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คํานํา 

 
 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 นี้ จัดทาํข้ึนเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงาน พรอมทัง้นาํเสนอจุดเดน ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงาน
ผลการประเมนิตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวางวนัที่ 1 มถิุนายน 2558 – วันที่ 
31 พฤษภาคม 2559 ที่ผานมา และนําเสนอแกผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
สาธารณชน คณะกรรมการประกนัคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  

 
            ในปการศึกษา 2558  สํานักหอสมุดไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง  PDCA ที่           
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวคือ 5 องคประกอบ จํานวน 17 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

    องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 
    องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

                            องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
                            องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
                            องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

 
            สํานักหอสมุดหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 นี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่จะสะทอนใหเห็นถึงความอุตสาหะ
มุงมั่นของบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกคนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ   เพื่อการบริการ
วิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวมมือกันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
   ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูใชบริการหองสมุดทุกทาน
ที่ไดสนับสนนุการดําเนินงานของสํานักหอสมุด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพทุกทานมา ณ โอกาสนี ้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ทานจะไดใหแกสํานกัหอสมุด 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องในโอกาสตอไป 

 
 
                                ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
                                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
                                                                                            ตุลาคม 2559 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนนุการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา
ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มกีารจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย
เทคนิคและบริการ และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 5 แผนก ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ 
แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ ปจจุบันมอัีตรากําลังทั้งส้ิน 28 คน        

ปการศึกษา 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน  25,727,455 บาท (ยี่สิบหาลานเจ็ดแสน
สองหมื่นเจ็ดพันส่ีรอยหาสิบหาบาทถวน) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งส้ิน 25,815,710.69 บาท  (ยี่สิบหา
ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบบาทหกสิบเกาสตางค)   คิดเปนรอยละ 100.34 ของ
งบประมาณที่ไดรับ  โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนเงิน
ทั้งส้ิน 15,772,988.71  บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ด
สตางค)   คิดเปนรอยละ  61.31 ของคาใชจายทั้งหมด   

ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกนั
คุณภาพตาม 5 องคประกอบ 17  ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนนิงานตอไปนี้  

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  

สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมี
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของฝาย
วิชาการ   ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมีโครงการจํานวน 16 โครงการ โดยเปนโครงการที่ใช
งบประมาณ 12 โครงการ และไมใชงบประมาณ 4 โครงการ มีการดําเนินการตามแผนที่วางไวครบถวน
ทุกโครงการ โดยมี โครงการที่ไดรับงบประมาณบรรลุ 12 โครงการ  และโครงการที่ไมไดใชงบประมาณ
บรรลุ 4 โครงการ    มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป  

 
ผลการประเมินการดําเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกลาว 5 ตัวบงชี้   ไดแก  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  การดําเนิน 
งานหอจดหมายเหตุ  และการบริการสงเสริมวิชาการ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานและการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช
ระบบหองสมุดอัตโนมัติในการบริหารการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบคนและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ การบริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ และใชเทคโนโลยี RFID ในการบริการยืมคืนดวยตนเอง โดยมีการติดต้ังเคานเตอรบริการยืม
ดวยตนเอง (Self-Check Service) และจุดรับคืนหนังสือ (Books Return Station) และมีระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งระบบ Wired และ WiFi  ภายในอาคารเพื่อรองรับการเขาถึงทรัพยากร
สา รสน เทศและความ รู  และ มี ก า รพัฒนาและ บํ า รุ ง รั กษา เ ว็ บ ไ ซต ข อ ง สํ านั กหอสมุ ด 
http://library.rsu.ac.th  ใหเปนปจจุบัน 

นอกจากนี้ บุคลากรขอสํานักหอสมุดไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เฉล่ียคนละ 3.13 กิจกรรมตอป  

  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ในปการศึกษา 2558  มีการจัดสรรคาใชจาย เพื่อ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน   15,772,988.71  บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
สองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 61.09 ของคาใชจายทั้งหมด 

     คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(26,352.90 คน) มีสัดสวนเทากับ 598.52  บาทตอ  1 คน และใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 74.98 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด   

 ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมจํานวนทั้งส้ิน  
34,868,674  รายการ สวนใหญเปนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (34,681,916 รายการ) ซึ่งคิด
เปนรอยละ 99.46 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2557  มีทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 5.45  เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ มีสัดสวนทรัพยากรสารสนเทศ  
(34,868,674  รายการ) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (26,352.90 คน) เทากับ 1,323.14  
รายการตอคน 



 ค

 การบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมุดเปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 
08.30 ถึง 21.00 น.   และใหบริการในวนัเสาร-อาทิตย  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชั่วโมงเปดใหบริการ
เฉล่ีย  12.5 ชั่วโมงตอวัน มบีรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยคนควา  มีบริการตอบคําถามผานระบบ
ออนไลน ไดแก อีเมล  และ เฟสบุก  ตลอดเวลาที่เปดใหบริการตั้งแตเวลา  08.30 –20.30 น.    รวมเวลา
ตอบคําถามและชวยการคนควา  12  ชัว่โมงตอวนั   

 ปการศึกษา 2558 มีสถิติการเขาใชหองสมุด จาํนวน 230,186 คร้ัง   (หอสมุดกลาง  154,837  
คร้ัง  หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 1,852 คร้ัง  และการใชผานเว็บไซต จาํนวน 73,497 คร้ัง)    

 มีการใชบริการอิเล็กทรอนิกสซึ่งเอ้ือใหสามารถใชงานและเขาถงึสารสนเทศผานระบบออนไลน
ไดตลอด 24 ชั่วโมง เชน การสืบคนขอมลูผาน WebPac การใชฐานขอมูลออนไลน การตออายุการยมื-
การจองหนังสือผานออนไลน การใชบริการตอบคําถามออนไลน การยืม-คืนผานบริการอัตโนมัติ เปนตน 
ปการศึกษา 2558 มีสถิติการใชบริการรวมทั้งส้ิน 8,814,664  คร้ัง   

 ในภาพรวมปการศึกษา 2558 มีการใชบริการตางๆ รวม 9,171,198 คร้ัง โดยเฉล่ียนกัศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา (26,352.90 คน)  ใชบริการหองสมุดคนละ 348 คร้ังตอป  

 การดําเนินงานดานจดหมายเหตุ  ในปการศึกษา 2558 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการ
ทางดานเทคนคิและบันทกึลงในฐานขอมูล รวมจํานวน  2,643  รายการ  แบงเปน หนงัสือและส่ิงพิมพ 
จํานวน 2,259 รายการ ของที่ระลึก จํานวน 152 รายการ วีดิทัศน จํานวน 142 รายการ ซีดี จํานวน 58 
รายการ ดีวีดี  จํานวน  30 รายการ สไลด  จํานวน 1 รายการ   แถบบันทกึเสียง จํานวน 1 รายการ       
มีนิทรรศการ “จากวันวาน...ถงึวนันี้ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต” จัดแสดงในโอกาสวนัครบรอบวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 29 พฤศจิกายน 2558 และมีการเยี่ยมชมและสืบคนสารสนเทศจดหมาย-

เหตุผานเว็บไซตของหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต (http://library.rsu.ac.th/archives/) รวม
จํานวน 721 คร้ัง 

 การบรกิารสงเสริมวิชาการ ในปการศกึษา 2558 มีจัดการปฐมนิเทศการใชหองสมุดและ
แนะนาํวธิีการสืบคนขอมูลใหแกนกัศึกษาใหม รวมทัง้ส้ิน 61 สาขา จํานวน 2,915 คน จัดอบรมการใช
ฐานขอมูลเพื่องานวิจยัใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งส้ิน 17 สาขา 
557 คน  และจัดอบรมการใชฐานขอมลูออนไลนและแหลงขอมูลเพื่องานวจิัยใหแกอาจารยผูสอนและ
บุคลากร รวมทั้งส้ิน  20  คณะ 3 หนวยงาน  จาํนวน  190 คน   

มีการจัดกจิกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมดุสําหรับนักศึกษา จํานวน 10 คร้ัง จัด
นทิรรศการใหญ จาํนวน  6  คร้ัง  จัดบอรดแนะนาํขอมลูเร่ืองตาง ๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน รวมถงึ
แนะนาํขาวสารตางๆ จํานวน  49  เร่ือง  



 ง 

มีการจัดงานสัปดาหหองสมดุประจําป 2558 และมีการรณรงคสงเสริมการอานโดยมีการจัด
กิจกรรมของ “ชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read” เชน การพบนักเขียน กจิกรรมสัมพันธ
ของสมาชิกชุมชน   

มีการผลิตวารสารวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ชือ่ รังสิตสารสนเทศ โดยมี
กําหนดออกราย 6 เดือน ในปการศึกษา 2558 ไดรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในรอบที่ 3 ป 
พ.ศ. 2558 และคัดเลือกใหเขาสูฐาน TCI  กลุมที ่2  

มีบริการวิชาการแกสังคม  โดยรวมมือกับหองสมุดเครือขายภายนอก 13 แหง จัดกิจกรรม 
Friends of  the Library  เพือ่ใหเกิดการแลกเปล่ียนหมุนเวยีนทรัพยากรสารสนเทศ     

มีความรวมมอืกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดองคกรทัง้ภาครัฐและเอกชนจํานวน 
31 แหง รวมพัฒนา “เครือขายหองสมดุสีเขียว” ข้ึน  โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อพฒันาสารสนเทศและ
ใหบริการความรูดานการอนรัุกษพลังงานและส่ิงแวดลอม ตลอดจนจดักิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และ
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมระหวางหนวยงานในเครือขาย    

มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใตคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  เพื่อความรวมมือกันในดานตางๆ 
การพัฒนาดานวิชาชีพ  และการใหบริการผูใช  อีกทั้งใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ใหความ
ชวยเหลือระหวางกนัในดานวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยผูอํานวยการสํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนคณะอนุกรรมการในเครือขายฯ จะมีการจัดประชุมทกุๆ 2 เดือน รวมทัง้มกีารสง
บรรณารักษเปนผูแทนเขาเปนคณะทาํงานในกลุมงานตางๆ ของ อพส. ดวย 

มีการจัดกิจกรรมทอดผาปาหนงัสือใหหองสมุดโรงเรียนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมนีิสัยรักการอาน
และการเรียนรูดวยตนเอง ที่โรงเรียนวัดเชิงทา หมู 3  ตําบลเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา   

มีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเพื่อเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมชุมชนตางๆ โดยเปดให
เขาใชไดตลอดเวลาทําการ มีระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก เพื่อจําแนกประเภทและเก็บขอมูลไว
เปนหลักฐาน มีการบริการคนขอมูลและสงสําเนาเอกสารตางๆ ใหแกผูขอใชจากหนวยงานภายนอกโดย
ผานเครือขายความรวมมือระหวางหองสมดุทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน หรือติดตอใชบริการดวยตนเอง 
รวมจํานวนการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากหนวยงานอื่นๆ ในปการศึกษา 2558  รวม  4,065  คร้ัง   

 

 



 จ 

มีการรับฝกปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ในปการศึกษา 2558     
มีการฝกปฏิบัติงานใหกับนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จาํนวน 2 คน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
จํานวน 2 คน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ  จาํนวน 4  คน   
 

 ผลการประเมินการดําเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
สํานักหอสมุดมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกาํหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มกีาร

บริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด มกีารประชุมเปนประจําเดือนละคร้ัง
และมีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนที่ปรึกษา มีการบริหารความเส่ียงโดยวิเคราะหและประเมินความ
เส่ียงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ตลอดจนมกีารกําหนดแผนกําจัดและลดระดับความเส่ียง มี
การพัฒนาบุคลากรโดยใชแผนยทุธศาสตรของมหาวทิยาลัย แผนพัฒนาฝายวชิาการและแผนการ
จัดการความรูของมหาวทิยาลัยเปนแนวทาง  

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา 2558 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.77  
ดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ  ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.93  ดานสถานที ่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ        
มีคาเฉลี่ย  3.90  ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.74 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ีย  3.73  
ดานทรัพยากรสารสนเทศ มคีาเฉลี่ย  3.72 และดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย 3.62 

ในปการศึกษา 2558 มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 224 คร้ัง จําแนกเปนการประชุม 
การฝกอบรม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน ในจาํนวนดังกลาวเปนการจัด
โดยสํานกัหอสมุดเองจํานวน 9 คร้ัง บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 9.74 คร้ังตอป หรือ   
คนละ 33.33 ชั่วโมง มีการกาํหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวในคําบรรยาย
ลักษณะงาน  

มีการใชขอมูลสารสนเทศจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Horizon Dynix Library System) ระบบ
การยืม-คืนดวยตนเองดวย RFID ผานระบบ Self-Check Service และ Books Return System และ
ระบบบันทกึขอมูลการเขาใชหองสมุดของผูใชจากการสแกนบารโคด ตลอดจน ระบบบริหารงาน
งบประมาณและแผนงานของมหาวิทยาลัยในการบริหารงาน มกีารบํารุงรักษาระบบ การติดตาม
ประเมินผลและการใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ      

 
ผลการประเมินการดําเนนิงานไดคะแนนเทากับ 4.83 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
สํานักหอสมุดมีแผนการเงนิและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวทิยาลัย ทัง้นี้ใน
การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  มีวิธกีารจดัสรรงบประมาณใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับหลักสูตรและจํานวนของนกัศึกษาในแตละคณะ มกีารพัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลอง
กับแผนพฒันามหาวทิยาลัยและแผนของฝายวิชาการ  การวางแผนการเงนิและงบประมาณใชหลักการ
การมีสวนรวม และมีการพจิารณางบประมาณตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในการใชจายเงนิ มี
กระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทกุโครงการ   และมีการตรวจสอบการใช
งบประมาณทกุส้ินภาคการศึกษา  และส้ินปงบประมาณ  เพื่อติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตาม
แผน มีการนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดต้ังงบประมาณของสํานกัหอสมุด
ตอไป 

ปการศึกษา 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 25,727,455 บาท (ยี่สิบหาลานเจ็ดแสน
สองหมื่นเจ็ดพันส่ีรอยหาสิบหาบาทถวน) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งส้ิน 25,815,710.69 บาท  (ยี่สิบหา
ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบบาทหกสิบเกาสตางค)   คิดเปนรอยละ 100.34 ของ
งบประมาณที่ไดรับ  โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนเงิน
ทั้งส้ิน 15,772,988.71  บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ด
สตางค)   คิดเปนรอยละ  61.31 ของคาใชจายทั้งหมด   

มีการคํานวณตอทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และตนทุนตอหนวยบริการเพื่อใชเปน
ตัวช้ีวัดในการพัฒนาบริการและการปฏิบัติงานอยางคุมคา ในป 2558 มีตนทุนตอหนวยทรัพยากร
สารสนเทศหนวยละ 0.74 บาท และตนทุนการบริการหนวยละ 2.81 บาท 

ผลการประเมินการดําเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกแผนก และมีการสลับสับเปลี่ยนทุกป       
มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด  

ระบบ กลไกและการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
และประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
สํานักหอสมุดไดสรุปและวิเคราะหผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนวทางแกไข 
และไดนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน   



 ช 

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังใหความสําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐาน
ในดานความมีระเบียบ ความสะอาด สุขนิสัย รวมทั้งเร่ืองของส่ิงแวดลอม  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะอนุกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 7ส เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงาน และดูแลให
เปนตามแผนงาน เปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง    

 
ผลการประเมินการดําเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 17 ตัวบงชี ้ มีผลการ

ดําเนินงานเทากับ 4.94  หรืออยูในระดับดีมาก 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลัยรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ
บัญชาข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ริหารและ
ควบคุมการดําเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลัยรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุข้ึนเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร
ตําแหนงบรรณารักษเขามาทําหนาทีจ่ัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณช้ัน 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการช่ัวคราว และ
เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529    จึงไดทําการยาย
หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณช้ัน 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา
ใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน จนถึงป พ.ศ. 
2532 สํานักหอสมุดจึงไดยายมายงัอาคารหอสมุดซึ่งเปนทีท่ําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 
 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีทนัสมัย และบริการทีม่ปีระสิทธิภาพ             
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม                          
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเช่ือมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมยั ทําใหเกดิบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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  วัตถุประสงค 
               1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย 
               2. ใหบริการผูใชอยางมีประสิทธภิาพดวยเทคโนโลยทีันสมัย 
               3. สนับสนนุการพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม 
               4. ใหบริการวชิาการแกชุมชนและสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               5. สรางความรวมมือระหวางหองสมุดเพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการรวมกนั
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2558 
               สํานักหอสมุด มแีผนพัฒนาทีส่อดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2555-2559) และ
แผนพัฒนาฝายวิชาการในดานการบริการวิชาการ (2555-2559) โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ 
ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ประจําป
การศึกษา 2558 

2. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
3. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวทิยาลัย 
4. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

กลยทุธ  1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวัสดิการท่ีดี 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา  2558 
 

กลยทุธ  1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
2. โครงการกิจกรรม 5ส  สู 7ส 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธ 2.2  การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการสัปดาหหองสมุด  
3. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มี 
 การเรียนการสอน 
 

กลยทุธ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
2. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 
3. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยทุธ 4.3  การพัฒนาบุคลากรดานการวิจยัและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและ การพัฒนาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
 
กลยทุธ 5.3  การใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ      
                                      

          ในปการศึกษา  2558 สํานักหอสมดุไดกําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด จาํนวน  16  โครงการ  ไวดังนี ้

1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
2. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
3. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
4. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 2558 
2. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 
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3. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน (RSU Loves to Read) 
4. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
5. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวทิยาลัย 
6. โครงการสัปดาหหองสมุด 
7. โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 
8. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
9. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 
10. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและการพฒันาตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั       
11.  โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 
12. โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 
13. โครงการนักศึกษาทุนชวยงานหองสมุด 
14. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
15. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
16. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเปด 

                การเรียนการสอน 
 
1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปการศึกษา 2559 
 ในปการศึกษา 2559 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนนิงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ. 2555-2559 ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ   1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) ทดแทน 
2.  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส                

ประจําปการศึกษา 2559 
3. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 
กลยทุธที ่1.2   จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ดี 

 1. โครงการจัดหากระดานไวทบอรดสําหรับหองศึกษาคนควากลุม 
 2.  โครงการจัดมมุบริการคนขอมูลดิจิทัล (Digital Zone) ผานอุปกรณพกพาสวน

บุคคล 
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กลยทุธที ่ 1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวสัดิการ 
1.  โครงการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชพีของบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2559 
2. โครงการสัมมนา/อบรม/ดูงาน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

กลยทุธที ่1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด   
2. โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงคประหยดัพลังงาน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธที ่2.2  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการพฒันาส่ือสาธารณะความรูจากหอจดหมายเหตุ 
3. โครงการสัปดาหหองสมุด 
4. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มี 
      การเรียนการสอน 

กลยทุธที ่2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรบันักศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการปรับปรุงโปรแกรมจัดการฐานขอมูลจดหมายเหตุ 
2. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
3. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
4. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
5. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยทุธที ่4.3  การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพัฒนาตนเอง 
     แกอาจารย และนกัวิจยั 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธที ่5.1  กําหนดนโยบาย และพฒันาการบรหิาร การบรกิารวิชาการ 

1. โครงการจดัทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

กลยทุธที ่5.3  ใชการบรกิารวิชาการเปนฐานการเรยีนรูตลอดชวีิตของสงัคม 
1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 
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1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  
 
 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงใชชื่อใหมวา  สาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับต้ังแตป 
พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานกัหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมดุ ออกเปน 4 แผนก และ 1 
สํานักงาน ประกอบดวย 
 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริการ 
3.  แผนกพฒันา 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ   
5.  สํานักงานเลขานุการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี ้
1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไดแก หนงัสือ วารสาร       

นิตยสาร หนงัสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับ
บริจาค และแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ การ
ลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การแจงผลการจัดหา การติดตามทวงถาม 
การดูแลและทาํบัญชีคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก 

 

1.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 
      มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน และ

วารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และดัชนีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อใหบริการ และจัดทําเอกสารดิจิทัลประเภทวิทยานิพนธและงานวิจัยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรู
ของมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)  
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2. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ แก
ผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญานิพนธ/
วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการหนงัสือ
สํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสือ/
วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนงัสือ หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และ ส่ือโสต
ทัศน นาํจัดเรียงข้ึนช้ันใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ 

   

2.2 งานบริการสารสนเทศ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเร่ืองแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก
แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน WEBPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธกีารใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา
บทความระหวางหองสมุด 

 

2.3 งานบริการการอาน 
       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเร่ืองการใหบริการหนงัสือทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ
หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   
การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด
นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ
สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานกัหอสมุด 

 
2.4 งานหองสมุดสาขา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีในการใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศแกผูใชบริการระดับบัณฑิตศึกษา การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหวางหองสมุด บริการ
ตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ 
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3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งานสงเสริมและพัฒนา   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย     เพื่อการ
พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดไปสูผูใชทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทําและ
เผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ  และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  

 
3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมดุ รวมมือกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูลใหม การ
จัดทําและดูแล Website ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักหอสมดุ  

 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารและวัตถุ
จดหมายเหตุและจัดทําเคร่ืองมือชวยคน เผยแพรและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ
ราชวงศ หนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  

 
5. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานเอกสารของสํานักหอสมุด รับ-สงหนงัสือทั้งภาย 
ในและภายนอก งานขอมูลบุคลากร การจัดทําสรุปผลการประเมนิผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผน
งบประมาณประจําปและประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถงึดูแลควบคุม
การใชวัสดุสํานักงาน และอาคารสถานที่  
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อธิการบดี 

1.5  โครงสรางการบริหารงาน   (ดูแผนภูมิ)                                                                    
            
                              โครงสรางการบริหารสํานกัหอสมุดพรอมอัตรากําลัง 
                                                  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                                    (มกราคม 2551 – ปจจบัุน) 
 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                        
                                       
                                                              

