.10.016
สหส.อ2.10.017
สหส.อ2.10.018
สหส.อ2.10.019
สหส.อ2.10.020
สหส.อ2.10.021

แฟมแจงคาหนังสือและสื่อโสตทัศนทจี่ ัดซือ้ เขามา
เรียบรอยแลว
แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมใบสงของ
แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอกรับกับสายสง
แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนังสือพิมพที่บอกรับตรง
แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนกงบประมาณ
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวบงชี้ 2.11 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา (บาท : คน)
มีการคํานวณคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเที ย บเท า ซึ่ ง เป น ค า ใช จ า ยในการจั ด ซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ประเภทในป ง บประมาณที่
หองสมุดจัดหา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งนี้เพื่อให
ทราบคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสนเทศตอหัวของนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2550 โดยใช
สูตรในการคํานวณ คือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา กลาวคือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน
13,309,151.80 บาท (สิ บ สามล า นสามแสนเก า พั น หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ เอ็ ด บาทแปดสิ บ สตางค ) ต อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวน 16,010 คน ดังนั้น คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอ
นักศึกษา 1 คน เทากับ 831.30 บาท (แปดรอยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค)
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีคา ใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ คนละ 831.30 บาท
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ไดคะแนนเทากับ 2)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
สหส.อ2.11.022
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ตอจํานวนนักศึกษา
สหส.อ3.4.008
จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
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ตัวบงชี้ 2.12 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทัง้ คุณภาพและปริมาณที่สง เสริมหลักสูตร และกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต
โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหนักศึกษา สําหรับการคนควาเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช
สูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมดที่มีในสํานักหอสมุดตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาประจําปการศึกษา 2550 กลาวคือ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวน 1,949,857
รายการ ตอ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 16,010 คน ดังนัน้ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
นักศึกษา 1 คน เทากับ 122 รายการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 122 รายการตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง

คะแนนตาม
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หมายเลขเอกสาร

รายชื่อเอกสารอางอิง

สหส.อ2.12.023
สหส.อ3.4.008
สหส.อ2.12.024

แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา

ตัวบงชี้ 2.13 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทั้งคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทียบกับ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหอาจารย สําหรับใชในการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มี
ในสํานักหอสมุดตอจํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2550 กลาวคือ จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทจํานวน 1,949,857 รายการ ตอ จํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต
ทั้งหมด จํานวน 1,137 คน ดังนั้น จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตออาจารย 1 คน เทากับ 1,715
รายการ
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 1,715 รายการ ตออาจารย 1 คน
ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.12.023 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
สหส.อ2.13.025 แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย
ตัวบงชี้ 2.14 คาใชจายในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (รอยละของคาใชจายในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท)
มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพือ่ การพัฒนา
หองสมุดใหไปสูการเปน E-Library ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนพัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ปการศึกษา 2548-2550 ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายไวในปการศึกษา 2550 ไมนอยกวา
รอยละ 20 ของคาใชจา ยในการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยคํานวณสัดสวนรอยละของ
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสือ่ โสตทัศน
จํานวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส x 100
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

=

3,042,108.20 x 100
13,309,151.80

ในปการศึกษา 2550 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ
22.85 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 22.85
ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

หมายเลขเอกสาร

รายชื่อเอกสารอางอิง

สหส.อ2.14.026

แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ตัวบงชี้ 2.15 การวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากรสารสนเทศ
มีการวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
สําหรับสํานักหอสมุด และหองสมุดสาขา 2 แหง ประกอบดวย หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี
และ
หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี โดยการวิเคราะหและสรางระเบียนบรรณานุกรม การกําหนด หัวเรื่อง
การกําหนดเลขเรียกหนังสือลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มีการดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา
ดัชนีทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ไดแก หนังสือภาษาไทยจํานวน 5,187 เลม หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 1,973 เลม สื่อโสตทัศนภาษาไทย จํานวน 793 รายการ สื่อโสตทัศนภาษาตางประเทศ
จํานวน 326 รายการ และดัชนีวารสาร จํานวน 7,010 รายการ ทั้งนี้ เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมจาํ กัดเวลาและสถานที่
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน

หมายเลขเอกสาร
สหส.อ2.15.029

รายชื่อเอกสารอางอิง
การวิเคราะหและจัดทําดชนีทรัพยากรสารสนเทศ

43

2 คะแนน

สหส.อ2.15.030
สหส.อ2.15.031
สหส.อ2.15.034
สหส.อ2.15.035
สหส.อ2.15.036
สหส.อ2.15.038
สหส.อ2.15.039

สหส.อ2.15.040
สหส.อ2.15.041
สหส.อ2.15.042
สหส.อ2.15.043
สหส.อ2.15.044

สหส.อ2.15.045
สหส.อ2.15.046
สหส.อ2.15.047
สหสอ.2.15.048
สหส.อ2.15.049
สหส.อ2.15.050

คูมือการวิเคราะหและลงรายการหนังสือในฐานขอมูล
โปรแกรม Horizon
คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสตทัศนใน
ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํ ดัชนีวารสาร
คูมือสรางฐานขอมูลดัชนีวารสารในฐานขอมูลโปรแกม
Horizon
แบบฟอรม Worksheet ดัชนีวารสาร
Anglo-American Cataloguing Rules
An introduction to AACR2 : programmed guide to
the second edition of Anglo-American
Cataloguing Rules, 1988 revision
การลงรายการหนังสือและสิง่ พิมพตอเนื่องตาม
หลักเกณฑ AACR2, 1998 revision
การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและนามแฝง-นามจริง
ของผูแตง
นามประพันธนักเขียนไทยทีใ่ ชในบัตรรายการของ
หองสมุดแหงชาติ
Library of Congress classification class A-Z
National Library of Medicine classification : a
scheme for the shelf arrangement of library
materials in the field of medicine and its related
sciences
วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การจัดหมวดหมูหนังสือระบบแพทยแหงชาติอเมริกัน
Library of Congress Subject headings ; v.1-v.5
Medical subject headings 1985.
หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
หัวเรื่องและวิธกี ารกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศ
ไทยของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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2 คะแนน (ตอ)

สหส.อ2.15.051
สหส.อ2.15.052
สหส.อ2.15.055
สหส.อ2.15.056

สหส.อ2.15.057

3 คะแนน

สหส.อ2.15.059
สหส.อ2.15.027
สหส.อ2.15.028
สหส.อ2.15.032
สหส.อ2.15.033
สหส.อ2.15.037
สหส.อ2.15.058

หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย
คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการระบบ Local
Call Number งานวิจัยและวิทยานิพนธของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คูมือการวิเคราะหและลงรายการวารสารในฐานขอมูล
โปรแกรม Horizon
MARC 21 สําหรับทะเบียนหนังสือ / เอกสาร
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนย
ศึกษาวิภาวดี
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนย
ศึกษาสาทรธานี
แฟมรายชื่อหนังสือใหมทพี่ รอมจะออกบริการ
แฟมรายชื่อสือ่ โสตทัศนใหมที่พรอมจะออกบริการ
แฟมสถิติการวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากร
สารสนเทศ
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันสํานักหอสมุด

ตัวบงชี้ 2.16 การบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ดวยความสะดวกรวดเร็ว
มีบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ โดยนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
มาใชเพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใช และยังเอื้อใหผูใชสามารถตรวจสอบรายการยืมและตอ
อายุการยืมผานระบบออนไลนไดดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศจากผูรับ
คืน (bookdrop) ตั้งอยูที่อาคารเรียน 2 จุด และหนาอาคารหอสมุด 1 จุด สําหรับในปการศึกษา 2550
มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ถกู ยืมจํานวนทัง้ สิ้น 104,123 รายการ โดยแยกเปนจํานวนหนังสือ
ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ จํานวน 88,892 รายการ และสื่อโสตทัศนจํานวน 15,231 รายการ
และการใหบริการรับคืนหนังสือจากตูรับคืน (bookdrop) มีจํานวน 3,120 รายการ
ในการใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในแตละประเภทใชเวลา 1 รายการ ไมเกิน 10
วินาที
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ใชเวลาในการใหบริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศแตละ
ประเภท 1 รายการ : 10 วินาที ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.16.001 แผนภูมิปฏิบัติงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.16.002 แผนภูมิปฏิบัติการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคานเตอร
แบบปกติ
สหส.อ2.16.003 แผนภูมิปฏิบัติการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคานเตอร
แบบตองการยืมตอ (renew)
สหส.อ2.16.004 แผนภูมิปฏิบัติงานการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศจากตูรบั
คืน (bookdrop)
สหส.อ2.16.005 วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.16.006 วิธีปฏิบัติการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.16.007 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ
สหส.อ2.16.008 วิธีปฏิบัติการเก็บหนังสือจากตูรับคืน (bookdrop)
สหส.อ2.16.009 วิธีปฏิบัติการคิดคาปรับเกินกําหนดสง/ทําทรัพยากร
สารสนเทศชํารุด
สหส.อ2.16.010 ใบเสร็จคาปรับ
สหส.อ2.16.011 สมุดบัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนดสงรายวัน
สหส.อ2.16.012 สมุดบัญชีคาปรับสื่อโสตทัศนเกินกําหนดสง/คาพิมพงาน
รายวัน
สหส.อ2.16.013 ใบจองทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.16.014 แบบฟอรมสถิติการรับคืน
สหส.อ2.16.015 คูมือปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.16.016 แฟมรายชื่อผูเสียคาปรับจากการคืนหนังสือในตูรับคืน
(bookdrop)
สหส.อ2.16.017 แฟมรายชื่อผูย ืมทรัพยากรสารสนเทศประจําวัน
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3 คะแนน (ตอ