 
 คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    

1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด     ประธาน 
2.   นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 
3.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา           กรรมการ 
4.   นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา     กรรมการ 
5.   นางชะออน โซรเฟยล  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ          กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 
1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 
4.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   
5.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 
7.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ             กรรมการ 
8.    นางสาวศิระภา นาคเจือทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค       กรรมการ 
9.    นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา  กรรมการและ 
    เลขานุการ 
10.  นางชะออน โซรเฟยล  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 
2.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 
4.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   
5.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 
7.    นางสาวศิระภา นาคเจือทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 
8.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 
9.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 
    เลขานุการ 
10.  นางชะออน  โซรเฟยล  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส 
1.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด             ประธาน 
2.    รองผูอํานวยการฝายพัฒนา                                                      กรรมการ 
3.    รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ            กรรมการ 
4.    หัวหนาแผนกเทคนิค                                                                       กรรมการ 
5.    หัวหนาแผนกบริการ                                                                            กรรมการ 
6.    หัวหนาแผนกพัฒนา                             กรรมการ 
7.    หัวหนาแผนกหอจดหมายเหตุ                                                               กรรมการ 
8.    หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                  กรรมการ  
9.    ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส                                                   กรรมการและ 
                                                                                                                  เลขานุการ 

   10.  เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส                                                กรรมการและ 
                                                                                                                     ผูชวยเลขานุการ 
 
       คณะอนกุรรมการกจิกรรม 7ส 

1.    นางดาวรัตน  แทนรัตน       บรรณารักษแผนกเทคนคิ   ประธาน 
2.    นางกัลยา ตันจะโร              บรรณารักษแผนกบริการ        รองประธาน 
3.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ              รองผูอํานวยการฝายพฒันา        อนุกรรมการ 
4.    นางชะออน โซรเฟยล         หวัหนาสํานักงานเลขานกุาร              อนุกรรมการ 
5.    นางสาวประทีป ชนิบดี        บรรณารักษแผนกพัฒนา  อนุกรรมการ 
6.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย              บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ  
7.    นางสาวสมฤทยั ฉัตรกลุ        เจาหนาทีแ่ผนกบริการ  อนุกรรมการ 
8.    นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว        เจาหนาทีแ่ผนกเทคนิค  อนุกรรมการและ 
    เลขานุการ 
9.   นางสาวพรศรี สุขการคา         เจาหนาทีแ่ผนกพฒันา    อนุกรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
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1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมุดมีจํานวนทัง้สิ้น 26 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 
 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)     2  คน 
 หัวหนาแผนก 

 คุณวุฒิปริญญาโท              1  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี          1  คน 
บรรณารักษ 
 คุณวุฒิปริญญาโท              6  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี          4  คน 
 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 1 คน) 

 เจาหนาที ่
 คุณวุฒิปริญญาตรี       7  คน 
        คุณวุฒตํ่ิากวาปริญญาตรี      4  คน 

 
           อัตรากําลงัคน 

สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพจิารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระงานของ
แตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร   
ไปปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้  

 
ตารางอัตรากําลงัของแตละแผนก/สํานักงาน  

หนวยงานภายใน จาํนวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ เจาหนาที ่ รวม 

1. แผนกเทคนคิ 5 4 9 
2. แผนกบริการ   5** 6 11 
3. แผนกพัฒนา   2 1 3 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ     1**         - 1 
5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 13 12 25* 
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานกัหอสมุด  
** รออัตราทดแทน 1 ตําแหนง 
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ผูบริหาร    มีดังนี ้
1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 
2.  นางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 
3.  นางพัชรา  หาญเจริญกจิ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา                                                
5.  นางชะออน โซรเฟยล                            หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                     บรรณารักษ 
2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 
3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 
4.  นางอาภาวรรณ แยมสิน                        บรรณารักษ 
5.  นางสาวพรทิพย พนูขุนทด บรรณารักษ  
6.  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว  เจาหนาที ่
7.  นางจําเนยีน  สัมฤทธ์ิ                                    เจาหนาที ่
8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง                        เจาหนาที ่
9.  นางกฤติยาพร ทองพูล               เจาหนาที ่

      แผนกบริการ   
1.   นางนฤมล  พฤกษศิลป                        หัวหนาแผนก 
2.   นางกาญจนา  เพ็งคําศรี                      บรรณารักษ 
3.   นางเยาวรัตน  บางสาลี                         บรรณารักษ 
4.   นางกัลยา  ตันจะโร                             บรรณารักษ 
5.   นางสาวศิริรัตน  พวงรอย                   บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 
6.   นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที ่
7.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที ่
8.   นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที ่                                                                          
9.   นางกันยา ไทยฉาย                                        เจาหนาที ่
10. นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล                                 เจาหนาที ่
11. นางสาวชัญญาภัค เรืองเพ็ง เจาหนาที ่
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    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 
2.  นางสาวประทีป  ชินบดี                               บรรณารักษ 
3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที ่ 
 
    แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ หัวหนาแผนก 

    สํานกังานเลขานุการ    
 1.  นางชะออน โซรเฟยล                           หัวหนาสํานักงาน 

 
1.7  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    
จังหวัดปทุมธานี 12000 

 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลัยฯ ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนมุัติใหสรางอาคารหอสมุดข้ึนเปน
เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเร่ิมข้ึนเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้ส้ินประมาณ 
9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอ่ืนๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร 
จึงเหลือเนื้อทีสํ่าหรับกิจการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 
2,000 กวาคน  และจุหนังสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 
2532 คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทาํใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสตทัศน และส่ือ
อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคาร
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กล่ินประทมุ  
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 
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 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย
ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา
มาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติใน
ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู
ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 
2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 

พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีื้นทีท่ัง้ส้ิน 9,300 ตารางเมตร 

 ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานรับนักศึกษานานาชาติและส่ือสารระหวาง

ประเทศ  ศูนยแอนิเมช่ันอารเอสยู  ศูนยบริการนานาชาติ หองฝกอบรมศูนยนวัตกรรมการเรียนรู และ
หองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่บริเวณโถงหนาหองประชุมสําหรับ
นักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  
โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักงานเลขานกุาร แผนก
พัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต Books Return 
Station และลานพักสายตา   
  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ
สารสนเทศ บริการยืม-คืน Self-Checking Service และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 
 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 
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1.8  การเงินและงบประมาณ 
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2558  โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาสํานักหอสมุด ดังนี ้
 
แหลงงบประมาณ 

รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =   25,727,455.00   บาท 
 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =        219,458.00*  บาท 
                     รวมรายรบั                           =   31,800,860.95  บาท       

* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 

การใชงบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559) 

 
งบประมาณสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 

ลําดับ รหัส
รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละ
ใชไป 

 1  01002  เงินเดือนและคาจาง-สวนงาน
สนับสนุน 

8,227,315.00 0.00 8,087,487.00 139,828.00 98.30% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวนงานสนับสนุน 600,000.00 0.00 937,699.00 -
337,699.00 

156.28% 

 3  02203  คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร-
สวนงานสนับสนุน 

240,000.00 0.00 240,000.00 0.00 100.00% 

 4  03604  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
และอุปกรณ 

850.00 0.00 850.00 0.00 100.00% 

 5  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 0.00 18,817.44 382.56 98.01% 

 6  03708  คารับรอง 6,000.00 0.00 5,997.00 3.00 99.95% 

 7  03710  คาถายเอกสาร 65,000.00 0.00 44,864.24 20,135.76 69.02% 

 8  03711  คาของขวัญและรางวัล 1,000.00 0.00 276.00 724.00 27.60% 

 9  03714  คาเดินทางในประเทศ 9,000.00 0.00 9,773.00 -773.00 108.59% 

 10  04001  วัสดุสํานักงาน 46,800.00 0.00 46,792.20 7.80 99.98% 

 11  04102  คาหนังสือและวารสารวิชาการ 15,790,000.00 4,172,383.20 11,600,605.51 17,011.29 99.89% 

 12  04203  คาใชจายอื่นเก่ียวกับหองสมุด 200,000.00 0.00 172,392.80 27,607.20 86.20% 



 18

 13  58751  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

12,000.00 0.00 4,093.50 7,906.50 34.11% 

 14  58820  โครงการพัฒนาคุณภาพ
สํานักหอสมุด 

5,000.00 00 0.00 0.00 .00% 

 15  58887  โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 
2558 

364,000.00 0.00 
 
 

352,446.80 11,553.20 96.83% 

 16  58985  โครงการนิทรรศการเหตุการณและ
วันสําคัญของมหาวิทยาลัย 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 17  58991  โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 0.00 33,669.00 1,331.00 96.20% 

 18  58A05  โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 5,000.00 0.00 4,950.00 50.00 99.00% 

 19  58A25  โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการ
อาน RSU Loves to Read 

27,000.00 0.00 25,642.00 1,358.00 94.97% 

 20  58B28  โครงการทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 21  58D42  โครงการพัฒนาทักษะและความรูเพ่ือ
การคนควาวิจัย และการพัฒนาตนเอง
แกอาจารยและนักวิจัย 

13,000.00 0.00 8,996.00 4,004.00 69.20% 

 22  58D44  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 20,000.00 0.00 19,996.00 4.00 99.98% 

 23  58Z26  โครงการสนับสนุนใหนักศึกษา
ทํางานระหวางเรียน 

28,790.00 0.00 15,480.00 13,310.00 53.77% 

รวม 25,727,455.00 4,184,883.20 21,630,827.49 -88,255.69 100.34% 
 
 
 

สรุปผลการใชงบประมาณ (ตามขอมูลของสํานักงานงบประมาณ) 

                           งบประมาณที่ไดรับ                        =      25,727,455.00   บาท 
                           คาใชจายจริง                                 =      25,815,710.69   บาท 
                             
                            คิดเปนรอยละ 100.34 %  ของงบประมาณที่ไดรับ 
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1.9  ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 

จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค 
และแผนการดําเนนิการ 
1.จัดทําหรือนาํเสนอแผนงานตอมหาวทิยาลัย 
ในการปรับปรุงหรือสรางอาคารหอสมุดกลาง
และเพิ่มพื้นทีก่ารใหบริการเพื่อใหเพียงพอกับ
จํานวนผูใชบริการ และรักษาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพหอสมุดมหาวทิยาลัย   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. สํานักหอสมุดไดนําเสนอขอมูลสภาพปจจุบันของ
อาคารหอสมดุและความตองการในการปรับปรุงอาคาร 
และการจัดการพื้นที่อาคารหอสมุดถึงผูอํานวยการสํานกั 
งานอาคารและสถานที ่ซึ่งไดมอบหมายใหแผนกออกแบบ
และควบคุมงาน สํานักงานอาคารและส่ิงแวดลอมออก 
แบบโครงการปรับปรุงหองสมุด (12 พฤษภาคม 2558) 
ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  
1. งานสถาปตย 
    - งานตกแตงภายนอกและงานตอเติมใหม 
2. งานตกแตงภายใน 
    - งานตกแตงภายในและงานตอเติมใหม 
3. งานโครงสราง 
    -  งานโครงสรางเดิมและงานตอเติมใหม 
4. งานระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศ 
    -  งานโครงสรางเดิมและงานตอเติมใหม 
5. งานหองน้าํ 
    -  งานสวนที่ยงัไมไดดําเนินการและงานตอเติมใหม 
* มีงานจัดสวนและท่ีนั่งอานหนังสือรวมอยูในโครงการ
ดวย  
มูลคาโครงการฯ จํานวน 190,000,000.00 บาท (หนึง่รอย
เกาสิบลานบาทถวน) สํานกัหอสมุดไดเสนอโครงการ
ปรับปรุงหองสมุดถึงผูบริหารมหาวิทยาลัยแลว ขณะนี้
กําลังอยูในข้ันตอนการพิจารณา                                       
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 1  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ลดปริมาณโครงการพฒันา โดยจัดโครงการ
ในลักษณะการบูรณาการโครงการในปที่ผานมา
ที่สามารถรวมกันได  เพื่อใหเหมาะสมกับกาํลัง 
คนของหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. สํานักหอสมุดไดพิจารณาปรับลดโครงการพัฒนาให
เหลือเพยีง 12 โครงการ เพื่อตอบสนองตอประเด็นยทุธ 
ศาสตรและกลยุทธของมหาวทิยาลัยและฝายวิชาการ 
ดังนี ้
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 1  (ตอ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1  การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบ
องครวม 
กลยุทธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 
1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส  ประจําปการศึกษา 2558 
2. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves 
to Read 
3. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของ
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ  1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการที่ดี 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา  2558 
กลยุทธ  1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 
2. โครงการกิจกรรม 5ส  สู 7ส 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต 
กลยุทธ 2.2  การจัดการเรียนการสอนทีม่คุีณภาพและมุง
สูความเปนนานาชาติ 
1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการสัปดาหหองสมุด 
3. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให
ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มกีารเรียนการสอน 
กลยุทธ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับ
นักศึกษาและศิษยเกา 
1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 1  (ตอ) 
 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจยั               
งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยุทธ 4.3  การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและ      
งานสรางสรรค 
1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัย
และการพัฒนาตนเองแกอาจารยและนกัวจิัย 
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
วิชาการแกสังคม 
กลยุทธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการ
บริการวิชาการ 
1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
กลยุทธ 5.3  การใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรู
ตลอดชีวิตของสังคม 
1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ    
   