สหส.อ2.16.018
สหส.อ2.16.049
สหส.อ2.16.050
สหส.อ2.16.051
สหส.อ2.16.052

แฟมสถิติหนังสือที่เก็บจากตูร ับคืน (bookdrop)
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบเสร็จคาปรับ
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบจองทรัพยากรสารสนเทศ
ใบแสดงรายการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวบงชี้ 2.17 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาทีส่ ามารถชวยเหลือผูใช
ทัง้ อาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความตองการโดยเฉพาะคําถามที่เปน
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง ซึง่ ตองใชเวลาในการคนหา โดยมีบรรณารักษเปนผูชว ยใหคําแนะนํา และชวย
ในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทัง้
อินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งคําถามที่ตองการขอมูลโดยละเอียดหรือตองการคําตอบนั้น บรรณารักษ
ผูใหบริการสามารถหาคําตอบหรือใหขอมูลรายละเอียดแกผูใชไดในแตละคําถาม โดยใชเวลานอยกวา
30 นาที สําหรับในปการศึกษา 2550 มีผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาจํานวน 2,459 ราย
ผลการประเมินการดําเนินงาน (สามารถใหบริการตอบคําถามแกผูใชโดยใชเวลานอยกวา 30 นาที
ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.17.019 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
สหส.อ2.17.020 วิธีปฏิบัติการทําบันทึกคําถาม
สหส.อ2.17.021 บัตรบันทึกคําถามและแหลงคําตอบ
สหส.อ2.17.022 แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
สหส.อ.2.17.023 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต (webpac)
สหส.อ.2.17.024 คูมือ Journal link
สหส.อ.2.7.015 แฟมเว็บไซตสาํ นักหอสมุด
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ตัวบงชี้ 2.18 บรรณารักษบริการตอบคําถาม
สํานักหอสมุดจัดใหมบี รรณารักษบริการตอบคําถาม
คอยใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําในการคนควาและสืบคนขอสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจยั การเขียนบรรณานุกรม
รวมทัง้ การแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น. โดยมีการหมุนเวียน
บรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. ซึ่งรวมแลวมีการใหบริการ
ตอบคําถามและชวยการคนควา เปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีบรรณารักษประจําใหบริการตอบคําถามเปนเวลา 8 ชั่วโมง : วัน
ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.18.025 แฟมแบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวย
การคนควา
สหส.อ2.18.026 แฟมตารางปฏิบัติงานบรรณารักษบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา
ตัวบงชี้ 2.19 บริการสงเสริมการอานและการใชหองสมุด
สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อเปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก
นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหม
เปนประจําทุกตนปการศึกษา รวมทัง้ จัดทําสื่อแนะนําการใชหองสมุด เพื่อใหผูใชสามารถใชหองสมุดได
อยางถูกตอง สามารถชวยเหลือตนเองไดในการคนควาขอมูล และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมให
เกิดการอานและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา ซึ่งในการจัดกิจกรรมตางๆ สํานักหอสมุดมีการ
ทําประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2550 มีการจัดปฐมนิเทศ
แนะนําการใชหองสมุดแกนกั ศึกษาใหมชนั้ ปที่ 1 ทั้งในระดับปรริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 1,476
ราย และมีการจัดกิจกรรมตางๆ แนะนําขอมูล ประชาสัมพันธขาวสาร เพื่อสงเสริมการอานและการใช
โดยมีการจัดนิทรรศการใหญที่สําคัญ จํานวน 6 ครั้ง และกิจกรรมหลักประจําปการศึกษาเพื่อใหผูใชเขา
มามีสว นรวม จํานวน 3 ครั้ง รวมทัง้ กิจกรรมเสริมโดยจัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูล ดังนี้
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การจัดนิทรรศการ
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง “พระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ในการปกครองราษฎร” ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2550
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง “ในหลวงกับการถายภาพ”
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2551
3. นิทรรศการแสดงผลงานภาพถายของนักศึกษาที่สงเขาประกวดในหัวขอ “หองสมุด คือ
เพื่อน” ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2551
4. นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร และจัดแสดงหนังสือในพระนิพนธ ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2551
5. นิทรรศการแสดงหนังสือพรอมคําสัมภาษณคนดังในมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง “หนังสือคือ
เพื่อน” ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2551
6. นิทรรศการแสดงภาพถายของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดหัวขอ “หองสมุด คือ
เพื่อน” ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2551
การจัดกิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมสัปดาหสง เสริมการอานประจําปการศึกษา 2550 (ระหวางวันที่ 26 – 30
พฤศจิกายน 2550) โดยมีการจัดกิจกรรมยอยตางๆ การประกวดภาพถาย จัดแสดงหนังสือที่เขารอบ
รางวัลซีไรตป 2550 จําหนายหนังสือราคาถูกจากรานคาตางๆ และกิจกรรมตอบปญหาชิงรางวัล
2. กิจกรรมวัน Open House วันที่ 18 มกราคม 2551 โดยมีกิจกรรมนําชมหองสมุดและ
แนะนําขอมูล รวมทัง้ กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ
3. กิจกรรมงานสัปดาหหอ งสมุด ประจําปการศึกษา 2550 (ระหวางวันที่ 4-8 กุมภาพันธ
2551) โดยมีการจัดเสวนาวิชาการในหัวขอตางๆ ที่นา สนใจ การออกรานหนังสือชั้นนํา และกิจกรรม
สันทนาการ
การจัดกิจกรรมเสริม
1. จัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูลที่อยูใ นระหวางการทดลองใช โดยฐานที่จัดอบรมไดแก
CNKI, Emerald, EBSCO Medical Nursing Database และ Blackwell E-book รวม 4 ครั้ง
2. จัดอบรมแนะนําการใชฐานขอมูลที่บอกรับแลว โดยฐานขอมูลทีจ่ ัดอบรม ไดแก Blackwell,
ACM, IEEE และ Business Source Premier รวม 2 ครั้ง
3. แนะนําการใชการเขียนอางอิงและบรรณานุกรม และการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ใหแก
นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 และคณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันที่
1 กันยายน 2550
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นอกจากนี้ยงั มีการสอนวิชาการใชหองสมุดและการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกบั นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยเปนผูรว มสอนในรายวิชาการพัฒนาตนเอง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และจัด
บรรยายใหตามที่คณะตางๆ ไดแจงความประสงคมา ไดแก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.19.027 แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
สหส.อ2.19.029 ตารางการปฐมนิเทศการใชหองสมุดนักศึกษาปที่ 1
สหส.อ2.19.032 แฟมรายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
สงเสริมการอาน
2 คะแนน
สหส.อ2.19.028 แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใชหองสมุดสําหรับ
นักศึกษาใหม
สหส.อ2.19.036 ซีดีแนะนําการใชหองสมุด
สหส.อ2.19.037 โบชัวรแนะนําบริการสํานักหอสมุด
3 คะแนน
สหส.อ2.19.030 แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศปการศึกษา 2550
สหส.อ2.19.031 แฟมบันทึกเชิญบรรณารักษสอนและบรรยายเรื่องการใช
หองสมุด
สหส.อ2.19.033 แฟมรายละเอียดขอมูลที่จัดบอรด
สหส.อ2.19.034 แฟมซีดีภาพประกอบการจัดนิทรรศการ
สหส.อ2.19.035 เอกสารขอมูลที่จัดนิทรรศการ
สหส.อ2.19.053 แฟมรายชื่อผูเขารวมอบรมแนะนําฐานขอมูล
สหส.อ2.19.054 แฟมสรุปผลประเมินกิจกรรม
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ตัวบงชี้ 2.20 บริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน
สํานักหอสมุดมีการพัฒนาการบริการโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชสนับสนุนเพื่อใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการขอมูลขาวสาร โดยผูใช
สามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของสํานักหอสมุดผานระบบออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลาที่
เว็บไซตของสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th ซึ่งมีบริการดังตอไปนี้
1. บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายุการยืม
หนังสือ และสือ่ โสตทัศนตาง ๆ ทีย่ ืมไป และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ
สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน
2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการที่ใหผูใชทาํ การจองหนังสือ หรือสื่อโสตทัศน
ตาง ๆ ทีม่ ผี ูอื่นยืมไปกอนแลว โดยผูใ ชสามารถทําการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ
ออนไลน
3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชสามารถทําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ที่มีอยูในสํานักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลรวมทั้งฐานขอมูลออนไลน
ตาง ๆ ที่หองสมุดมีการบอกรับหรือจัดหามาใหบริการโดยไมคิดคาบริการไดตลอดเวลา
4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม หนังสือที่ทาํ การจอง การ
คางสงหนังสือ คาปรับ รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลประวัติ ที่อยู และ password ไดดวย
ตนเอง
5. บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต เปนการใหบริการขอมูล ขาวสารและเรื่องทีน่ าสนใจ
รวมทัง้ กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักหอสมุด แกผูใชโดยผานระบบออนไลน
6. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) เปนบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา การใหคําแนะนําตาง ๆ ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผาน ระบบ
ออนไลน
7. บริการสื่อสารขอมูลกับผูใชรายกลุม / รายบุคคล
8. บริการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ (shelf check service) เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่ออํานวย
ความสะดวกและรวดเร็วใหแกผูใชในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยตนเอง
9. บริการ VDO/Multimedia on Demand เปนบริการที่ผูใชสามารถเขาถึงสื่อมัลติมีเดียใน
รูปแบบตาง ๆ ไดโดยผานระบบออนไลน
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สําหรับในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุดสามารถจัดใหมีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
ออนไลนแลว จํานวน 6 ประเภทบริการ ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) โดยมีสถิติการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังนี้
บริการตอายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน 4,821 ครั้ง
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน
466 ครั้ง
บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แบงเปน
- ฐานขอมูล ACM
จํานวน 5,216 ครั้ง
- ฐานขอมูล Blackwell Synergy
จํานวน 12,234 ครั้ง
- ฐานขอมูล IEEE
จํานวน 3,098 ครั้ง
- ฐานขอมูล Business Source Premier จํานวน 13,402 ครั้ง
- ฐานขอมูล Science Direct
จํานวน 4,657 ครั้ง
- ฐานขอมูล E-Book
จํานวน 4,147 ครั้ง
- ฐานขอมูล DAO
จํานวน 2,530 ครั้ง
- ฐานขอมูลมติชน
จํานวน 54,085 ครั้ง
บริการขอมูลผูใชบริการผานระบบออนไลน
จํานวน 123,996 ครั้ง
บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
จํานวน 123,996 ครั้ง
674 ครั้ง
บริการคนควาอางอิงออนไลน
จํานวน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (สามารถใหบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนได 6 ประเภท
ไดแก
ก. บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ข. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
ค. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ง. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
จ. บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
ฉ. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a librarian)
ไดคะแนนเทากับ 2)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
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รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.16.015 คูมือปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.17.023 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต (webpac)
2 คะแนน
สหส.อ2.7.015 แฟมเว็บไซตสาํ นักหอสมุด
ตัวบงชี้ 2.21 การเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม
สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชัว่ โมงการเปดใหบริการทีเ่ หมาะสม โดยเปดทําการในวันจันทรศุกร ตั้งแตเวลา 8.30-21.00 น. และในวันเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. รวมจํานวนชัว่ โมง
ที่ใหบริการ สําหรับในวันทําการปกติรวมจํานวน 12.5 ชั่วโมง โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสําหรับป
การศึกษา 2550 มีจํานวนทัง้ สิ้น 465,806 คน โดยแยกเปนผูเ ขาใชผานเว็บไซตจํานวน 123,996 ครั้ง
และผูเขาใชสํานักหอสมุดกลางจํานวน 318,468 ครั้ง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน 14,316 ครั้ง
และผูเขาใชหอ งสมุดศูนยสาทรธานีจาํ นวน 9,026 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (มีการเปดใหบริการในวันปกติจํานวนมากกวา 12 ชั่วโมง : วัน
ไดคะแนนเทากับ 3)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
สหส.อ2.21.038 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3
สหส.อ2.21.039 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5
สหส.อ2.21.040 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.21.041 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชหองสมุดรายเดือน
สหส.อ2.21.042 แฟมตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด และ
ใบเบิกคาลวงเวลาประจําเดือน
สหส.อ2.21.043 สมุดเซ็นชื่อผูป ฏิบัติงานภาคค่ํา
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ตัวบงชี้ 2.22 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ
ไดแก
ดานผูใหบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึงขอมูล ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดาน
สถานที่สงิ่ แวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ
สํารวจปละ 1 ครั้ง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม (อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท) สําหรับปการศึกษา 2550 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2550 ซึง่ ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใช พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.17 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งมี
ผลอยูในระดับดี ซึ่งในรายดาน พบวาดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.85 รองลงมาไดแกดาน
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.40 และดานการประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ย 3.35 ตามลําดับ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในคาเฉลีย่ 3.17
ไดคะแนนเทากับ 2)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2 คะแนน
สหส.อ2.22.044 แฟมแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ปการศึกษา 2550
สหส.อ2.22.045 แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ
ปการศึกษา 2550
ตัวบงชี้ 2.23 การบริการบุคคลภายนอก
การให บริ ก ารของสํ า นัก หอสมุด นอกจากจะให บริ ก ารแก ผูใ ช บริ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยแลว สํานักหอสมุดยังมีนโยบายใน
การเปดใหบุคคลภายนอกเขาใช เพื่อเปนการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม โดยใหผูใชภายนอก
แสดงหลักฐาน คือ บัตรประจําตัว และเซ็นชื่อขอเขาใชในสมุดเพื่อบันทึกเปนหลักฐาน ในปการศึกษา
2550 มีสถิติการเขาใชบริการของบุคคลภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 1,979 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
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หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.23.047 คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา
2539-2540
2 คะแนน
สหส.อ2.23.046 แผนภูมิปฏิบัติงานการใหบริการแกบุคคลภายนอกที่เขาใช
หองสมุด
3 คะแนน
สหส.อ2.23.048 สมุดเซ็นชื่อบุคคลภายนอกที่เขาใชหองสมุด
สหส.อ2.21.041 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชหองสมุดรายเดือน
ตัวบงชี้ 2.24 การดําเนินงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุดไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจํานวน 1,375,000.00 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ด
หมื่นหาพันบาทถวน) จากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรางหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต และอนุญาต
ใหดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยสํานักหอสมุดไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อการทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา และใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ และเปนระบบระเบียบตามหลักวิชาการดําเนินงานจดหมาย
เหตุ รวมทั้ง มีโครงสรางในการบริหารงานที่ชัดเจนในลักษณะของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ
คณะกรรมการอํานวยการฯ มีภารกิจในการกําหนดแนวทางกํากับดูแลและใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
และแกปญหาขอขัดแยงในการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินงานฯ ทําหนาที่พิจารณาวางหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพเอกสารของมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดประเภทเอกสาร วิเคราะหและประเมินคุณคา
เอกสาร จัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย และจัดหาเอกสาร สิ่งพิมพ โสตทัศน
วัสดุ และวัตถุจดหมายเหตุที่คณะหรือหนวยงานไดทําขึ้นหรือไดรับวิธีตางๆ นอกจากนี้ สํานักหอสมุด
ยังไดกําหนดแผนการดําเนินงานในระยะ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551 ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 2 ตามเกณฑการประเมิน)
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หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ2.24.001 แฟมงบประมาณจัดทําหอจดหมายเหตุ
สหส.อ2.24.002 แฟมวัตถุประสงค
สหส.อ2.24.003 แฟมโครงสรางหอจดหมายเหตุ
2 คะแนน
สหส.อ2.24.004 แฟมแผนการดําเนินงาน
สหส.อ2.24.005 แฟมดําเนินงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก
เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กํ า หนดภาระหน า ที่ ก ารบริ ห ารและการจั ด การ ในการปฏิ บั ติ อ ย า งชั ด เจนเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
บุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สํา นั กหอสมุ ด เดื อนละ 1 ครั้ง หรือมีการประชุ มกรณีเ รื่องเร งด ว น เพื่อรับทราบนโยบายและ
แนวทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารและการจัดการ
สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหาร
ตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีก ารจัดทําแผนภูมิ การแบ ง สวนงานออกเปน 4 แผนก และ 1
สํานักงาน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน และเพื่อใหการบริหารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม สํานักหอสมุด มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหาร
จัดการ 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
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โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด
และมีคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ซึ่งแตงตั้งมาจากหัวหนาแผนกทุกแผนก เพื่อรวมกันกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบริ ห ารและการจั ด การในสํ า นั ก หอสมุ ด ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว และสามารถนําผลการปฎิบัติมาประเมินผล
หากมีปญหาหรือขอบกพรองจะไดชวยกันแกไขและปรับปรุงตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
2 คะแนน
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2550
3 คะแนน
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.002
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.003
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.004
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 3/2550
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
ตัวบงชี้ 3.2 โครงสรางและระบบบริหาร
สํานักหอสมุด มีการกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน โดยมีการแบงการบริหารงาน
ออกเปน 4 แผนก และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย แผนกเทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ แผนก
หอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ ในแตละแผนก มีการกําหนดภาระหนาที่ไวเปนลายลักษณ
อักษร และเพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละแผนกดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดมีการ
ดําเนินการตามโครงสราง โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูดูแลบริหารจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนตามสาย
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งานการบริหาร มีรองผูอํานวยการทําหนาทีกํากับและดูแลการดําเนินงานในแผนกและรายงานตอ
ผูอํานวยการ สวนสํานักงานเลขานุการขึ้นตรงตอผูอํานวยการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สหส.อ3.2.002 โครงสรางการบริหาร
2 คะแนน
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2550
3 คะแนน
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.002
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.003
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.004
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 3/2550
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 3.3 การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอด
คลองกับวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับป
การศึกษา 2550 มีการสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา การเขาฟงบรรยาย
ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 551 ครั้ง ในจํานวน
ดังกลาวเปนการจัดโดยสํานักหอสมุดเองรวม 27 ครั้ง จําแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา
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และการบรรยายทางวิชาการ 17 ครั้ง และการศึกษาดูงาน 10 ครั้ง เปนการศึกษาดูงานในประเทศ 8
ครั้ง และตางประเทศ 2 ครั้ง (ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย) รวมแลวบุคลากรมีโอกาสไดรวมกิจกรรม
พัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 19.68 ครั้งตอป
สํานักหอสมุด ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 27 ครั้ง จําแนกเปนการประชุม การ
ฝกอบรม การสัมมนา และการเขาฟงบรรยายทางวิชาการ 17 ครั้ง และการศึกษาดูงาน 10 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ3.3.003 การพัฒนาบุคลากร
2 คะแนน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
3 คะแนน
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2550
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
ดัชนีบงชี้ 3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ ชวยในการบริหารและการตัดสินใจ
สํานักหอสมุดไดจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความคลองตัว บุคลากรผู
ปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณมีการจัดระบบเอกสารสงออก-สงเขาภายใน-ภายนอก โดยมีการบันทึก
รายละเอียดไวเปนหลักฐาน และมีการจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนหาไดสะดวก และนอกจากนี้ยัง
สามารถเขาถึงขอมูลงบประมาณสําหรับในการดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด โดยแผนกงบประมาณไดจัดทําโปรแกรมการเขาใชขอมูลจากอินทราเน็ต โดย
ผานทาง http://budget.rsu.ac.th ในการตรวจเช็คขอมูลการขออนุมัติใชเงินงบประมาณดําเนินการ
และงบพัฒนาโครงการตางๆ นอกจากนี้ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบยอยเพื่อการจัดซื้อ (Acquisition Module) มาใชจัดการและควบคุมการใชงบประมาณการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศของแตละคณะ การใชงบประมาณของสํานักหอสมุดมีการประเมินผลและรายงาน
ความคืบ หนา ในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึก ษา สง ให สํานั ก งานวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพ และผูบังคับบัญชา
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)