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
1. ควรติดตามการบริการใหมๆ   ทัง้ในสวนของ
ความพึงพอใจของผูใชในระบบใหมทีน่าํมา
ใหบริการ และความถี่ในการใช  เพื่อวัดความ
คุมคา และนาํไปสูการพัฒนาหอสมุดตอไป 
 

 
1. สํานักหอสมุดจัดบริการครอบคลุมทั้งบริการพืน้ฐาน
และเพิ่มบริการใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ โดยในปการศึกษา 2558 มีความถี่ในการใช
บริการสําคัญๆ เพิ่มข้ึน ดังนี ้ 
- บริการตอบคําถามและชวยการคนควา จํานวน 4,943  
   คร้ัง  (ปการศึกษา 2557 จํานวน 4,142 คร้ัง) 
- บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล จํานวน 
   8,728,385 คร้ัง (ปการศึกษา 2557 จํานวน 5,708,193   
   คร้ัง) 
 - บริการอิเล็กทรอนิกส จํานวน  8,814,664 คร้ัง            

(ปการศึกษา 2557 จํานวน 5,790,324 คร้ัง) 
- บริการเขาใชหองสมุด จํานวน 230,186 คร้ัง               

(ปการศึกษา 2557 จํานวน 240,942 คร้ัง) 
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 2  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพิม่การประสานงานกับหลักสูตรใหมากข้ึน
เพื่อใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนไป
อยางทั่วถึงและตรงกับความจําเปน 

 เมื่อนําคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด และความถี่ใน
การใชบริการตางๆ  มาคํานวณเพื่อหาตนทุนและความ
คุมคา พบวา มีตนทนุการบริการของสํานกัหอสมุดตอ 1 
หนวยการใหบริการ เทากับ  2.81 บาท  ซึง่ลดลงกวาป
การศึกษา 2557  ซึ่งมีตนทนุเทากับ 4.48 บาท อันเปนผล
มาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการ
คนควาวิจัยและการพฒันาตนเองสําหรับอาจารยและ
นักวจิัย การจดัอบรมพัฒนาทักษะสารสนเทศแบบเขมขน
สําหรับนักศึกษาที่ตองการทําโครงงานวจิัย เปนตน  

1.สํานกัหอสมดุไดรับงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 รวมจํานวนทั้งส้ิน 
15,790,000.00 (สิบหาลานเจ็ดแสนเกาหมืน่บาทถวน) 
และไดจัดสรรและแจงให วทิยาลัย / สถาบัน / คณะ
รับทราบ ดังเอกสารแนบทายนี ้
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งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด 15,790,000.00     

หนังสือ 1,621,947.00       

คณะกายภาพบําบัด 27,832.00             

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 25,904.00             

คณะดิจิทัลอารต  56,646.00             

คณะทันตแพทยศาสตร 37,408.00             

คณะทัศนมาตรศาสตร 9,912.00               

คณะเทคนิคการแพทย 39,256.00             

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 10,626.00             

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 59,702.00             

คณะนิติศาสตร  29,480.00             
คณะนิเทศศาสตร 234,158.00           

คณะบริหารธุรกิจ 230,444.00           

คณะบัญชี 34,626.00             

คณะพยาบาลศาสตร 39,232.00             

คณะเภสัชศาสตร 59,920.00             

คณะวิทยาศาสตร 30,378.00             

คณะศิลปศาสตร 113,712.00           

คณะศิลปะและการออกแบบ 91,852.00             

คณะศึกษาศาสตร 10,770.00             

คณะเศรษฐศาสตร  9,078.00               

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 62,104.00             

วิทยาลัยการทองเที่ยวและการบริการ 129,170.00           

วิทยาลัยดนตรี 18,606.00             

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 22,262.00             

วิทยาลัยนานาชาติ 19,096.00             

วิทยาลัยนานาชาติจีน 8,591.00               

วิทยาลัยรัฐกิจ 26,656.00             

วิทยาลัยแพทยศาสตร 41,104.00             

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 79,122.00             

สถาบันการทูตและการตางประเทศ 2,250.00               

สถาบันการบิน 13,160.00             

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร 8,580.00               

คณะนวัตกรรมเกษตร 5,672.00               

คณะเทคโนโลยีอาหาร 5,184.00               

สํานักหอสมุด 30,000.00             

แผนการจัดสรรงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

แยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

ประจําปการศึกษา   2558
วารสาร 3,513,026.23       

คณะกายภาพบําบัด 164,326.50           

วิทยาลัยการแพทยแผนตะวันออก 48,869.98             

คณะดิจิทัลอารต 19,828.14             

คณะทันตแพทยศาสตร 175,085.48           

คณะทัศนมาตรศาสตร  47,030.13             

คณะเทคนิคการแพทย 116,701.58           

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 8,125.70               

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,821.62             

คณะนิติศาสตร 90,244.53             

คณะนิเทศศาสตร 380,258.95           

คณะบริหารธุรกิจ 26,326.60             

คณะบัญชี 1,100.00               

คณะพยาบาลศาสตร 366,666.58           

คณะเภสัชศาสตร 193,435.58           

คณะวิทยาศาสตร 302,328.02           

คณะศิลปศาสตร 203,888.98           

คณะศิลปะและการออกแบบ 134,261.07           

คณะศึกษาศาสตร 107,372.90           

คณะเศรษฐศาสตร 44,021.50             

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  95,111.37             

วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ 298,195.27           

วิทยาลัยดนตรี 65,018.25             

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 5,546.00               

วิทยาลัยนานาชาติ 22,703.52             

วิทยาลัยนานาชาติจีน -

วิทยาลัยรัฐกิจ 2,268.00               

วิทยาลัยแพทยศาสตร 295,859.74           

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  189,633.45           

สถาบันการทูตและการตางประเทศ 80,158.74             

สถาบันการบิน  9,996.00               

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร 17,320.76             

คณะนวัตกรรมเกษตร 2,000.00               

คณะเทคโนโลยีอาหาร 2,000.00               

สํานักหอสมุด 29,841.29             

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 10,606,526.77     

ส่ือโสตทัศนวัสดุ 7,000.00            

หนังสือพิมพ 40,000.00           

คาธรรมเนียมธนาคาร/ไปรษณีย 1,500.00            

แผนการจัดสรรงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

แยกตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

ประจําปการศึกษา   2558
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 2  (ตอ) 
 

2. สํานักหอสมุดไดมอบหมายใหบรรณารักษแผนก     
เทคนิค รวมทัง้บรรณารักษประสานงานประจําคณะรับผิด 
ชอบในการประสานงานกับทางวทิยาลัย / สถาบัน / คณะ 
ในเร่ืองการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด 
งบประมาณคงเหลือ รวมทั้งความคืบหนาในการดําเนนิ 
งานทางดานเทคนิคกับตัวเลม และเมื่อพรอมจะนําออก
ใหบริการ สํานักหอสมุดจะแจงให วิทยาลัย / สถาบัน / 
คณะ ไดรับทราบโดยทันท ี
3. สํานักหอสมุดจัดชองทางการส่ือสารกับอาจารยผูสอน
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรียน
การสอน ไดแก เวบ็ไซตหองสมุด http://library.rsu.ac.th  
ที่ใหขอมูลของบรรณารักษประสานงานประจําคณะ 
หมายเลขโทรศัพท อีเมล แบบฟอรมการส่ังซื้อหนังสือ 
นอกจากนี ้ยงัมีส่ือสังคมออนไลนเฟสบุกที่สามารถเขามา
สนทนา ตอบคําถาม และใหคําแนะนาํในการส่ังซื้อ
หนงัสือและอ่ืนๆ ไดแบบเรียลไทมที ่
www.facebook.com/rsulibrary 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรหาแนวทางในการกําจัดทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเกา ลาสมัย  โดยประสานงานกับ
คณะวิชาหรือหลักสูตร  ใหระบุชื่อหนังสือที่เกา
และไมเหมาะสมสําหรับการใชงานในปจจบัุน 
สงผลใหเกิดทีว่าง บนชั้นวางหนังสือ 
 

 
1. สํานักหอสมุดไดดําเนินการกับทรัพยากรสารสนเทศ
เกาและลาสมยัโดยเฉพาะหนังสือซึง่เปนทรัพยากรที่ใช
พื้นที่ของหองสมุดมากที่สุด ดวยการคัดเลือกและยายไป
เก็บไวในหองหนังสือใชงานนอย โดยมีขอพิจารณาในการ
คัดเลือก ดังนี ้
1.1 หนังสือปพิมพเกายอนหลังต้ังแตป 2000 ลงไป    
และไมมีการใชหรือมีการใชนอยแตมีจํานวนหลายเลม  
จะนาํมาติดสัญลักษณสีฟากํากับไวที่สันของตัวเลม  
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 3  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ปรับคําถามและการใชขอมลูในแบบ
ประเมินความพึงพอใจผูใชทีม่ีการบริการ
หอสมุด เพื่อใชวัดและประเมินตาม
วัตถุประสงค เชน ไมนําระ ดับความพึงพอใจที่
มีปจจัยที่อยู นอกเหนือการควบคุมของ
หอสมุดมารวมคํานวณคาเฉล่ียระดับความ  
พึงพอใจที่มีตอการใหบริการ  เปนตน   และ
เพิ่มการสํารวจเชิงคุณ ภาพโดยการสัมภาษณ
เพื่อใหไดรายละเอียดจุดที่ควรปรับปรุงมากข้ึน 
 
 

1.2 หนังสือทีม่ีเนื้อหาลาสมยัเร็ว และมีจํานวนหลายเลม 
เชน หนังสือทางดานคอมพวิเตอร เปนตน                
สําหรับปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดไดคัดเลือกและ
ยายไปเกบ็ไวในหองหนังสือใชงานนอย รวมจํานวนทัง้ส้ิน 
จํานวน 8,600 เลม แบงเปน 
1. หนังสือภาษาไทย จํานวน 5,000  เลม        
2. หนังสือภาษาตางประเทศ จํานวน 2,500  เลม 
3. หนังสือวิจัย ศิลปนิพนธ วทิยานพินธ จาํนวน1,100  เลม 
สงผลใหมพีื้นที่บนชัน้สําหรับวางหนังสือใหมเพิ่ม ข้ึน และ
สามารถนํางบประมาณสําหรับซื้อชั้นหนังสือใหมไปใชใน
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อประโยชนของผูใชบริการ  
 
  
 
 
 
 
2. สํานักหอสมุดไดสํารวจระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ตามแนวทางมาตรฐาน 
สากลของ LibQUALโดยปการศึกษา 2558 สํานกัหอสมดุ
ไดสํารวจผูใชบริการลึกลงไปถึงระดับหลักสูตร  รวมจํานวน 
135 หลักสูตร ประกอบดวย คณจารย เจาหนาที ่ นักศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จาํนวน  1,307 คน  
มีผูตอบ จํานวน 1,043  คน แยกเปนผูบริหาร จํานวน 36 
คน เจาหนาที่  จํานวน 71  คน คณาจารย จํานวน 101 คน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 663 คน และระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 172 คน  พบวา ผูใชมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย 3.77  (คะแนนเต็ม 5)  
จําแนกเปนรายดาน ไดดังนี ้ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 3  (ตอ) 
 

1. ดานผูใหบริการ มีคาเฉลีย่ 3.93   
2. ดานสถานที่ฯ   มีคาเฉลีย่ 3.90   
3. ดานการเขาถึงขอมูล  มคีาเฉลี่ย 3.74   
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.73   
5. ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลีย่ 3.72   
6. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ย 3.62  
นอกจากการวดัระดับความพึงพอใจฯ ทั้ง 6 ดานแลว 
ผูตอบแบบสํารวจฯ ยงัไดมขีอเสนอแนะที่เปนประโยชน
สําหรับนําไปปรับปรุงการดําเนนิงานของสํานักหอสมุดให
ตรงกับความตองการของผูใชฯ ยิง่ข้ึน เชน 
- หนงัสือทางดานศึกษาศาสตรยังมีจํานวนนอย ควรจัดหา
หนงัสือปใหม (ลาสุด) มาใหบริการ 
- คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนลาสมัย  
- เว็บไซตใชงานยาก  
- เพิ่มฐานขอมูลออนไลนเพือ่การคนควาวจิัยใหมากข้ึน 
- ไมไดรับความสะดวกในการใชประตูทางเขา – ออก 
- ไมมั่นใจในความปลอดภัยของตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 
- ผูใชบางกลุมสงเสียงดัง  
- อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศเย็นเกินไป 
- ควรเปดบริการตลอด 24 ชั่วโมงในชวงสอบ หรืออยาง
นอยควรเปดถงึ 24.00 น. 
- ควรปรับเวลาปดบริการจาก 21.00 น เปน 22.00 น.  
อยางไรก็ตาม สํานักหอสมุดจะนาํกิจกรรมสนทนากลุม 
(Focus Group) มาใชประกอบการศึกษาและการพัฒนา
บริการ สําหรับปการศึกษา 2559 นี้ 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 -  ประสานงานกับสํานกังานงบประมาณ       
ในการต้ังงบประมาณรายจายในหมวดคาตอบ 
แทน เพื่อใหใกลเคียงกับรายจายที่เกิดข้ึน และ 

 
-  สํานักหอสมดุมีการปฏิบัติเร่ืองการเงินและงบประมาณ
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยและฝายวิชาการ  โดย
งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 4  (ตอ) 
พิจารณาตัดรายการรายจายบางรายการที่ใช
ตํ่า 20% งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  เพิม่
จํานวนเงนิงบประมาณกับรายการที่ใชเกนิ
งบประมาณแตเปนความจําเปน   เพื่อใหการ
ต้ังงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติเปนไป
อยางสมเหตุสมผล 
 

1. งบดําเนนิการ เปนงบสําหรับหมวดรายจายประจําที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรมาใหเรียบรอย ไดแก เงินเดือน        
คาลวงเวลา คาตอบแทนตําแหนงบริหาร คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ คาธรรมเนียม คารับรอง 
คาถายเอกสาร คาของขวัญและรางวัล คาเดินทางใน
ประเทศ คาวสัดุสํานักงาน รวมทัง้คาหนงัสือและวารสาร 
ซึ่งเปนงบที่ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด รองผูอํานวยการ
ฝายเทคนิคและบริการ และเลขานุการสํานกัหอสมุด
รับผิดชอบ  
2. งบลงทนุ (โครงการตางๆ) เปนงบสําหรับใชจายใน
โครงการตางๆ ตามที่ฝายและแผนกเสนอมา ไดแก  
โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร โครงการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนกิส โครงการ
นิทรรศการเหตุการณวันสําคัญของมหาวทิยาลัย โครงการ
สัปดาหหองสมุด โครงการกจิกรรม 5ส สู 7ส  โครงการ 
ชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  
โครงการทอดผาปาหนงัสือ โครงการพฒันาทักษะและ
ความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการพฒันาตนเองแก
อาจารยและนกัวิจัย และโครงการกจิกรรมสงเสริมการอาน 
สํานักหอสมุดมีชองทางการติดตามใชงบประมาณผานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมดุ ที่ผูรับผิดชอบ
ตองสรุปและนําเสนอการใชงบประมาณรายภาคและ
ประจําปการศึกษา  เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามการใช
งบประมาณวาเปนไปตามแผน   และใชเปนแนวทางในการ
จัดต้ังงบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทนุ
โครงการสํานกัหอสมุดตองจัดทําแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผน
และพัฒนาคุณภาพทกุภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตาม
ผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค 
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จุดที่ควรพัฒนา การแกไข 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
-  วางแผนการดําเนินงานและการรายงานผล
การดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ  
เพื่อใหสามารถบริหารเวลาในการอัพโหลด
เอกสารอางอิงใหครบถวน 
 

-  สํานักหอสมดุระบบและกลไกการประกนัคุณภาพที่
ชัดเจน โดยมคีณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด
ทําหนาทีว่างแผนและควบคุมการดําเนนิงานของ
สํานักหอสมุดใหเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้  
สําหรับแผนการดําเนนิงานคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  มีดังนี ้
1. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
    -  ทุกวันอังคารสัปดาหทีส่องของเดือน 

  2. การสงขอมูลสวนกลางตามตัวบงชี้ สกอ. 
  -  วนัที ่1 กรกฎาคม 2559 

3. การจัดเตรียมขอมูลและเอกสาร 
- ตลอดทั้งปการศึกษา 

- 4. การตรวจประเมินตนเอง 
-      -  วันที่ 25 สิงหาคม 2559 

5. การนําเสนอผลการดําเนนิงานของหนวยงานในฝาย
วิชาการ 
      -  วันที่ 7 กันยายน 2559 
6. การบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูล 
      -  วันที่ 20 กันยายน 2559 
7. การสงตัวเลมรายงานประกันคุณภาพฯ 
      -  วันที่ 30 กันยายน 2559 
8. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฝายวิชาการ 

- วันที่ 12 ตุลาคม 2559 
คณะกรรมการประกันคุณภาพไดกําหนดชวงระยะเวลาใน
การดําเนินงานและการบันทึกขอมูลลงในระบบฐานขอมูล
ไวอยางชัดเจน เพื่อปองกันปญหาความไมพรอมในการอัพ
โหลดเอกสารใหครบถวน และหากมีปญหาทางดานเทคนคิ
ของระบบฐานขอมูลฯ จะสามารถประสานกับสํานักงาน
ประกันคุณภาพเพื่อแกไขกอนการตรวจประเมิน 
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สวนที่ 2 

ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
ระบบและกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ ในการประกอบภารกิจ
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่เพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากร
เรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1 การกาํหนดปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ 
  ปรัชญา 

  สํานักหอสมดุเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 
 
  ปณิธาน 
 สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีทนัสมัย และบริการทีม่ปีระสิทธิภาพ             
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม                          
  
  วัตถุประสงค 
               1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย 
               2. ใหบริการผูใชอยางมีประสิทธภิาพดวยเทคโนโลยทีันสมัย 
               3. สนับสนนุการพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม 
               4. ใหบริการวชิาการแกชุมชนและสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               5. สรางความรวมมือระหวางหองสมุดเพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการรวมกนั
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 แผนการดําเนินการ 

 สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนดําเนินงานในปการศึกษา  2558 ตามแผน  5 ปของ 
มหาวิทยาลัย (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2555-2559) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการสําหรับ
ป 2558 ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการไวเปน
ลายลักษณอักษร  

สหส.อ1.1.001  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนินงานสํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2558 สํานักหอสมุด 

2  (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด         

ประจําปการศึกษา 2558  
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด         
ประจําปการศึกษา 2558 

3  (3) มี(2)+บุคลากรในหนวยงานได
ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558      
(อางถึง) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชุม
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุม
บุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558      
(อางถึง) สหส.อ2.3.003 รายงานการประชุม
บุคลากรแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4  (4) มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคม

ไดรับทราบ และเสริมสรางความ
ตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2558 สํานักหอสมุด 
 

5  (5) มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด          

ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที ่3/2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด         
ประจําปการศึกษา 2558 

 

ตัวบงชี้ 1.2   การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย
วิชาการ      และเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 สํานักหอสมุดมีแผนกลยุทธ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 2548-2559 (แผนตอเนื่อง) เปนแผนกําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเร่ืองตางๆ   ไวจํานวน 4 ดาน 1. การนําองคการใหขับเคลื่อนแบบ
องครวม  2. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 3. การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
4. การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม  ในปงบประมาณ 2558   สํานักหอสมุดไดต้ัง
งบประมาณไว จํานวน 16 โครงการ   ไดดําเนินการบรรลุทุกโครงการ  โดยไดรับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 12 โครงการ  และโครงการที่ไมไดใชงบประมาณและดําเนินการบรรลุ จํานวน 4 โครงการ 
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 โครงการประจําปการศกึษา 2558 ที่ไดรับงบประมาณ และดําเนินการบรรล ุ

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ไดรับ 

จํานวนเงินที่
ใชงบประมาณ 

1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาํนักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

12,000.00 4,093.50 

2.  โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด 
5,000.00 

ไมไดใชงบประมาณ
เน่ืองจากไมไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

3. โครงการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ   

    อิเล็กทรอนกิส  ประจําปการศึกษา 2558 
364,000.00 352,446.80 

4. โครงการนทิรรศการเหตุการณและวนัสําคัญของมหาวิทยาลัย 5,000.00 5,000.00 

5. โครงการสปัดาหหองสมดุ 35,000.00 33,666.00 

6. โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 5,000.00 4,950.00 

7. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to  
    Read 

27,000.00 25,642.00 

8. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 7,500.00 
9.โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจยัและ 

    การพัฒนาตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

13,000.00 8,996.00 

10. โครงการกจิกรรมสงเสริมการอาน 20,000.00 19,996.00 

11. โครงการสนับสนนุใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน 28,790.00 15,480.00 

12. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 29,532.00 29,532.00 

                                                                รวม         512,822.00  507,325.30  

โครงการที่ไมไดใชงบประมาณ และดําเนินการบรรล ุ
ชื่อโครงการ 

1. โครงการรับนักศึกษาทุนชวยงานหองสมดุ 
 2. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
 3. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเปดการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  
 