59

หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ3.4.004 สมุดทะเบียนสงออก-ภายใน
สหส.อ3.4.005 สมุดทะเบียนสงออก-ภายนอก
สหส.อ3.4.006 สมุดทะเบียนรับ-ภายใน
สหส.อ3.4.007 สมุดทะเบียนรับ-ภายนอก
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
สหส.อ2.9.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2 คะแนน
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.002
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.003
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
สหส.อ4.1.004
โครงการ ภาคการศึกษาที่ 3/2550
3 คะแนน
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ตัวบงชี้ 3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/
สํานักงาน บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บรรณารักษ และเจาหนาที่ และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อที่จะใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
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หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ3.5.009 Job Description
สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกีย่ วกับบุคลากร
2 คะแนน
สหส.อ3.5.010 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน และแบบประเมินคะแนน
เจาหนาที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และ
เจาหนาที่
3 คะแนน
สหส.อ3.5.011 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง
งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2550 มี
การวางแผนการใชงบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ มีการ
ควบคุมการขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขอ
อนุมัติการใชงบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของแผนกงบประมาณ
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 4.1 นโยบาย/ แผนงานการเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุด มีแผนงานการเงินและงบประมาณ โดยจะใชงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ใหบรรลุตามวัตถุประสงคแก อาจารย นักศึกษา และบุคลากร ในการสนับสนุน
เรื่องการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู และการจั ด ตั้ ง งบประมาณโครงการจะยึ ด หลั ก การวางแผนกลยุ ท ธ เ พื่ อ ให
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต โครงการที่ขอจัดตั้ง มีชื่อผูรับผิดชอบโครงการ มีการ
ติดตามและประสานงานใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค มีการประเมินผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาใหไดทราบผลการใชงบประมาณของ
ปการศึกษา 2550 แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
2550 และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป
2550
2 คะแนน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
3 คะแนน
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 1/2550
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 2/2550
สหส.อ4.1.004 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 3/2550
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด

ตัวบงชี้ 4.2 การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํ า นั ก หอสมุ ด เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เรื่ อ งการขอ
งบประมาณเพื่อนํามาบริหารสํานักหอสมุดใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกอาจารย นักศึกษา
บุคลากร การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจะใชเกณฑการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว สํานักหอสมุดจะจัดเก็บสําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ
ไวเปนหลักฐานสําหรับในการติดตามการขออนุมัติ และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการและ
รายงานความคืนหนนาเปนรายภาคการศึกษา โดยสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทราบ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
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คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
2 คะแนน
สหส.อ4.2.005 ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
สหส.อ2.9.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
3 คะแนน
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 1/2550
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 2/2550
สหส.อ4.1.004 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 3/2550
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
2550 และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป
2550
ตัวบงชี้ 4.3 การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ
สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตางๆ) สํานักหอสมุดจะมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ
วารสารอยูในวามรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และงบลงทุน
โครงการตางๆ อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ และในการตรวจสอบการขอ
อนุมัติการใชงบประมาณสามารถตรวจสอบการใชผานระบบ Internet ของแผนกงบประมาณ และเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาทุกภาค และสิ้นปงบประมาณ 2550 สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา เพื่อที่ตรวจสอบการใชงบประมาณวาเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของป
การศึกษาตอไป สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดจะตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการ
ปฏิบัติการขออนุมัติโครงการพัฒนาวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป
2550 และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป
2550
2 คะแนน
สหส.อ4.2.006 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2550
3 คะแนน
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 1/2550
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 2/2550
สหส.อ4.1.004 การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการภาคการศึกษาที่ 3/2550
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ตัวบงชี้ 4.4 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของหองสมุด
สํานักหอสมุดถูกจัดเปนหนวยงานบริการวิชาการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการ
พัฒนาทรัพยารกสารสนเทศและแหลงความรู การบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การวิเคราะหตน ทุนในการดําเนินงาน
ของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราห
ความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด โดยในปการศึกษา 2550 นี้
ไดมีแนวทางวิธีคิด 2 ประเด็น ไดแก การคิดตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และคาใชจายที่
เกี่ยวกับการบริการตอจํานวนการใช โดยใชขอมูลคาใชจาย จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และจํานวน
การใชบริการ เปนขอมูลพืน้ ฐานในการคิด
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
เงินเดือนและคาสวนบริหาร
คาลวงเวลา-สวนบริหาร
คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร
คาอบรมและสัมมนาภายนอก
คาหนังสือและวารสารหองสมุด
คาใชจายอืน่ ๆ เกี่ยวกับหองสมุด
การบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
โครงการจัดซือ้ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที่ 3
จัดซื้อเครื่องพิมพใบเสร็จ/พิมพใบยืมหนังสือ (Slip printer)
จางนักศึกษาเพื่อชวยงานหองสมุด
จัดหาครุภัณฑ ชัน้ วางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ
เพื่อใหบริการแกผูใช
รวม

3. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท
หนังสือ
วารสาร
สื่อโสตทัศน
หนังสือพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
5,795,534.00
525,157.00
120,000.00
70,000.00
13,309,151.80
105,288.00
436,560.00
2,724,006.00
82,925.00
37,207.50
149,230.60
23,355,059.90

จํานวน
6,718 รายการ
980 ชื่อเรื่อง
1,200 รายการ
18 ชื่อเรื่อง
1,811,742 ชื่อเรื่อง
1,820,658 รายการ

สูตรการคํานวณ
1. ตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ
คาใชจายของสํานักหอสมุด
จํานวนทรัพยากรฯ
∴ ตนทุนทรัพยากร 1 รายการ ตอคาใชจา ย =

23,355,059.90 บาท
1,820,658 รายการ
12.83 บาท
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2. คาใชจายของสํานักหอสมุดที่เกี่ยวกับการบริการตอจํานวนผูใช
คาใชจายของสํานักหอสมุด
23,355,059.90 บาท
จํานวนผูใชบริการ
465,806 ครั้ง
∴ คาใชจายของสํานักหอสมุดตอ 1 หนวยผูใชบริการ =
50.14 บาท
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
2 คะแนน
สหส.อ2.12.023 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.21.038 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3
สหส.อ2.21.039 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5
สหส.อ2.21.040 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.21.041 แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชหองสมุดรายเดือน
3 คะแนน
สหส.อ2.10.021 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด
จัดทํารายงานประจําป เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอ
สาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
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6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
ภายในสํานักหอสมุด
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 5.1 การประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริ ก ารวิ ช าการแก ผู ใ ช โดยมุ ง เน น การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลการสรุปการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา นํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและ
ศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
2 คะแนน
สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2550
สหส.อ5.1.003 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2549
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
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3 คะแนน

สหส.อ5.4.009
สหส.อ5.4.011

รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2549
รายงานสรุปการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2549