 

(1) มีการกาํหนดนโยบายและ
แผนงานใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผน
ดําเนนิการของมหาวทิยาลัย  

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 

สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการ
ดําเนนิงานสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 
2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2558)     
(แผนตอเนื่อง) 
สหส.อ1.2.007 แผนพัฒนาสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดแผนงาน  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558     
(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 
2558 
(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2558 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการทีก่ําหนดไว    

สหส.อ.1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4  (4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน

และโครงการที่ไดดําเนนิการแลว  
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2558 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน
แผนงานและโครงการมาใช
ปรับปรุง  และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดีข้ึน 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 คร้ังที่ 3/2558  
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเคร่ืองคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 
วารสาร และส่ิงพิมพตอเนื่อง ส่ือโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก
กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลัยและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้
การดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวิเคราะห
หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม
จํากัดเวลาและสถานท่ี 
 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  ปริญญานิพนธ  วทิยานพินธ  
งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ฐานขอมูลออนไลน  นอกจากนี ้ ยงัมีการนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน
เร่ืองตางๆ ได   รวมทัง้มกีารพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน 
และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ทีเ่ปนพื้นฐานอยางครบถวน  โดยคํานึงถึงผูใชเปนหลัก   สรางความ 
พึงพอใจใหเกดิแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานกึที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 สํานักหอสมุดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อการศึกษาคนควา และเปนความทรงจําของสถาบัน 

การดําเนินงาน                                        
ตัวบงชี้ 2.1  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด  มีการ
กําหนดโครงการตางๆ ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2558  โดย
การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
Horizon ประกอบดวย ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู 
ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน มาใชเพือ่ใหเกิด         



 38

การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการในเร่ืองตางๆ ได รวมทั้งมี       
การพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน และจดัใหมีบริการประเภท
ตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลัก สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดย
การใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
ไดแก ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมีการรายงานผลการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักหอสมดุอยาง
ตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา  โครงการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนประจําป 
และดําเนนิการแลวมี  3  โครงการ  ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
       ประจําปการศึกษา 2558  

กลยทุธ 1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวัสดิการที่ดี 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุด
อิเล็กทรอนกิส สํานักหอสมดุ  มหาวิทยาลัยรังสิต (2548-
2558) (แผนตอเนื่อง) 
สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2553-2558) 
สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)             
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.1.003 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชุมบุคลากรงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ.1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนนิงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชุมบุคลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่     
1-3/2558 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

 จากผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2558  การดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เดนชัด และเปนส่ิงที่ชวยใหการดําเนินการมีคุณภาพ  ไดแก 
1.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม เอ้ืออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานและใหบริการ และมีการจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ
อยางครบถวนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 
และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ
รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 
ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม
วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ 
ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพ
การใหบริการ 
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 สํานักหอสมุดติดต้ังระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมดุอัตโนมัติของ  
Dynix Marquis Inc.  สําหรับ version ที่ติดต้ังใชงานคือ Horizon 7.3 ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 
2003 บนเคร่ือง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึ่งติดต้ังที่ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหบริการไปยังหองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดี 

 ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  โดย
ใชระบบการจดัการฐานขอมลูปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server โดยสํานักหอสมุดใชระบบงาน 
ดังตอไปนี้ 

1.  ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System)  เปนระบบที่ใชในการ
ควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ ใหทํางานตามเงือ่นไขที่ตองการ รวมทั้ง
การกําหนดคาความหมาย  การกําหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน 

2. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบทีส่ามารถ
ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึง่เปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช 
Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที ่

3. ระบบบริการสืบคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ
จัดการใหมีการสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสําหรับการ
บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   ที่ใชใน
การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบูรณาการ
ขอมูลกับ  Acquisition Module 

6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และการ
บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง 

7. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิม่ความ
รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 

8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี
ทันสมยัที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คล่ืนสัญญาณวิทยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 
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9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบทีส่ามารถสํารวจขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก ขอมูล
หนงัสือทีว่างผิดตําแหนง ขอมูลหนงัสือที่สูญหาย และสถิติการสํารวจหนงัสือ 

สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนินงานหองสมุดต้ังแตป
การศึกษา 2548  โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 8 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที่ 8  

ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดไดดําเนินการของบประมาณสําหรับการจัดหาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติระบบใหม เพื่อทดแทนระบบ Horizon ซึ่งในปจจุบันเปนระบบท่ีหยุดการพัฒนาและ
บํารุงรักษาแลว คาดวาจะไดรับอนุมัติและติดต้ังไดในปการศึกษา 2559 

เอกสารประกอบ  ไดแก  
สหส.อ2.1.006  คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon 
สหส.อ2.1.007  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  System Administration Guide 
สหส.อ2.1.008  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.009  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 

สหส.อ2.1.010  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.011  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Serial User’s and Administrator’s Guide  
สหส.อ2.1.012  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

สหส.อ2.1.013  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  RFID System User’s  Manual 
สหส.อ2.1.014 เอกสารบันทึกขอแกไข/ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา/อบรมแก

บุคลากร  

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมัยสาํหรับปฏิบัติงานและใหบริการ  
สํานักหอสมุดจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและใหบริการสําหรับสืบคน

สารสนเทศตางๆ จํานวน 121 เคร่ือง เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 
จํานวน 23 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 19.01  ของเคร่ืองคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด  โดยแบงการใช ดังนี้ 

1. เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรทีใ่หบริการ จาํนวน 23 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 100.00  แบงเปน 
1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติการบริการ มีจาํนวน 5  เคร่ือง 
1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการอนิเทอรเน็ต มีจาํนวน  4  เคร่ือง  
1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการฝกอบรมการใชฐานขอมูล  มจีํานวน 14  เคร่ือง 

 ในปการศึกษา 2558  มีผูใชจํานวน  26,352.90  คน   คิดเปนสัดสวนคอมพวิเตอรสําหรับ
ใหบริการ 1 เคร่ือง  ตอผูใช  จํานวน  1,145.58  คน  
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 สํานักหอสมุด จัดใหมีการใหบริการระบบแบบไรสาย (Wireless)  Access Points (WiFi)  
จํานวน  28  จดุ  1,400  ชองสัญญาณ   ติดต้ังตามชั้นตางๆ  ไดแก 
   ชั้น 1  อาคารหอสมุด   จาํนวน  2  จุด   100  ชองสัญาณ 
   ชั้น 2  อาคารหอสมุด   จาํนวน  6  จุด    300  ชองสัญาณ 
   ชั้น 3  อาคารหอสมุด   จาํนวน  7  จุด    350  ชองสัญาณ 
   ชั้น 4  อาคารหอสมุด   จาํนวน  4  จุด    200  ชองสัญาณ 
   ชั้น 5  อาคารหอสมุด   จาํนวน  5  จุด    250  ชองสัญาณ 
   ชั้น 6  อาคารหอสมุด   จาํนวน  4  จุด    200  ชองสัญาณ 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.015                     เอกสารแสดงจาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ  
(อางถึง) สทส.อ2.2.5.004   การใหบริการจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายของมหาวทิยาลัยรังสิต 

3. มีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุดทีท่ันสมยัและครอบคลุมเน้ือหาและบริการ         
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ข้ึน โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th             

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทั้งในหองสมุด
และฐานขอมูลออนไลนผานบริการ Single Search  การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ  และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด  โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ  ผูใช
สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมดุ ประกอบดวย 
1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต 
2. มีการจัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเวบ็ไซตครบถวนทกุเร่ือง 
3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัย 
4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 
6. ผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือของสํานักหอสมุดผานเว็บไซต 
7. มีบริการอิเล็กทรอนิกส 
8. มีการเก็บสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด  

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ  
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4. บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในปการศึกษา 2558   บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับ
ความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 31.14  ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุด หรือเฉล่ียคนละ 3.13 กิจกรรมตอป 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.017 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จากผลสรุปการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการที่ไดต้ังไว ตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1  การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม และประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม  ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาของสํานักหอสมุดที่มุงสูการเปน
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบูรณาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สํานักหอสมุดไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาดําเนินงานและพัฒนาบริการของหองสมุด โดยการสนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส และมีการสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรวารสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Journal)  

ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการสนับสนุนการเรียน  
การสอน การคนควา การวิจัยแกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนลายลักษณอักษร และมีการวางแผนปฏิบัติงานประจําตางๆ 
ภายในแผนก  บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปผานการประชุมแผนก       
ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว   มีการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมาเพ่ือนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพัฒนาตอไป   และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบังคับบัญชา  โดยในปการศึกษา 2558  ไดกําหนดโครงการตางๆ  ไวในแผนประจําป  ตามแผน   
กลยุทธมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
         กลยุทธ 1.1  พฒันาระบบบริหารจัดการองคกร 

      1. โครงการวิเคราะหความคุมทนุในการจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
        กลยทุธ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน 
การสอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 
         กลยุทธ 5.3  ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

      1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ  

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2558    

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต                     
สหส.อ2.2.003 แผนการดําเนินงานและตารางการ
ปฏิบัติงาน แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558    
สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบุคลากรแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2558      
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558   

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกเทคนิค 
ประจําปการศึกษา 2558   
สหส.อ2.2.006 สรุปสถิติแผนกเทคนิค ประจําป
การศึกษา 2558      

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบุคลากร
แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558    
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2558 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2558   
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

 
 จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 แผนกเทคนิคไดมีการกําหนดแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประจําปการศึกษาข้ึน โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศออกเปน 3 ภาคการศึกษา ไดแก   ภาคการศึกษาฤดูรอน (เทอม S) (เดือนมิถุนายน-เดือน
กรกฎาคม 2559)  ภาคการศึกษาที่ 1  (เดือนสิงหาคม-เดือนธันวาคม 2558)  และภาคการศึกษาท่ี 2 
(เดือนมกราคม  2559-เดือนพฤษภาคม  2559)  และ  ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดหานั้น 
ประกอบดวย หนังสือ วารสาร   ส่ือโสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ เอกสารจดหมายเหตุ และฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  
 สรุปผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2558 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได
จัดหาทั้งหมด 34,688,900 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนังสือ 4,242  เลม 
(จัดซื้อ 573 เลม และบริจาค 3,669 เลม) วารสาร 658 ชื่อเร่ือง (จัดซื้อ 256 ชื่อเร่ือง และบริจาค 401 ชื่อ
เร่ือง) เอกสารจดหมายเหตุ 184 รายการ ส่ือโสตทัศนวัสดุ 1,884 รายการ (จัดซื้อ 42 รายการ และ
บริจาค 1,842 รายการ) หนังสือพิมพ 16 ชื่อเร่ือง และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวน 13 ฐานขอมูล (จัดซื้อ 10 ฐานขอมูล และไมเสียคาใชจาย 3 
ฐานขอมูล ไดแก 1. ฐานขอมูล e-Book Collection (EBSCOhost) และ RSU Library eBook เปนการ
ซื้อขาด 2. ฐานขอมูล ThaiLIS เปนฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ รวมกันพัฒนาและสงเสริม
การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน ไมมีคาใชจายในการบอกรับ และ 3. ฐานขอมูล Dentistry & Oral 
Science Source เปนฐานขอมูลที่ไดสิทธิ์ทดลองใชตลอดปการศึกษา 2558) สําหรับฐานขอมูลออนไลน
ที่มีการจัดหาทั้ง 13 ฐานขอมูล สามารถสืบคนรายการผานระบบออนไลนได จํานวน 34,681,916 
รายการ แบงตามฐานขอมูล ดังนี้  
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ลําดับ 