ตัวบงชี้ 5.2 การดําเนินกิจกรรม 5 ส
สํานักหอสมุดไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี
ระเบียบ และความสะอาดของทุกแผนกและบริเวณอาคารหอสมุด มีการดําเนินจัดทํากิจกรรม 5 ส โดย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส โดยมีหนาที่บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค
มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง และไดนําผลสรุปจากการประชุมมา
ดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส มีผลลัพทเปนรูปธรรมเห็นไดอยางชัดเจน โดยได
สรางวินัย ของบุคลากร สรางความสะอาด ความเรียบรอยของสํานักหอสมุด และในเรื่องการจัดเอกสาร
ใหมีระบบการจัดเก็บ มีระเบียบ สะดวกในการคนหา ในการจัดทํากิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุดมีการทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเปนหลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5
ส ของแตละป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ5.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา
2550
สหส.อ5.2.005 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิ กรรม 5 ส ประจําปการศึกษา
2550
2 คะแนน
สหส.อ5.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส
3 คะแนน
สหส.อ5.2.007 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา
2550
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ตัวบงชี้ 5.3 การตรวจสอบคุณภาพ
สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสํานักหอสมุด โดยไดทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการ
การตรวจสอบ ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานอางอิงเมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2551 และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการของฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2551 สํา นั ก หอสมุ ดเสนอผลการประเมิน ตนเองและผลดํา เนินงาน จัดทํ า เป น รายงานการประกั น
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2550 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด
ในฐานะหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
รายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
2 คะแนน
สหส.อ5.3.008 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด
สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2549
3 คะแนน
สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2550

ตัวบงชี้ 5.4 ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน
สํานักหอสมุดใหทุกแผนกไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรม
การประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบ ริหารและตัวแทน บรรณารักษ เจาหนาทีจ่ ากทุก
แผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คณ
ุ ภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายที่กาํ หนดไว ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ ี่กาํ หนดไว
ประเมินจุดออน จุดแข็ง และขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 สงใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนรับทราบ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนนเทากับ 3 ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขเอกสาร และรายชื่อเอกสารอางอิง
คะแนนตาม
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสารอางอิง
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
สหส.อ5.1.001
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สหส.อ5.1.002
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2550
สหส.อ5.1.003
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2549
2 คะแนน
สหส.อ5.4.009
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2549
3 คะแนน
สหส.อ5.4.010
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
สหส.อ5.4.011
รายงานสรุปการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2549
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สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

1.1 การกําหนดปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงค

1.2 การกําหนดนโยบาย /
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

(1) มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน

มีการ
พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวเปนลายลักษณ ดําเนินงาน
อักษร และบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน ครบถวน
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงค
(2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงค มีการเผยแพรใหประชาคม
ไดรับทราบ และเสริมสรางความตระหนัก
ของบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง
(3) มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานให
มีการ
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
ดําเนินงาน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ครบถวน
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว มีการประเมินแผน
งานและโครงการที่ไดดําเนินการแลว
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและ
โครงการมาใชปรับปรุง และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดีขึ้น

รวมองคประกอบที่ 1

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1

3

3

6
3
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
2.1 มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใช

2.2 เครื่องคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย (รอยละของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีอายุการใช
งานไมเกิน 5 ป)
2.3 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการตอจํานวน
นักศึกษา (อายุการใชงาน
ไมเกิน 5 ป)

(1) มีแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการดําเนินงานหองสมุด มีระบบและ
กลไกในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
มีการประเมินแผน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินผลมา
วางแผนพัฒนา
(1) นอยกวารอยละ 25
(2) รอยละ 25-49
(3) มากกวารอยละ 49
(1) 1 : 300
(2) 1 : 200
(3) 1 : 100

2.4 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร (1) 1 : 100
ใหบริการตอจํานวน
(2) 1 : 50
อาจารย (อายุการใชงานไม (3) 1 : 25
เกิน 5 ป)
2.5 สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร
ใชปฏิบัติงานตอจํานวน
บุคลากร (อายุการใชงาน
ไมเกิน 5 ป)

(1) 1 : 3
(2) 1 : 2
(3) 1 : 1

ผลการ ผลการ
ผลการ
ดําเนิน งาน ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
คอมพิวเตอร
ที่ทันสมัยคิด
เปนรอยละ
76.83
คอมพิวเตอร
1 เครื่อง
บริการ
นักศึกษา
333.54 คน
คอมพิวเตอร
1 เครื่อง
บริการ
นักศึกษา
23.69 คน
คอมพิวเตอร
1 เครื่อง
ตอ การ
ปฏิบัติงาน
1.87 คน

3
1

3

3
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
2.6 มีระบบหองสมุดอัตโนมัติที่ใช
งานครอบคลุม

(1)
(2)
(3)
2.7 การบริการเว็บไซตสํานักหอสมุด (1)
(2)
(3)

ก. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL
ข. ระบบการจัดการและควบคุมการ
จัดหา
ค. ระบบควบคุมวารสาร
ง. ระบบวิเคราะหและควบคุมการ
จัดทําหมวดหมู
จ. ระบบบริการสืบคนขอมูล
ฉ. ระบบควบคุมการยืม-คืน
ช. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส
ฌ. ระบบการยืม-คืนดวยตนเอง
อัตโนมัติ
ญ. ระบบสํารวจหนังสือ
มีรายการ ก. - รายการ ค.
มี(1)+รายการ ง. – รายการ ฉ.
มี(2)+รายการ ช. – รายการ ญ.
มีขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซต
ทุกเรื่อง
มี(1)+มีบริการอิเล็กทรอนิกส
มี(2)+มีการจัดทํารายงานสรุปสถิติการ
ใชเว็บไซตเพื่อวางแผนพัฒนา
เฉลี่ยนอยกวา 3 ครั้ง
เฉลี่ย 3-6 ครั้ง
เฉลี่ยมากกวา 6 ครั้ง

2.8 การพัฒนาทักษะของบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ครั้ง:คน)

(1)
(2)
(3)

2.9 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

(1) มีนโยบายและแผนการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
(2) มี(1)+มีกระบวนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
(3) มี(2)+มีการสรุปและรายงานผลการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ตั้งแต
ขอ ก.–
ขอ ฉ.

2
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน
3
เฉลี่ยคนละ
3 ครั้ง

2

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน
3

74

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
2.10 การจัดสรรคาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ

ผลการ
ดําเนิน
งาน

(1) มีแผนในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานหลักการใน
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ตามแผน
(3) มี(2)+มีการสรุปและนําผล
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศมาใชเพื่อวางแผนใน
การจัดสรรคาใชจายในปตอไป

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

2.11 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศตอนักศึกษา
(บาท : คน)

(1) นอยกวาหรือเทากับ 500 : 1
(2) 501-1000 : 1
(3) มากกวา 1000 : 1

2.12 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนนักศึกษา (รายการ : คน)

(1) 1 – 50 : 1
(2) 51 – 100 : 1
(3) มากกวา 100 : 1

คิดเปน
831.30
บาท ตอ
1 คน
คิดเปน
122
รายการ
ตอ:1 คน
คิดเปน
2,124
รายการ
ตอ:1 คน
คิดเปน
รอยละ
22.85

2.13 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนอาจารย (รายการ : คน)

2.14 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส (รอยละของคาใชจาย
ในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท

(1) 200 – 300 : 1
(2) 300 – 400 : 1
(3) มากกวา 401 : 1
(1) รอยละ 10 – 14
(2) รอยละ 15 – 19
(3) มากกวารอยละ 20

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

3

2

3

3

3
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
2.15 การวิเคราะหและ
จัดทําดรรชนี
ทรัพยากรสนเทศ

2.16 บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ดวย
ความสะดวกรวดเร็ว
2.17 บริการตอบคําถาม
และชวยการคนควา
2.18 บรรณารักษบริการ
ตอบคําถาม
(ชั่วโมง : วัน)
2.19 บริการสงเสริมการ
อานและการใช
หองสมุด
2.20 บริการอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบออนไลน

(1) มีการวิเคราะหและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท
(2) มี(1)+มีการวิเคราะหและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศที่เปนมาตรฐานสากล
(3) มี(2)+มีการสรุปและรายงานผลการวิเคราะห
และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
(1) 1 รายการ : 20 วินาที
(2) 1 รายการ : 15 วินาที
(3) 1 รายการ : 10 วินาที
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

ใชเวลาในการ
ยืม-คืน 1
รายการ ตอ
10 วินาที
มากกวา 35 นาที
ใหบริการโดย
30 – 34 นาที
ใชเวลานอย
นอยกวา 30 นาที
กวา 30 นาที
2 – 4 ชั่วโมง
มีบรรณารักษ
5 – 8 ชั่วโมง
ใหบริการ 8
ชั่วโมงตอวัน
9 – 12 ชั่วโมง
มีแผนการจัดกิจกรรม
มีการ
มี(1)+มีการประชาสัมพันธและเผยแพร ขาวสาร ดําเนินงาน
มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผน
ครบถวน
ก. บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ข. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
ค. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ง. บริการขอมูลผูใชผานออนไลน
จ. บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
ฉ. บริการคนควาอางอิงออนไลน
(Ask a Librarian)
ช. บริการสื่อสารขอมูลกับผูใชรายกลุม /
รายบุคคล
ฌ. บริการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ
(Self check service)

3

3

3
2

3
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
2.20 (ตอ)

2.21 การเปดใหบริการใน
เวลาที่เหมาะสม
(ชั่วโมง : วัน)
2.22 ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
2.23 การบริการ
บุคคลภายนอก
2.24 การดําเนินงาน
จดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัย

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

ญ. บริการ VDO / Multimedia on Demand
มีรายการ ก. - รายการ ค.
มี(1)+รายการ ง. – รายการ ฉ.
มี(2)+รายการ ช. – รายการ ญ.
9-10 ชั่วโมง
11-12 ชั่วโมง
มากกวา 12 ชั่วโมง

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)

คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00
คาเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 4.00
คาเฉลี่ยระหวาง 4.01 – 5.00
มีนโยบายในการใหบุคคลภายนอกเขาใช
มี(1)+มีการดําเนินงานตามนโยบาย
มี(2)+มีการจัดเก็บสถิติและนําผลมาประเมิน
มีวัตถุประสงค โครงสราง และแผนการ
ดําเนินงาน
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและมี
แผนการดําเนินงาน
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา

รวมองคประกอบที่ 2

เฉลี่ยองคประกอบที่ 2

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีบริการ
ตั้งแต
ขอ ก.– ขอ ฉ

2

เปดใหบริการ
ในวันปกติ
12.5 ชั่วโมง

3

มีคาเฉลี่ย
โดยรวม 3.17

2

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3

2

63
2.63
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้

3.1 การบริหารและการจัดการ

เกณฑการประเมิน

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน
การบริหารและการจัดการ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการมีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
3.2 โครงสรางและระบบบริหาร (1) มีการกําหนดโครงสรางและระบบบริหาร
ขององคกรไวอยางชัดเจน บุคลากร
รับทราบในโครงสรางและระบบบริหาร
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและ
ระบบการบริหาร มีการประเมินโครงสราง
และระบบการบริหาร
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
3.3 การพัฒนาบุคลากร
(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและ
กลไกการพัฒนาบุคลากร
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ
มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล
ชวยในการบริหารและการ
สารสนเทศอยางเปนระบบ
ตัดสินใจ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน
3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตอ)
ตัวบงชี้

3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของ
บุคลากร

เกณฑการประเมิน

(1) มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว
อยางชัดเจนมีระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหนาที่ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภาระหนาที่
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานตอไป

รวมองคประกอบที่ 3

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3

15
3
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

4.1 นโยบาย/แผนงาน
การเงินและงบประมาณ

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและ
งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร
มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และ
มีผูรับผิดชอบ
(2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ กลั่นกรอง
รายจายที่สอดคลองกับกิจกรรม โครงการ
ของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง
(1) มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป
สอดคลองกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มีการประเมินผลการใช
งบประมาณประจําป
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง
และครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไก
การตรวจสอบ
(2) มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนงานที่กําหนดมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการและ
มีการสรุปหรือรายงานเผยแพรใหบุคลากร
ทราบ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา

4.2 การเงินและงบประมาณ

4.3 การจัดสรรงบประมาณ
และการตรวจสอบ

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตอ)
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

4.4 การวิเคราะหตนทุนในการ
บริการของหองสมุด

(1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและแผน/
โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการเปน
ลายลักษณอักษรและเปนระบบ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามงบประมาณ
และแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการสรุปและประเมินผลเพื่อวางแผน
ในการดําเนินงานในปตอไป

รวมองคประกอบที่ 4

เฉลี่ยองคประกอบที่ 4

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3

12
3
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้

5.1 นโยบายและแผนงานการ
ประกันคุณภาพ

5.2 การดําเนินกิจกรรม 5 ส

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ดําเนิน
งาน

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ
มีการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินงาน
เปนลายลักษณอักษร มีคณะกรรมการ
ครบถวน
หรือผูรับผิดชอบดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
(2) มี(1)+มีกิจกรรมใหประชาคมมีสวนรวม
ในการพัฒนาแผนงานการประกัน
คุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร
ผลการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของ
รับทราบ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง
(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ
มีการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส มีคณะกรรมการมี ดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
ครบถวน
(2) มี(1)+มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส ของทุก
แผนก มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดทํากิจกรรม 5 ส
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา

ผลการ
ประเมิน
การดํา
เนินงาน

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตอ)
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

5.3 มีการตรวจสอบคุณภาพ

(1) มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล
ตนเองของหนวยงาน มีกลไกเสนอผล
การตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย)
(2) มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมีการกําหนด
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
ทุกแผนกในหนวยงาน
(2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการประเมินตนเอง
ใหประชาคมรับทราบ มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา
(3) มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ

5.4 ประสิทธิผลในการดําเนิน
งานประกันคุณภาพของ
หนวยงาน

รวมองคประกอบที่ 5

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5

ผลการ
ดําเนิน
งาน

ผลการ
ผลการ
ประเมิน ประเมิน
ของผู
การดํา
เนินงาน ประเมินฯ

มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3
มีการ
ดําเนินงาน
ครบถวน

3

12
3
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สวนที่ 4
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2550 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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สวนที่ 4
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2550 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2550

องคประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมองคประกอบที่ 1 - 5
คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1 - 5
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5

จํานวน คาเฉลี่ยผล
ผลการ
ตัวบงชี้
การ
ประเมิน
ประเมิน
ของผู
ความหมาย
ความหมาย
การ
ประเมินฯ
ดําเนินงาน
(n)
(x)
2
24
5
4
4
39

3.00
2.63
3.00
3.00
3.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

108.12*
2.77**

ดีมาก

หมายเหตุ
* เทากับ (2x3.00) + (24x2.63) + (5x3.00) + (4x3.00) + (4x3.00)
= 6.00 + 63.12 + 15.00 + 12.00 + 12.00
= 108.12
** เทากับ 108.12 = 2.77
39
n = จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
x = คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนินงานแตละองคประกอบ
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ
จุดเดน
1. สํานักหอสมุด มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหสาธารณชนและผูใชบริการทราบ
2. มีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
3. มีแผนพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน เปาหมาย และ
ประเมินผล
ขอสังเกตุ
สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 2550 และมีโครงการที่ขอตั้งไวทงั้ หมด
14 โครงการ แตไดขออนุมัติและดําเนินการแลวเสร็จเพียงจํานวน 13 โครงการ สวนโครงการจัดทําคูมือ
เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ยังไมไดดําเนินการ ไดนาํ ไปจัดทําในปการศึกษา 2551
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
จุดเดน
1. มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น
2. มีการพัฒนาและเนนการใหบริการในรูปอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ผูใชสามารถใชบริการ
หองสมุดผานทางออนไลนมากยิง่ ขึ้น
3. มีการพัฒนาเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสทที่ ันสมัย ใชระบบหองสมุดอัตโนมัติครบสมบูรณ
ตามแผนที่วางไว
4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชทรัพยการสารสนเทศอยางตอเนื่องตลอดป
5. มีการสํารวจความพึงพอใจทุกปการศึกษาเพื่อทราบถึงความตองการและระดับความพึง
พอใจ และสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการในเรื่องตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตอ
ความตองการของผูใช
6. มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสําคัญของการมีหอจดหมายเหตุเพื่อเปนศูนยกลางใน
การจัดเก็บเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุที่สําคัญของมหาวิทยาลัย โดยใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การตกแตงสถานที่สําหรับการดําเนินงานหอจดหมายเหตุ จัดหาบุคลากรเพื่อทําหนาที่รบั ผิดชอบงาน
โดยตรง นอกจากนี้ ยังไดอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการตางๆ ของหอจดหมายเหตุอยางตอเนื่อง
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ขอสังเกตุ
1. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอการใหบริการ ควรเรงดําเนินการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรทมี่ ีประสิทธิภาพสูงและมีจํานวนที่เพียงพอตอการใหบริการ
2. งบประมาณที่ไดรับสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท มีจาํ กัด ไมสอดคลองกับ
จํานวนนักศึกษา และราคาทรัพยากรสารสนเทศที่เพิม่ ขึ้น
3. การใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสยังไมสามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ
4. บุคลากรของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยยังขาดความเขาใจและยังไมตระหนักถึง
ความสําคัญของเอกสารจดหมายเหตุ
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
จุดเดน
1. สํานักหอสมุดมีโครงสรางการบริหารทีช่ ัดเจน มีการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา มี
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละแผนกอยางชัดเจน มีกระบวนการเปดโอกาสใหบคุ ลากรมี
สวนรวมในการบริหารงานของสํานักหอสมุด และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2. สํานักหอสมุดจัดทํา Job Description ของบุคลากรทุกระดับและทุกตําแหนง เพื่อใหทราบ
ภาระหนาที่ในการปฏิบัติงาน และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางชัดเจน
ขอสังเกตุ
1. บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ เพราะแตละคนมีภาระงานมาก ตองรับภาระงานหลัก ภาระ
งานรอง และภาระงานรวมในการใหบริการภาคพิเศษ ทดแทนในเวลาพักกลางวัน และปริมาณงานที่
ปฏิบัติมีจํานวนมากและตองเรงปฏิบัติใหทันกับความตองการของผูใช ทําใหบุคลากรตองทํางานหนัก
และอยางเรงดวนตลอดเวลา
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน
1. สํานักหอสมุดมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
เพื่อนํามาพัฒนาสํานักหอสมุดใหเกิดประโยชนอยางคุมคา มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดในการวางแผนการขอจัดตั้งงบประมาณคาใชจายประจําและโครงการตางๆ ที่จะเปนการ
พัฒนาสํานักหอสมุดประจําป 2550
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2. มีการวิเคราะหตน ทุนในการบริการหองสมุด ทั้งตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และตอหนวย
จํานวนการใช/จํานวนผูใช
ขอสังเกตุ
1. งบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับมีจํานวนไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร การใช
งบประมาณมีจํานวนจํากัดโดยกําหนดเปนจํานวน 2,500.00 บาท/คน/ป สํานักหอสมุดมีความ
จําเปนตองพัฒนาความรู ทักษะ และวิชาชีพของบุคลากรอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน
1 มีการทําประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการดําเนินงาน มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการประกันคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพ
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพใหไดตามมาตรฐาน
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนตัวแทนมาจากทุกแผนก ในการรับผิดชอบตาม
องคประกอบ และตัวบงชี้ จึงทําใหสามารถจัดทําการประกันคุณภาพแบงตามภาระหนาที่ของแตละ
แผนกไดอยางชัดเจน และสามารถตรวจสอบจากเอกสารอางอิง ที่ใชในการปฏิบัติงานได
3. มีการดําเนินการนําผลการประเมินของการประกันคุณภาพ
มาปรับปรุงและแกไขใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส ที่มีหลักการปฏิบัติ ในเรื่องความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบ
รอย และการจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนไดสะดวก มาปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 ป ซึง่ เปน
เรื่องที่สอดคลองกับการทําประกันคุณภาพการศึกษา และไดรับความสนใจจากหนวยงานอื่น ไดรบั การ
ติดตอจากศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสํานักหอสมุดเปนวิทยากรจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการดําเนินกิจกรรม 5 ส สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

ปญหาและอุปสรรค
1. พื้นที่สําหรับจัดวางวัสดุครุภัณฑ เชน ชั้นวางหนังสือ วารสาร และพื้นที่สําหรับนั่งอาน มีจํานวน
ลดนอยลง รวมทั้งพื้นที่ในหองบริการสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ตมีความแออัด และไมมีชองทางที่จะขยาย
ไดอีก
2. มหาวิทยาลัยไมสามารถอนุมัติโครงการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักหอสมุดตั้งขอ
งบประมาณไวลาชาไมเปนไปตามแผน ทําใหแผนงานปรับปรุงและขยายเครือขายความเร็วสูง ตองเลื่อน
ระยะเวลาออกไป
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3. งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหมีจํานวนไมเพียงพอกับ กิจกรรมที่
หนวยงานภายนอกๆ จัดขึ้น เนื่องจากอัตราคาลงทะเบียนการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมทางดาน
วิชาชีพและทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงมาก
4. บุคลากรของสํานักหอสมุดยังมีจํานวนนอย (27 คน) เมื่อเทียบกับจํานวนผูเขาใชและเวลาที่
สํานักหอสมุดเปดใหบริการประมาณวันละ 12 ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน
5. เครื่องปรับอากาศภายในอาคารมีอายุการใชงานนานกวา 20 ป จึงมีสภาพเกาและชํารุดบอย
ทําใหตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุงอยูเสมอ
6. สํานักหอสมุดเปนอาคารที่สรางมาเปนเวลาเกือบ 20 ป ซึ่งมีปญหาบริเวณของทางขึ้นลงอาคาร
และประตูทางเขาออก ไมสะดวกแกผูพกิ ารที่มาเขาใชบริการในอาคารสํานักหอสมุด และการขนสงในอาคาร
ไมมีทางลาดทีจ่ ะสามารถเข็นรถขนของขึน้ มาได

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ขออนุมัติอัตรากําลังเพิ่มจากมหาวิทยาลัย
2. มหาวิ ท ยาลัย เพิ่ม งบประมาณในการพั ฒ นาบุ คลากรมากขึ้ น เพื่ อ สามารถส ง เสริ ม สนับ สนุ น
บุคลากรไดรับการฝกอบรม ประชุม และสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและการใหบริการไดอยาง
ทั่วถึง
3. ปรับปรุงทางขึ้นลงอาคารและประตูเลื่อนอัตโนมัติสําหรับผูพิการและรถเข็น
4. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารซึ่งมีอายุเกือบ 20 ป เพื่อสุขอนามัยและเพื่อการประหยัด
พลังงาน
5. พื้นที่บริการการอานสําหรับผูใชเริ่มแออัดไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนใหเกิด
การคืนพื้นที่ของหองสมุดที่ใหหนวยงานอื่นใชชั่วคราว อาทิ หอง Study Room บริเวณริมสระน้ํา เปนตน
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ

90

ภาคผนวก ก
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ
คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางอิง
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ1.1.001
สหส.อ1.1.002
สหส.อ1.1.003
สหส.อ1.2.004
สหส.อ1.2.005
สหส.อ1.2.006
สหส.อ1.2.007
สหส.อ1.2.008
สหส.อ1.2.009
สหส.อ1.2.010

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย
สํานักหอสมุด
Web Site ของสํานักหอสมุด
คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2550
นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป 2550 และ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2550
แผนกลยุทธหอ งสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต (2548-2550)
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องตประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.1.001
สหส.อ2.2.002
สหส.อ2.6.003
สหส.อ2.6.004
สหส.อ2.6.005
สหส.อ2.6.006
สหส.อ2.6.007
สหส.อ2.6.008
สหส.อ2.6.009

สหส.อ2.6.010
สหส.อ2.6.011
สหส.อ2.6.012

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แผนการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุด ปการศึกษา
2550
แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2550
แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใชเขาสูระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 1 System
Administration Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 2 Cataloging
Setup Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 3 Implementation
Guide : Workbook
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 4 Implementation
Forms : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 5 Implementation
Workbook : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 6 Horizon Library
System Release 7.3 : New User System Administration
Training
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 7 Horizon 7.3 :
Training Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 8 การกําหนด
Parameters
คูมือปฏิบัตงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.7.013
สหส.อ2.7.014
สหส.อ2.7.015
สหส.อ2.7.016
สหส.อ2.7.017
สหส.อ2.8.018

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แผนภูมิการเขียนเว็บไซตสํานักหอสมุด
แผนภูมิการแกไขและปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมเว็บไซตสาํ นักหอสมุด
สถิติการใชเว็บไซตสํานักหอสมุด
คูมือการทําเว็บไซตสํานักหอสมุด
การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.9.001
สหส.อ2.9.002
สหส.อ2.9.003
สหส.อ2.9.004
สหส.อ2.9.005
สหส.อ2.9.006
สหส.อ2.9.007
สหส.อ2.9.008
สหส.อ2.9.009
สหส.อ2.10.010
สหส.อ2.10.011
สหส.อ2.10.012
สหส.อ2.10.013
สหส.อ2.10.014
สหส.อ2.10.015
สหส.อ2.10.016
สหส.อ2.10.017
สหส.อ2.10.018
สหส.อ2.10.019
สหส.อ2.10.020
สหส.อ2.10.021
สหส.อ2.11.022
สหส.อ2.12.023
สหส.อ2.12.024

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แบบฟอรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน
แฟมรายชื่อหนังสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียงตามชื่อรานคา
แฟมพิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
แฟมจดหมายขอสิ่งพิมพ
แฟมจดหมายขอขอบคุณ
แฟมงบประมาณที่ขอจัดตั้งในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สมุดงบประมาณคาหนังสือประจําปงบประมาณ
แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบิล
สมุดรับใบวางบิล
แฟมแจงคาหนังสือและสื่อโสตทัศนทจี่ ัดซือ้ เขามาเรียบรอยแลว
แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมใบสงของ
แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอกรับกับสายสง
แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนังสือพิมพที่บอกรับตรง
แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนกงบประมาณ
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน
นักศึกษา
แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.13.025
สหส.อ2.14.026
สหส.อ2.15.027
สหส.อ2.15.028
สหส.อ2.15.029
สหส.อ2.15.030
สหส.อ2.15.031
สหส.อ2.15.032
สหส.อ2.15.033
สหส.อ2.15.034
สหส.อ2.15.035
สหส.อ2.15.036
สหส.อ2.15.037
สหส.อ2.15.038
สหส.อ2.15.039
สหส.อ2.15.040
สหส.อ2.15.041
สหส.อ2.15.042
สหส.อ2.15.043

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี
การวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากรสารสนเทศ
คูมือการวิเคราะหและลงรายการหนังสือในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสตทัศนในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
แฟมรายชื่อหนังสือใหมทพี่ รอมจะออกบริการ
แฟมรายชื่อสือ่ โสตทัศนใหมที่พรอมจะออกบริการ
แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํ ดัชนีวารสาร
คูมือสรางฐานขอมูลดัชนีวารสารในฐานขอมูลโปรแกม Horizon
แบบฟอรม Worksheet ดัชนีวารสาร
แฟมสถิติการวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากรสารสนเทศ
Anglo-American Cataloguing Rules
An introduction to AACR2 : programmed guide to the second
edition of Anglo-American Cataloguing Rules, 1988 revision
การลงรายการหนังสือและสิง่ พิมพตอเนื่องตามหลักเกณฑ AACR2,
1998 revision
การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและนามแฝง-นามจริงของผูแตง
นามประพันธนักเขียนไทยทีใ่ ชในบัตรรายการของหองสมุดแหงชาติ
Library of Congress classification class A-Z
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.15.044

สหส.อ2.15.045
สหส.อ2.15.046
สหส.อ2.15.047
สหสอ.2.15.048
สหส.อ2.15.049
สหส.อ2.15.050
สหส.อ2.15.051
สหส.อ2.15.052
สหส.อ2.15.053
สหส.อ2.15.054
สหส.อ2.15.055
สหส.อ2.15.056

สหส.อ2.15.057
สหส.อ2.15.058
สหส.อ2.15.059

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
National Library of Medicine classification : a scheme for the
shelf arrangement
of library materials in the field of medicine and its related
sciences
วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การจัดหมวดหมูหนังสือระบบแพทยแหงชาติอเมริกัน
Library of Congress Subject headings ; v.1-v.5
Medical subject headings 1985.
หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
หัวเรื่องและวิธกี ารกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศไทยของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย
สมุดเซ็นยืมหนังสือกรณีพิเศษ
คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon

คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการระบบ Local Call Number
งานวิจยั และวิทยานิพนธของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คูมือการวิเคราะหและลงรายการวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันสํานักหอสมุด
MARC 21 สําหรับทะเบียนหนังสือ / เอกสาร
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.16.001
สหส.อ2.16.002
สหส.อ2.16.003
สหส.อ2.16.004
สหส.อ2.16.005
สหส.อ2.16.006
สหส.อ2.16.007
สหส.อ2.16.008
สหส.อ2.16.009
สหส.อ2.16.010
สหส.อ2.16.011
สหส.อ2.16.012
สหส.อ2.16.013
สหส.อ2.16.014
สหส.อ2.16.015
สหส.อ2.16.016
สหส.อ2.16.017
สหส.อ2.16.018
สหส.อ2.17.019
สหส.อ2.17.020
สหส.อ2.17.021
สหส.อ2.17.022
สหส.อ2.17.023

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แผนภูมิปฏิบัติงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
แผนภูมิปฏิบัติงานการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคานเตอรแบบปกติ
แผนภูมิปฏิบัติงานการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบตองการยืมตอ
(Renew)
แผนภูมิปฏิบัติงานการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศจากตูรบั คืน
(Bookdrop)
วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ
วิธีปฏิบัติการเก็บหนังสือจากตูรับคืน(Bookdrop)
วิธีปฏิบัติการคิดคาปรับเกินกําหนดสง/ทําทรัพยากรสารสนเทศชํารุด
ใบเสร็จคาปรับ
สมุดบัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนดสงรายวัน
สมุดบัญชีคาปรับสื่อโสตทัศนเกินกําหนดสงรายวัน/ คาพิมพงานรายวัน
ใบจองทรัพยากรสารสนเทศ
แบบฟอรมสถิติการรับคืน
คูมือปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมรายชื่อผูเสียคาปรับจากการคืนหนังสือในตูรับคืน(Bookdrop)
แฟมรายชื่อผูย ืมทรัพยากรสารสนเทศประจําวัน
แฟมสถิติหนังสือที่เก็บจากตูร ับคืน(Bookdrop)
แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
วิธีฏิบัติการทําบัตรบันทึกคําถาม
บัตรบันทึกคําถามและแหลงคําตอบ
แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต (WEBPAC)

97

องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.17.024
สหส.อ2.18.025
สหส.อ2.18.026
สหส.อ2.19.027
สหส.อ2.19.028
สหส.อ2.19.029
สหส.อ2.19.030
สหส.อ2.19.031
สหส.อ2.19.032
สหส.อ2.19.033
สหส.อ2.19.034
สหส.อ2.19.035
สหส.อ2.19.036
สหส.อ2.19.037
สหส.อ2.21.038
สหส.อ2.21.039
สหส.อ2.21.040
สหส.อ2.21.041
สหส.อ2.21.042
สหส.อ2.21.043
สหส.อ2.22.044
สหส.อ2.22.045
สหส.อ2.23.046
สหส.อ2.23.047
สหส.อ2.23.048

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
คูมือJournal Link
แฟมแบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
แฟมตารางปฏิบัติงานบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม
ตารางการปฐมนิเทศการใชหองสมุดนักศึกษาปที่ 1
แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2550
แฟมบันทึกเชิญบรรณารักษสอนและบรรยายเรื่องการใชหองสมุด
แฟมรายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมสงเสริมการอาน
แฟมรายละเอียดขอมูลที่จัดบอรด
แฟมซีดีภาพประกอบการจัดนิทรรศการ
เอกสารขอมูลที่จัดนิทรรศการ
ซีดีแนะนําการใชหองสมุด
โบชัวรแนะนําบริการสํานักหอสมุด
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชหองสมุดรายเดือน
แฟมตารางภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาทีห่ องสมุดและใบเบิกคาลวงเวลา
สมุดเซ็นชื่อผูป ฏิบัติงานภาคค่ํา
แฟมแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2550
แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2550
แผนภูมิปฏิบัติงานการใหบริการแกบุคคลภายนอกที่เขาใชหองสมุด
คูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2539 - 2540
สมุดเซ็นชื่อบุคคลภายนอกที่เขาใชหองสมุด
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.16.049
สหส.อ2.16.050
สหส.อ2.16.051
สหส.อ2.16.052
สหส.อ2.19.053
สหส.อ2.19.054
สหส.อ2.24.001
สหส.อ2.24.002
สหส.อ2.24.003
สหส.อ2.24.004
สหส.อ2.24.005

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพคาปรับ
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบจองทรัพยากรสารสนเทศ
ใบแสดงรายการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมรายชื่อผูเขารวมอบรมแนะนํานิทรรศการ
แฟมสรุปผลประเมินกิจกรรม
แฟมงบประมาณจัดทําหอจดหมายเหตุ
แฟมวัตถุประสงค
แฟมโครงสรางหอจดหมายเหตุ
แฟมแผนการดําเนินงาน
แฟมดําเนินงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
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องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ3.1.001
สหส.อ3.2.002
สหส.อ3.3.003
สหส.อ3.4.004
สหส.อ3.4.005
สหส.อ3.4.006
สหส.อ3.4.007
สหส.อ3.4.008
สหส.อ3.5.009
สหส.อ3.5.010
สหส.อ3.5.011
สหส.อ3.5.012

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
โครงสรางบริหาร
การพัฒนาบุคลากร
สมุดทะเบียนสงออก-ภายใน
สมุดทะเบียนสงออก-ภายนอก
สมุดทะเบียนรับ-ภายใน
สมุดทะเบียนรับ-ภายนอก
จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2550
Job Description
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่
ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที่
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รายละเอียดเกีย่ วกับบุคลากร
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องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ4.1.001
สหส.อ4.1.002
สหส.อ4.1.003
สหส.อ4.1.004
สหส.อ4.2.005
สหส.อ4.2.006

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
การจัดทํางบประมาณประจําป 2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2550
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 3/2550
ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2550
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องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ5.1.001
สหส.อ5.1.002
สหส.อ5.1.003
สหส.อ5.2.004
สหส.อ5.2.005
สหส.อ5.2.006
สหส.อ5.2.007
สหส.อ5.3.008
สหส.อ5.4.009
สหส.อ5.4.010
สหส.อ5.4.011

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2550
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2549
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2550
คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิ กรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2550
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส
รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2550
ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2549
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
รายงานสรุปการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา
2549
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ภาคผนวก ข
การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2550

103

การพัฒนาบุคลากร
ในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สรุปไวดังนี้
1. การศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร จํานวน 2 คน
2. การศึกษาดูงาน
วัน
รายการ
เดือน ป
3 ส.ค. - การศึกษาดูงาน
50
สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูจัด

24 ต.ค
50

- โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สถาบันวิทย
บริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

24 ต.ค
50

- โครงการศึกษาดูงาน
หองสมุดเพื่อการเรียนรู
สวนลุมพินี
- โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

29 พ.ย.
50

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

บุคลากรสํานักหอสมุด 27
คน

ไมเสีย
คาใชจาย

บุคลากรสํานักหอสมุด 27
คน

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
Mr. Sun-hyo Lee
คาใชจาย
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
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วัน
รายการ
เดือน ป
7 ธ.ค. 50 - โครงการศึกษาดูงาน
สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7 ธ.ค. 50 - โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
20 ก.พ. - โครงการศึกษาดูงาน
51
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ

6 มี.ค. 51 - โครงการศึกษาดูงาน
บริษัท เอ็นโอเค คอมโพเนนท
(ประเทศไทย) จํากัด
14-16
- โครงการศึกษาดูงาน
เม.ย. 51
หอจดหมายเหตุแหงชาติ
สิงคโปร และพิพิธภัณฑ
แหงชาติสิงคโปร
27-29
- โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
Universiti Sains Malaysia
พ.ค. 51
ประเทศมาเลเซีย

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

Mr. Sun-hyo Lee
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Mr. Sun-hyo Lee
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด บุคลากรสํานักหอสมุด 28
มหาวิทยาลัย คน
รังสิต
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
รังสิต
สํานักหอสมุด บุคลากรสํานักหอสมุด 24
มหาวิทยาลัย คน
รังสิต

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
21,860.67

37,825.50
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3. การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วัน เดือน
รายการ
ป
26 ก.ค. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/1/1/2550

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

20 ก.ย. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 2/2550

อพส. /
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รังสิต
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางเยาวรัตน บางสาลี
กลุมงาน
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

27 ก.ย. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/2/2/2550

อพส. /
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
วิทยาเขต
รังสิต

26 ต.ค.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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ผูจัด

วัน เดือน
รายการ
ป
8 พ.ย. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) วาระพิเศษ

อพส. /
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รังสิต
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

15 พ.ย.50 - การสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25
และพิธีรับมอบธงความรวมมือฯ

อพส. /
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

ไมเสีย
คาใชจาย

20 พ.ย.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/2/2/2550
21 พ.ย.
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
50
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 3/2550

กลุมงาน
เทคนิค
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต
กลุมงาน
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ
อพส. /
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา

29 พ.ย.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/3/3/2550

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน เดือน
รายการ
ป
10 ม.ค.
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
51
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/3/1/2551
16 ม.ค.
51

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/4/1/2551

17 ม.ค.
51

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/4/1/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
ครั้งที่ 11/3/1/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/4/2/2551

13 มี.ค.
51

18 มี.ค.
51

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

กลุมงาน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
เทคนิค
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
กลุมงาน
นางเยาวรัตน บางสาลี
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

อพส. /
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
หอการคาไทย น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
เทคนิค
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ชินวัตร

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน เดือน
รายการ
ป
26 มี.ค.
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
51
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/5/2/2551

27 มี.ค.
51

8 พ.ค. 51

14 พ.ค.
51

16 พ.ค.
51

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/5/2/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี ครั้งที่ 11/4/2/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/6/3/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/5/3/2551

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

กลุมงาน
นางเยาวรัตน บางสาลี
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
บางเขน

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

อพส. /
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
บางเขน

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
กลุมงาน
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
เกริก
กลุมงาน
เทคนิค
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา

ไมเสีย
คาใชจาย

109

วัน เดือน
รายการ
ป
22 พ.ค.
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
51
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/6/3/2551

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

อพส. /
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ชินวัตร
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

110

4. การอบรม สัมมนา ทีส่ าํ นักหอสมุดจัดขึ้น
วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
23 ก.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
– 14
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
ก.ย. 50
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
รังสิต
เรื่อง “โครงการอบรมการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
สํานักหอสมุด” โดย Mr. Win
Pe Maung นักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ หลักสูตร PPE

13 ก.ย.
50

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
ครั้งที่ 1/2550

บุคลากรที่เขารวม

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
รังสิต
น.ส. ประทีป ชินบดี

คาใชจาย
7,750.-

ไมเสีย
คาใชจาย

111

วัน
เดือน ป
13 ก.ย. (ตอ)
50

21 ก.ย.
50

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพทูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย น.ส. ลมัย ประคอนสี
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 2
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
รังสิต
เรื่อง “การอบรมการใหบริการ
นางเยาวรัตน บางสาลี
ยืม-คืนแกบุคลากร
น.ส. ชะออน พันถัน
สํานักหอสมุด” โดย
น.ส พรศรี สุขการคา
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
หัวหนาแผนกบริการ
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
รังสิต
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล

3 ต.ค.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
ครั้งที่ 2/2550

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ไมเสีย
มหาวิทยาลัย น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
คาใชจาย
รังสิต
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย

112

วัน
เดือน ป
3 ต.ค.50 (ตอ)

7 พ.ย.
50

รายการ

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
ครั้งที่ 3/2550

3 ธ.ค.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
ครั้งที่ 4/2550

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพทูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ไมเสีย
มหาวิทยาลัย น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
คาใชจาย
รังสิต
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพทูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
รังสิต
น.ส. สุรีรตั ยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพทูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

113

วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
14 ธ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
50
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 3
รังสิต
เรื่อง “การสรางนิสัย 5 ส ใน
องคกร” โดย คุณสวินทร
พงษเกา นักวิทยาศาสตร
ระดับ 9 ฝายพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัย การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย

17 ธ.ค.
50

- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 4
รังสิต
เรื่อง “DSPACE : คลังปญญา
มหาวิทยาลัย” โดย นางสาว
ประทีป ชินบดี บรรณารักษ

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

6,600.นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี

ไมเสีย
คาใชจาย

114

วัน
รายการ
เดือน ป
17 ธ.ค. (ตอ)
50
แผนกพัฒนา สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต

20 ธ.ค.
50

9 ม.ค.
51

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 5
รังสิต
นางนฤมล พฤกษศิลป
เรื่อง “Resulting Reports of
นางดาวรัตน แทนรัตน
Exchange Working” โดย
นางกนกวรรณ จันทร
Mr. Sun-hyo Lee. Head
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
Chief of Information
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
Service Section, Doungนางกาญจนา เพ็งคําศรี
Eui University Central
นางเยาวรัตน บางสาลี
Library
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส พรศรี สุขการคา
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด
ครั้งที่ 5/2550

สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
รังสิต
น.ส. สุรีรตั ยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี

ไมเสีย
คาใชจาย

115

วัน
เดือน ป
9 ม.ค. (ตอ)
51

รายการ

13 ก.พ.
51

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 6
เรื่อง “ทัศนคติของอาจารยทมี่ ี
ตอโครงการบรรณารักษ
ประสานงานประจําคณะของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต” โดย นางสาวทิพยวารี
วงษเจริญธรรม บรรณารักษ
แผนกบริการ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต

19 ก.พ.
51

- การแนะนําและสาธิตการใช
งานเครื่อง Scanner โดย
บริษัท ดาตาโปร จํากัด

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพทูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
ไมเสีย
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา

ไมเสีย
คาใชจาย

116

วัน
เดือน ป
19 ก.พ. (ตอ)
51

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด นางดาวรัตน แทนรัตน
มหาวิทยาลัย น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
รังสิต
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี

29 ก.พ.
51

- การแนะนําและสาธิตการใช
งานเครื่อง Scanner โดย
บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด

5 มี.ค.
51

- การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ฐานขอมูล EBSCO Medical มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
& Nursing Databases
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางเยาวรัตน บางสาลี
- บริษัท Blackwell Book
สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
Services แนะนําฐานขอมูล มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
ออนไลน
รังสิต

2 เม.ย.
51

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

117

วัน
รายการ
เดือน ป
22 เม.ย. - บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด
51
เซอรวิส จํากัด และ
สํานักพิมพ China National
Knowledge Introduction
(CNKI) แนะนําและสาธิต
ฐานขอมูลออนไลน จาก
ประเทศจีน
12 พ.ค. - การแนะนําและสาธิตการใช
ฐานขอมูล EBSCO Host
51

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน

ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี

ไมเสีย
คาใชจาย

118
5. การเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด

วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
23 ก.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
– 14
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
ก.ย. 50
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 1
รังสิต
เรื่อง “โครงการอบรมการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร
สํานักหอสมุด” โดย Mr. Win
Pe Maung นักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ หลักสูตร PPE

21 ก.ย.
50

บุคลากรที่เขารวม

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย น.ส. ลมัย ประคอนสี
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 2
รังสิต
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
เรื่อง “การอบรมการใหบริการ
นางเยาวรัตน บางสาลี

คาใชจาย
7,750.-

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
21 ก.ย. (ตอ)
50
ยืม-คืนแกบุคลากร
สํานักหอสมุด” โดย
นางนฤมล พฤกษศิลป
หัวหนาแผนกบริการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต

14 ธ.ค.
50

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
6,600.- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 3
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
รังสิต
เรื่อง “การสรางนิสัย 5 ส ใน
นางกนกวรรณ จันทร
องคกร” โดย คุณสวินทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
พงษเกา นักวิทยาศาสตร
น.ส. ลมัย ประคอนสี
ระดับ 9 ฝายพัฒนาคุณภาพ
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
และความปลอดภัย การไฟฟา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง

120

วัน
เดือน ป
14 ธ.ค. (ตอ)
50

รายการ

ผูจัด

17 ธ.ค.
50

- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 4
รังสิต
เรื่อง “DSPACE : คลังปญญา
มหาวิทยาลัย” โดย นางสาว
ประทีป ชินบดี บรรณารักษ
แผนกพัฒนา สํานักอสมุด

20 ธ.ค.
50

- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 5
รังสิต
เรื่อง “Resulting Reports of
Exchange Working” โดย
Mr. Sun-hyo Lee. Head
Chief of Information
Service Section, DoungEui University Central
Library

บุคลากรที่เขารวม
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

121

วัน
เดือน ป
20 ธ.ค. (ตอ)
50

13 ก.พ.
51

รายการ

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 6
เรื่อง “ทัศนคติของอาจารยทมี่ ี
ตอโครงการบรรณารักษ
ประสานงานประจําคณะของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต” โดย นางสาวทิพยวารี
วงษเจริญธรรม บรรณารักษ
แผนกบริการ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
น.ส พรศรี สุขการคา
ไมเสีย
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย

122

6. การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึน้
วัน
รายการ
เดือน ป
13 มิ.ย. - การประชุมคณะกรรมการ
50
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
22 มิ.ย. - การบรรยายเรื่อง
50
“Introduction to Marketing
for 21st Century”
27 มิ.ย. - การบรรยายเรื่อง “นโยบาย
50
สาธารณะ”

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. พรศรี สุขการคา

ไมเสีย
คาใชจาย

29 มิ.ย.
50

- การบรรยายเรื่อง
“Developing Marketing
Strategies and Plaus”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการทรัพยากรมนุษย”

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. พรศรี สุขการคา

ไมเสีย
คาใชจาย

- การบรรยายเรื่อง
“Developing Marketing
Strategies and Plaus”
(cont.)
- การประชุมเรื่อง “แนวทาง
สรางความรวมมือระหวาง
มรส. และ สสว. ในอนาคต
และความรวมมือใน
โครงการ SMEs University”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการภาครัฐและเอกชน”

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

4 ก.ค.
50
6 ก.ค.
50

6 ก.ค.
50

11 ก.ค.
50

ผูจัด
สํานักงาน
อธิการบดี
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

บุคลากรที่เขารวม
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ฝายธุรกิจสัมพันธ ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. ชะออน พันถัน

ไมเสีย
คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. พรศรี สุขการคา

123

วัน
รายการ
เดือน ป
13 ก.ค. - การบรรยายเรื่อง “Identify
50
Marketing Segment and
Targets”
14 ก.ค.
50
18 ก.ค.
50
20 ก.ค.
50
25 ก.ค.
50
27 ก.ค.
50
22 ส.ค.
50
22 ส.ค.
50
24 ส.ค.
50
29 ส.ค.
50
31 ส.ค.
50
5 ก.ย.
50

- การสัมมนาเรื่อง “Social
Media Networking and
Web 2.0”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการเชิงกลยุทธ”
- การบรรยายเรื่อง “Crafting
the Brand Position”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการสารสนเทศ”
- การบรรยายเรื่อง
“Consumer Insight”
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการการตลาด”
- การบรรยายเรื่อง
“Consumer Insight”
- การบรรยายเรื่อง “การบัญชี
บริหาร”
- การบรรยายเรื่อง “Setting
Product Strategy”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการการเงิน”

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักงาน
การตลาด

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
สํานักงาน
อธิการบดี
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. พรศรี สุขการคา

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. พรศรี สุขการคา
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วัน
เดือน ป
7 ก.ย.
50
12 ก.ย.
50
14 ก.ย.
50
21 ก.ย.
50
26 ก.ย.
50
28 ก.ย.
50
3 ต.ค.
50
10 ต.ค.
50
6 พ.ย.
50

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

- การบรรยายเรื่อง “Brand
Strategy Decisions”
- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการการเงิน”
- การบรรยายเรื่อง “Dealing
with competition”
- การบรรยายเรื่อง “Service
Marketing”
- การบรรยายเรื่อง “การ
สื่อสารในองคการ”
- การบรรยายเรื่อง “Brand
Marketing”
- การบรรยายเรื่อง “การ
บริหารโครงการ”
- การบรรยายเรื่อง “องคการ
และการจัดการ”
- การประชุมปฏิบัติการ
สําหรับหนวยงานสนับสนุน

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ฝายวิชาการ

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

7 พ.ย. - การประชุมคณะกรรมการ
50
วิชาการ
6 พ.ย. - การประชุมปฏิบัติการ
50
สําหรับหนวยงานสนับสนุน
29 พ.ย. - การสัมมนาเรอง “รัฐบาล
50
หลังการเลือกตั้งจะ
แกปญหาเศรษฐกิจการเมือง
อยางไร”

น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. พรศรี สุขการคา
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ

สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มาตรฐานวิชาการ
ฝายวิชาการ
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
คณะ
เศรษฐศาสตร

น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
เดือน ป
12 ธ.ค.
50
4 ม.ค.
51
16 ม.ค.
51
27, 29
ก.พ. 51

19 มี.ค.
51
21 มี.ค.
51

26 มี.ค.
51
28 มี.ค.
51

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การประชุมนโยบายและ
แนวทางงบประมาณ
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการ
เขียนหนังสือราชการและ
การเขียนรายงานการประชุม
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน”

สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มาตรฐานวิชาการ
แผนกงบประมาณ น.ส. ชะออน พันถัน

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

- การประชุมเรื่อง “RSU
Research Conference
2008”
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง
“การดําเนินกิจกรรม 5 ส
สําหรับคณะและหนวยงาน”

สถาบันวิจัย

บุคลากรสํานักหอสมุด 28
คน

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
รวมกับ
สํานักหอสมุด

ไมเสีย
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
คาใชจาย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. ชะออน พันถัน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี

สํานักงาน
อธิการบดี
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงานประกัน
คุณภาพ

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ชะออน พันถัน

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

126

วัน
เดือน ป
28 มี.ค. (ตอ)
51

รายการ

3 เม.ย.
51

ผูจัด

- การเขารวมงาน RSU
Research Conference
2008
23 เม.ย. - การประชุมคณะกรรมการ
51
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
23 เม.ย. - การประชุมสัมมนาทาง
51
วิชาการเรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยใจคน”
28 เม.ย. - การอบรมเรือ่ ง “บริการ...
51
งานสรางชื่อ”

สถาบันวิจัย

8 พ.ค.
51

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

- การอบรมโครงการพัฒนา
คนสูการพัฒนาองคกรเรื่อง
“ทํางานรวมกันอยางไรใหมี
ความสุข”

15 พ.ค. - การประชุมคณะกรรมการ
51
ตรวจสอบคุณภาพ

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
บุคลากรสํานักหอสมุด
ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักงาน
อธิการบดี
สถาบันวิจัย

ไมเสีย
คาใชจาย
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
ไมเสีย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. พรศรี สุขการคา
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ

สํานักงานประกัน
คุณภาพ

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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7. การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วัน
รายการ
เดือน ป
14 มิ.ย. - การบรรยายเรื่อง “ Library
50
2.0 จากแนวคิดสูการ
ประยุกตใชจริง”
14 มิ.ย.
50

25 มิ.ย.
50

- การประชุมทางวิชาการเรื่อง
“ภาพลักษณหอ งสมุดยุค
ใหม...สรางสัมพันธภาพและ
ความพึงพอใจให
ผูใชบริการ”
- มิติใหมของงานหองสมุด :
การตลาดและความ
รับผิดชอบตอสังคม

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

สมาคมหองสมุดแหง น.ส. ประทีป ชินบดี
ประเทศไทย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

400.-

สมาคมหองสมุดแหง นางดาวรัตน แทนรัตน
ประเทศไทย ณ
นางเยาวรัตน บางสาลี
อาคาร 9 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

1,000.-

ศูนยประสานงาน
สารนิเทศ สาขา
เศรษฐศาสตรและ
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน

1,600.-

28 มิ.ย.
50

- การบรรยายพิเศษเรื่อง
สถาบันวิทยบริการ
“ความคาดหวังรัฐที่มีตอ
จุฬาลงกรณ
บทบาทของมหาวิทยาลัยใน มหาวิทยาลัย
การจัดการความรู

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

4 ก.ค.
50

- การประชุมสัมมนาโครงการ สํานักหอจดหมาย
จดหมายเหตุสัญจรสู
เหตุแหงชาติ
สถานศึกษา เรื่อง เอกสาร
จดหมายเหตุ : ทุนทาง
วัฒนธรรมแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
13 ก.ค. - การสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบ สํานักงานศูนย
50
การลงทุนในหองสมุด
สรางสรรคงาน
ประชาชน”
ออกแบบ (TCDC)
13 ก.ค.
50

19 ก.ย.
50

9 ต.ค.
50

คาใชจาย

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางดาวรัตน แทนรัตน

ไมเสีย
คาใชจาย

- การสัมมนาเพื่อเตรียมการ อาคารเอนกประสงค นางกนกวรรณ จันทร
จัดงานสัปดาหหองสมุดเรื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม นางกัลยา ตันจะโร
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวกับการพัฒนาคน

1-3 ส.ค. - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
50
เรื่อง ดีสเปซฉบับภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาคลังปญญา
มหาวิทยาลัย
6 ส.ค. - การบรรยายและอบรมการ
50
ใชฐานขอมูล IEEL
24 ส.ค.
50

บุคลากรที่เขารวม

สํานักวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- การสัมมนาเรื่อง “เครือขาย ศูนยบริการ
ความรวมมือ Journal link” สารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (TIAC)
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง หอสมุดแหงชาติ
การออกแบบอาคาร
สาธารณะระดับชาติ :
กรณีศึกษาโครงการพัฒนา
หอสมุดแหงชาติ
- การเสวนาทางวิชาการเรื่อง หอจดหมายเหตุ
บันทึกจดหมายเหตุ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

1,000.-

น.ส. ประทีป ชินบดี

5,000.-

นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย

ไมเสีย
คาใชจาย

นางนฤมล พฤกษศิลป

ไมเสีย
คาใชจาย

นางพัชรา หาญเจริญกิจ

ไมเสีย
คาใชจาย

นางพัชรา หาญเจริญกิจ

800.-
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วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
25 ต.ค. - การเสวนาเรื่อง “ปกแหงไฟ : สํานักพิมพแหง
50
แสงแหงปรัชญาตะวันออก” จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยรวมกับ
งานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12
25 ต.ค. - การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
50
Impact Factors กับการ
สวนดุสิต
ประเมินผลงานทางวิชาการ
26 ต.ค. - การอบรมการใชโปรแกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
EndNote
สวนดุสิต
50
ศูนยบรรณสารและ
14-15 - การสัมมนาความรวมมือ
พ.ย.50 ระหวางหองสมุด
สื่อการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง มาตรฐานเพื่อการ
จัดการและบริการสารสนเทศ
และพิธีรับมอบธงความ
รวมมือฯ
บริษัท Kinokuniya
23 พ.ย. - การอบรมสาธิตการใช
ฐานขอมูลออนไลน Cen
(Thailand)
50
Gage Learning (ฐานขอมูล
วารสารและหนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส)

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. ลมัย ประคอนสี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

1,500.-

นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ

1,500.ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
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วัน
เดือน ป
23 พ.ย.
50
18 ธ.ค.
50
18-21
ธ.ค. 50

25 ก.พ.
51
26 ก.พ.
51
14 มี.ค.
51
1 เม.ย.
51

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
- การประชุมสมาคมหองสมุด สมาคมหองสมุดแหง ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
แหงประเทศไทย
ประเทศไทย
- การประชุมใหญสามัญ
สมาคมหองสมุดแหง ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ประจําป 2550 และประชุม ประเทศไทย
นางกนกวรรณ จันทร
วิชาการเรื่อง “การรู
น.ส. ประทีป ชินบดี
สารสนเทศของปวงชน :
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
เรียนรูเพื่อสังคมเศรษฐกิจ
พอเพียง”
- การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ใช สํานักหอสมุด
นางกนกวรรณ จันทร
งานวรรณกรรมอยางไรไม
มหาวิทยาลัย
นางเยาวรัตน บางสาลี
ละเมิดลิขสิทธิ”์
อัสสัมชัญ
- การสัมมนาเรื่อง “
บริษัท Datapro
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
Superbiz-Coffee’s on Me” Computer System น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Co., Ltd.
- การสัมมนาเรื่อง “แนว
คณะมนุษยศาสตร นางกนกวรรณ จันทร
และสังคมศาสตร
น.ส. ลมัย ประคอนสี
ทางการพัฒนาหองสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา น.ส. ประทีป ชินบดี
ดิจิตัล”
- การสัมมนา “กาวสูท ศวรรษ บริษัท โซลูชั่น คอน นางกาญจนา เพ็งคําศรี
ใหม ทําไมตอง e-book” และ เนอร (1998) จํากัด น.ส. ลมัย ประคอนสี
ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมกับ
(มหาชน)
การทําหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส”

คาใชจาย

(ตอ)

ไมเสีย
คาใชจาย
2,700.-

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
คนละ
400.ไมเสีย
คาใชจาย
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การพั
นาบุคคลากรด
ลากรด
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กษา 2550
การพัฒฒนาบุ
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปการศึปกกษาารศึ
2549
ในปการศึกษา 2550 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุป
ไวดังนี้
การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วัน เดือน
รายการ
ป
26 ต.ค.50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
13 มี.ค.
- การประชุมคณะอนุกรรมการ
51
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
ครั้งที่ 11/3/1/2551
8 พ.ค. 51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี ครั้งที่ 11/4/2/2551

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต
กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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การอบรม สัมมนา ทีส่ ํานักหอสมุดจัดขึ้น
วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
17 ธ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
50
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2550 ครั้งที่ 4
รังสิต
เรื่อง “DSPACE : คลังปญญา
มหาวิทยาลัย” โดย นางสาว
ประทีป ชินบดี บรรณารักษ
แผนกพัฒนา สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต

19 ก.พ.
51

- การแนะนําและสาธิตการใช
งานเครื่อง Scanner โดย
บริษัท ดาตาโปร จํากัด

บุคลากรที่เขารวม

นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
19 ก.พ. (ตอ)
51
29 ก.พ. - การแนะนําและสาธิตการใช
งานเครื่อง Scanner โดย
51
บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง
(ไทยแลนด) จํากัด

5 มี.ค.
51

2 เม.ย.
51

ผูจัด

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

- การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด
ฐานขอมูล EBSCO Medical มหาวิทยาลัย
& Nursing Databases
รังสิต

- บริษัท Blackwell Book
Services แนะนําฐานขอมูล
ออนไลน
22 เม.ย. - บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด
51
เซอรวิส จํากัด และ
สํานักพิมพ China National
Knowledge Introduction

บุคลากรที่เขารวม
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางเยาวรัตน บางสาลี

สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจา ย

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
22 เม.ย. (ตอ)
51
(CNKI) แนะนําและสาธิต
ฐานขอมูลออนไลน จาก
ประเทศจีน
12 พ.ค. - การแนะนําและสาธิตการใช
51
ฐานขอมูล EBSCO Host

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วัน
รายการ
เดือน ป
14 มิ.ย. - การบรรยายเรื่อง “ Library
50
2.0 จากแนวคิดสูการ
ประยุกตใชจริง”
1-3 ส.ค. - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
50
เรื่อง ดีสเปซฉบับภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาคลังปญญา
มหาวิทยาลัย
6 ส.ค. - การบรรยายและอบรมการ
50
ใชฐานขอมูล IEEL
26 ต.ค.
50
23 พ.ย.
50

- การอบรมการใชโปรแกรม
EndNote
- การอบรมสาธิตการใช
ฐานขอมูลออนไลน Cen
Gage Learning (ฐานขอมูล
วารสารและหนังสือพิมพ
อิเล็กทรอนิกส)

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

สมาคมหองสมุดแหง น.ส. ประทีป ชินบดี
ประเทศไทย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

400.-

สํานักวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

น.ส. ประทีป ชินบดี

5,000.-

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
บริษัท Kinokuniya
(Thailand)

นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย

ไมเสีย
คาใชจาย

นางนฤมล พฤกษศิลป
1,500.น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
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วัน
รายการ
เดือน ป
14 มี.ค. - การสัมมนาเรื่อง “แนว
51
ทางการพัฒนาหองสมุด
ดิจิตัล”

ผูจัด
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

บุคลากรที่เขารวม
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี

คาใชจาย
คนละ
400.-
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