ประเภท 
รายการสืบคน 
สรุป ณ วนัที ่ 

31 พฤษภาคม 2559 
1 ฐานขอมูล eBooks Collection (EBSCOhost) และ RSU  

Library eBook 

8,583    ชื่อเร่ือง 

2 ฐานขอมูล Wiley –Online Library 1,500     ชื่อเร่ือง 

3 ฐานขอมูล Science Direct  14,000,000  บทความ 

4 ฐานขอมูล IEEE/IEL 3,946,475     รายการ 

5 ฐานขอมูล EBSCO Business Source Complete                2,900     ชื่อเร่ือง 

6 ฐานขอมูล Education Research Complete 3,800     ชื่อเร่ือง 

7 ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,100,000    รายการ 

8 ฐานขอมูล Matichon e-library 7,764,452    ระเบียน 

9 ฐานขอมูล ThaiLIS 421,186     รายการ 

10 ฐานขอมูล CINAHL Plus with Full Text 770     ชื่อเร่ือง 

11 ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science Source 250     ชื่อเร่ือง 

12 ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000 รายการ 

13 ฐานขอมูล BioMed Central 300,000 รายการ 

รวมทั้งหมด 34,681,916  รายการ 

  เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการผูใช
ทั้งหมด 34,868,674 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ดังนี้    หนังสือ 160,616 เลม 
วารสาร 658 ชื่อเร่ือง เอกสารจดหมายเหตุ 2,643  รายการ ส่ือโสตทัศนวัสดุ 22,825  รายการ 
หนังสือพิมพ 16 ชื่อเร่ือง ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 13 ฐานขอมูล  (จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสที่สืบคนไดทั้งหมด 34,681,916 รายการ)  

 สําหรับคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 เปนจํานวนเงนิ
ทั้งส้ิน 15,772,988.71 บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจด็สิบเอ็ด
สตางค) แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ดังนี้ หนงัสือ 1,034,344.73 บาท วารสาร   
2,827,784.05 บาท  ส่ือโสตทัศนวัสดุ 5,679.30 บาท หนังสือพิมพ  74,175.00 บาท   และฐานขอมูล
อิเล็กทรอนกิส  11,827,358.61  บาท  



 47

 นอกจากผลการดําเนนิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 ที่แสดงใหเห็น
ถึงงบประมาณที่ไดจัดสรรใหแตละคณะ/วิทยาลัย/สถาบันใชในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน การคนควา การวจิยั และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
เพื่อรองรับการใชบริการของผูใชสํานักหอสมุดแลวนัน้ เพื่อใหมีความชัดเจนยิง่ข้ึน จําเปนที่จะตองแสดง
ใหเหน็ถงึคุณภาพที่ไดจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการแสดงสัดสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
คาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี ้  

 1. คาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 
สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน 15,772,988.71  

บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) โดยมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2558  จํานวน 26,352.90 คน ดังนั้น ในป
การศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา เทากับ 
598.52 บาท  (หารอยเกาสิบแปดบาทหาสิบสองสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 
สูตรการคํานวณ 

                      คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
                จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2558 
 

                                                                       15,772,988.71          =   598.52 บาท : คน 
 

เอกสารประกอบ  ไดแก  
สหส.อ2.2.007    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.008    งบประมาณทีจ่ัดสรรใหและแตละคณะ/วทิยาลัย/สถาบันใชในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.009    สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.010    สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

2. จํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา 

สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท้ังหมด จาํนวน 34,868,674 รายการ 
โดยมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2558  จํานวน 26,352.90 คน 
ดังนัน้ ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนกัศึกษา  เทากับ  
1,323.14 รายการตอนักศึกษา 1 คน 

    26,352.90 
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สูตรการคํานวน 

                         จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีในสํานักหอสมุด 

                จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2558 

       34,868,674       =  1,323.14  รายการ : คน 
 

เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ2.2.007    จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.2.009   สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําป 
                                         การศึกษา 2558     
(อางถึง) สหส.อ2.2.010   สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.011            สรุปจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด                    

3. รอยละของคาใชจายจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายจัดซ้ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 

     สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 
11,827,358.61 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค) 
และมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด จํานวนเงิน 15,772,988.71 บาท 
(สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) ดังนั้น ในปการศึกษา 
2558 สํานักหอสมุดมีคาใชจายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 74.98 ของ
คาใชจายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ 
     คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสปการศึกษา  2558  x  100 

=   
11,827,358.61 x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2558     15,772,988.71 
     
                                                                                                                                      =      74.98                                  

 
 

   26,352.90 
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เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  
                                      (2548-2558)  (แผนตอเนื่อง) 
(อางถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป 
                                       การศึกษา 2558     
สหส.อ2.2.012  สรุปคาใชจายฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิสที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2558 
 
4. รอยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งหมด 

 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส จาํนวน 34,681,916 รายการ และมี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวน 34,868,674  รายการ ดังนั้น ในปการศึกษา 2558 มี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสคิดเปนรอยละ 99.46 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ 
   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  x 100 

= 
34,681,916  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีในสํานักหอสมุด           34,868,674 

                                                                                                    =    99.46 

เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางอิง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต   
                      (2548-2558) (แผนตอเนื่อง) 
(อางถึง) สหส.อ2.2.011 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.013  สรุปจํานวนรายการสืบคนไดของฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จัดซื้อ     
ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2558 

5.  การวิเคราะหตนทุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

 ในปการศึกษา 2558  สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและแหลงความรู   โดยมีคาใชจายเปนจํานวนทั้งส้ิน  15,772,988.71.00 บาท (สิบหาลาน

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเการอยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)   และมีจํานวนทรัพยากร
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สารสนเทศ   34,868,674  รายการ    โดยมีคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด (ไมรวมงบโครงการ

ลงทุนสินทรัพย)  25,815,710.69 บาท  (ยี่สิบหาลานแปดแสนหน่ึงหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบบาทหกสิบเกา

สตางค) การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานของหองสมุดจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะสามารถใชเปนขอมูลใน

การวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาและประสิทธิผลของการ

ลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด  ซึ่งจะทําใหทราบวาการลงทุนในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ  

จะเกิดความคุมคาเพียงใด  โดยมีแนวทางวิธี ไดแก  การคํานวณตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยใชขอมูลคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด และจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  เปนขอมูลพื้นฐานใน

การคิดคํานวณ   

วิธีการคํานวณ 

ตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)   25,815,710.69  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                                  34,868,674  รายการ  

         ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                                =  0.74       บาท 

1. คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,087,487.00 
2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 937,699.00 
3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 
4 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 850.00 
5 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 
6 คารับรอง 5,997.00 
7 คาถายเอกสาร 44,864.24 
8 คาของขวัญและรางวัล 276.00 
9 คาเดินทางในประเทศ 9,773.00 
10 คาวัสดุสํานักงาน 46,792.20 
11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,772,988.71 
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12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 172,392.80 
13 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2558 4,093.50 
14 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2558 
352,446.80 

15 โครงการนิทรรศการเหตุการณวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 5,000.00 
16 โครงการสัปดาหหองสมุด 33,669.00 
17 โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 4,950.00 
18 โครงการชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  25,642.00 
19 โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 
20 โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 
8,996.00 

21 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 19,996.00 
22 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 15,480.00 
                                                                                 รวม 25,815,710.69 

   
     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2558 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปจจบัุน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ                  รายการ 

หนังสือ 160,616 

วารสาร 658 

หนังสือพิมพ 16 

ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 22,825 

เอกสารจดหมายเหตุ 2,643 

ฐานขอมูลออนไลน 34,681,916 

                                               รวม 34,868,674 
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เอกสารประกอบ    ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.2.014             ขอมูลคาใชจายของสํานกัหอสมุดปการศึกษา 2558   และจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศในปการศึกษา  2558 
 

จากผลสรุปการดําเนินงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ตามโครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ตรงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม และสอดคลองกับแผนพัฒนาของสํานักหอสมุด เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหมีทรัพยากร
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  พบวาจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวน
เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 5.45 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสมีจํานวนคิดเปนรอยละ 99.46   ของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของ
สํานักหอสมุด ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี ้ การวิเคราะหตนทนุทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ตามโครงการวิเคราะหความ
คุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 การนาํองคกร
ใหขับเคลื่อนแบบองครวม กลยุทธ 1.1 พฒันาระบบบริหารจัดการองคกร เพื่อวิเคราะหความคุมทุนใน
การจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวาในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมตีนทนุ
คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ ตอคาใชจาย 0.74  บาท  (ปการศึกษา 2557 มี
คาใชจาย 0.84 บาท)   
 
ตัวบงชี้ 2.3  งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการดําเนินงานในเร่ืองการบริการดานตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน   และใหผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยัง
สงเสริมใหผูใชสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง    สํานักหอสมุด จึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการวางแผนปฏิบัติงานประจําตางๆ  ภายในแผนกพรอม
ทั้งกําหนดตารางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนในทุกภาคการศึกษา มีการประชุมบุคลากรภายในแผนก
เพื่อใหทราบถึงแผนปฏิบัติงานและโครงการตางๆ  เพื่อใหเกิดการทํางานในทิศทางเดียวกัน  และมีการ
ดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  มีการสรุปผลและสถิติการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผาน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาและวางแผนงานตอไป และรายงานผลการ
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ดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา  โดยในแผนปฏิบัติการประจําป 2558 มีโครงการที่กําหนดไวเพื่อให
สอดคลองตามกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัย   ไวดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
         กลยุทธ  1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

  1.   โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
         กลยทุธ  2.2  การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1.   โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน 
           กลยุทธ  2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา 
           1.   โครงการสนับสนนุใหนักศึกษาทํางานหองสมุดระหวางเรียน 

2.   โครงการรับนักศึกษาทุนชวยงานหองสมุด 
3.   โครงการจดัปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
           กลยทุธ  4.3  การพฒันาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและ การพัฒนาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 

2 
  

มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 
 

สหส.อ2.3.002  แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงาน
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.3.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนกบริการ
ประจําปการศึกษา 2558   
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.008  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558                           
สหส.อ2.3.004  สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 
2558   
สหส.อ2.3.005  สรุปผลการดําเนนิงานแผนกบริการ 
ประจําปการศึกษา 2558   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.3.003 รายงานการประชุมบุคลากร
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558   
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-
3/2558 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.3.005  สรุปผลการดําเนินงานแผนก
บริการ ประจําปการศึกษา 2558   
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2558 มีผล 
การดําเนินงานในดานการใหบริการที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 
 
1. มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
 สํานักหอสมุด  ใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เพื่อชวยเหลือและใหคํานําแก 
อาจารย นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบ 
คําถามและชวยการคนควาตามจุดที่ใหบริการในแตละช้ัน ยังมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถาม 
และชวยการคนควาโดยเฉพาะเปนผูชวยใหคําแนะนํา และชวยในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  เชน 
หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งแหลงขอมูลอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือให
คําแนะนําในการคนควาสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจัย การเขียนบรรณานุกรมที่
ถูกตอง  การแนะนําวิธีการใชหองสมุด  และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ  ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปน
สมาชิก   โดยในวันจันทร – ศุกร  มีบรรณารักษใหบริการตอบคําถาม  ต้ังแตเวลา 08.30-21.00 น. โดย
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มีการหมุนเวียนบรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. และในวัน
เสาร – อาทิตย  มีบรรณารักษใหบริการในชวงเวลา 09.00-19.00 น. นอกจากนี้ สํานักหอสมุดจัดใหมี
การบริการตอบคําถามผานออนไลน เชน อีเมล และเฟสบุก ในปการศึกษา 2558 มีผูใชบริการตอบ
คําถามและชวยการคนควาทั้งส้ิน จํานวน 4,943  คร้ัง   

เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.006 ตารางการปฏิบัติงานของบรรณารักษประจําโตะตอบคําถาม 
สหส.อ2.3.007     แบบบันทึกบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
สหส.อ2.3.008     สรุปสถิติการบริการตอบคําถามและชวยการคนควา และผลบันทกึการใหบริการ 
สหส.อ2.3.009     หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามผานชองทางตางๆ 

2. บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล 

สํานักหอสมุด จัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งฐานขอมูลที่มี
ใหบริการนั้น  จะประกอบดวยฐานขอมูลที่ชี้แหลง  ฐานขอมูลที่ใหเอกสารฉบับเต็ม  และอ่ืน ๆ   ซึ่งในป
การศึกษา 2558  สํานักหอสมุดมีการใหบริการขอมูลออนไลนตางๆ โดยมีทั้งฐานขอมูลที่บอกรับเปน
สมาชิก  และฐานขอมูลที่เปดใหบริการทั่วๆ ไป ดังนี้   

 
ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 

(ครั้ง) 
1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางดานบริหาร
และการจัดการ ไดแก การจดัการ การตลาด การโฆษณา 
การบัญชี การเงิน การลงทุน การธนาคาร และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย สามารถสืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1889-
ปจจุบัน มีจํานวน 2,900 ชือ่เร่ือง 

45,819 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐานขอมูลวารสารเก่ียวกับสาขาการพยาบาลศาสตร   
และการสาธารณสุขศาสตร ครอบคลุมสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกวา 17 สาขาวิชา สามารถสืบคนยอนหลังได
ต้ังแต ป ค.ศ. 1973-ปจจุบัน ผูใชจะสามารถสืบคนขอมูล
ที่เปนวารสารฉบับเต็มได จํานวน 770 ชื่อเร่ือง 

39,470 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมหนงัสือ     
ทุกสาขาวิชา จํานวน 8,583  ชื่อเร่ือง 

37,953 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 
(ครั้ง) 

4. Education 
Research Complete 

ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมดานการศึกษาทั้งหมด 
ต้ังแตการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถงึ
การศึกษาข้ันสูง (Higher Education, Professional 
Education) รวมถงึการศึกษาเฉพาะทางดานตาง ๆ เชน 
ดานภาษาศาสตร ดานสุขภาพ และอ่ืน ๆสามารถคนหา
ขอมูลไดต้ังแตป 1900-ปจจุบัน จาํนวน 3,800 ชื่อเร่ือง 

54,094 

5. IEEE/IEL ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร                

รายงานความกาวหนาและเอกสารการประชุมของIEEE 

และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE เนื้อหาจะ

ครอบคลุมทางดานวิศวกรรมไฟฟาวทิยาการคอมพวิเตอร 

และการส่ือสารโครงขายโทรคมนาคมสามารถคนหาขอมูล

ไดต้ังแตป ค.ศ. 1988-ปจจุบัน จาํนวน 3,000,000 

รายการ 

8,183 

6.Matichon e-library  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน สามารถสืบคนและติดตาม
ขอมูลในหัวเร่ืองตาง ๆ ที่ตองการในรูปของขาว บท
สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงานหรือ
ขอเขียนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของกับองคกรภาครัฐ และเอกชน 
รวมทัง้บุคคลสําคัญ เกีย่วของกับธุรกิจทุกประเภท 
สามารถสืบคนขอมูลไดมากกวา 10 หมวดหมู หรือกวา 
2,000 หัวเร่ืองยอย ยอนหลังไดต้ังแตป พ.ศ. 2540 จาก
ส่ือส่ิงพิมพในเครือมติชนและส่ือส่ิงพมิพอีกกวา 30 ฉบับ
ในเมืองไทย จาํนวน 7,000,000 รายการ 

2,579 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานพินธและดุษฎีนิพนธ 
ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร สามารถสืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1997-
ปจจุบัน จํานวน 2,100,000 ชื่อเร่ือง 

17,820 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 
(ครั้ง) 

8. Science Direct ฐานขอมูลที่ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และ
เอกสารฉบับเต็มทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และสาขาท่ี
เกี่ยวของ โดยในปการศึกษา 2557  สํานกัหอสมุด มีการ
บอกรับฐานขอมูล ScienceDirect เปนแบบ Freedom  
Collection  ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  สามารถสืบคน
ขอมูลฉบับเต็มและสาระสังเขปได มีขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 
1995-ปจจุบัน   จํานวน 13,397,561 บทความ   

364,398 

9. ThaiLIS ฐานขอมูลวิทยานพินธ ปริญญานิพนธงานวิจัย วารสาร 
หนงัสือหายากฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนกิสสําหรับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกันโดยฐานขอมูลวิทยานพินธ รายงานการ
วิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวทิยาลัยตางๆ           
ทั่วประเทศ นกัศึกษา อาจารย และบุคลากรในการเขาใช
บริการนัน้จะตองเขาใชงานจากคอมพวิเตอรภายใน
หองสมุดสมาชิก จาํนวน 300,000 รายการ 

99,462 

10. Wiley-Online 
Library 

เปนฐานขอมลูบรรณานุกรม (Index) สาระสังเขป 
(Abstracts) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จากวารสาร
ที่มีชื่อเสียง จาํนวน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม Science, 
Technology and Medicine และ Social Science and 
Humanities รวบรวมขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน 
จํานวน 1,500 ชื่อเร่ือง 

17,437 

11. ฐานขอมูล
สืบคนสารสนเทศ
ของสํานักหอสมุด 
(WebPac) 

เปนฐานขอมลูที่ผูใชสามารถเขามาสืบคนรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการอยูใน
สํานักหอสมุด  จํานวน 200,000 รายการ 

5,016,075 

12. ฐานขอมูล  
EBSCO Discovery 
Service (EDS) 

เปนฐานขอมลูที่รวบรวบรวมขอมูล (Rich /Thick 
Metadata) จากสํานักพิมพชั้นนาํตาง ๆ จากทัว่โลก      
ซึ่งผูใชสามารถคนขอมูลฉบับเต็มและดัชนีที่ครอบคลุม
งานวิจยัมากทีสุ่ด  จํานวน 6,070,000 รายการ 

3,025,095 
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 สําหรับในปการศึกษา 2558 มีจํานวนการใชบริการฐานขอมูลออนไลนจํานวน 8,728,385 คร้ัง 
นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลออนไลนที่เปดใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งฐานขอมูลที่มีการ ให
ทดลองใชตางๆ อีกดวย 
เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.010         หนาจอแสดงรายช่ือฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดมีการใหบริการ

ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.3.011 สถิติการใชบริการฐานขอมูลออนไลน ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ        

3. บริการอิเล็กทรอนกิส 

 ในปการศึกษา 2558 สํานกัหอสมุด  จัดใหมีบริการอิเล็กทรอนกิส  เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูใชใหสามารถใชบริการหองสมุดไดดวยตนเอง มีการใชบริการทัง้ส้ิน 8,814,664 คร้ัง  ประกอบดวย
บริการตางๆ คือ 

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จํานวนการ
ใช(ครั้ง) 

1.บริการสืบคนขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูใชสามารถทาํการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 
ที่มีอยูในสํานกัหอสมุด โดยสามารถเขาถงึขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมดุรวมทั้งฐานขอมูลออนไลนตางๆ 
ที่หองสมุดมีการบอกรับ 

8,728,022 
 
 
 

2.บริการขอมลูผูใชผาน
ระบบออนไลน 

เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดยสามารถ
ตรวจสอบขอมูลและประวติัของตนเองในเร่ืองการยืมหนงัสือที่
ทําการจอง  การคางสงหนังสือ คาปรับ  รวมทัง้สามารถแกไข
ขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  ไดดวยตนเอง   

3,804   

3.บริการยืมอัตโนมัติดวย
ตนเอง (Self Checking 
Service) 

ผูใชสามารถทาํการยมืหนังสือไดดวยตนเอง  
ซึ่งมีจุดการใหบริการจํานวน 2 จุด บริเวณช้ัน 3 

3,004 

4.บริการคืนอัตโนมัติดวย
ตนเอง  (Books Return) 

เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชในการคืนทรัพยากร
สารสนเทศ ในกรณีที่ไมสะดวกในการจะติดตอกับ
สํานักหอสมุด  หรือในกรณีที่สํานักหอสมดุปดทําการ         
โดยมีจุดใหบริการอยูทีบ่ริเวณช้ัน2 อาคารสํานักหอสมุด 

3,229 
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ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จํานวนการ
ใช(ครั้ง) 

5.บริการตออายุการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ   

เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายุการยืมหนังสือ และ 
ส่ือโสตทัศนตางๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกคร้ังเมื่อ
ครบกําหนดการสงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน 

2,947 

6.บริการจองทรัพยากร
สารสนเทศ 

เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสตทัศนตางๆ  
ที่มีผูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทาํการจองไดดวย
ตนเองโดยผานระบบออนไลน 

37 

7.บริการคนควาอางอิง เปนบริการตอบคําถามและชวยการคนควา การใหคําแนะนํา
ตางๆ  ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผานระบบ
ออนไลน 

124 

8.บริการขาวสารขอมูล
ผานเว็บไซต     

เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเร่ืองที่นาสนใจ  รวมทั้ง
กิจกรรมตางๆ  ของสํานกัหอสมุดแกผูใชโดยผานระบบ
ออนไลน 

73,497 

เอกสารประกอบ    ไดแก 
(อางถึง)สหส.อ2.1.016    เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.3.012 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 
สหส.อ2.3.013 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน    
สหส.อ2.3.014 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WebPac) 
สหส.อ2.3.015 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  (Borrower Information) 
สหส.อ2.3.016 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 
สหส.อ2.3.017 การใหบริการคนควาอางอิงออนไลน 
สหส.อ2.3.018                การใหบริการยมือัตโนมัติดวยตนเอง  (Self-Check Service) 
สหส.อ2.3.019                การใหบริการคนือัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return) 

4. มีการเปดใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม   
 ในปการศึกษา 2558 สํานกัหอสมุด  มีการจัดจํานวนช่ัวโมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม  โดย
เปดทําการในวันจันทร - ศุกร ต้ังแตเวลา 08.30-21.00 น.  และในวันเสาร - อาทิตย ต้ังแตเวลา 09.00-
19.00 น. รวมจํานวนช่ัวโมงที่ใหบริการ สําหรับในวันทําการปกติวนัละ 12.5 ชัว่โมง และนอกเวลา      
ทําการวนัละ 10 ชั่วโมง โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสําหรับปการศึกษา 2558 มีจํานวนทัง้ส้ิน  230,186 
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คร้ัง โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซต จาํนวน 73,497 คร้ัง และผูเขาใชสํานกัหอสมุดกลางจํานวน  
154,837 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน  1,852 คร้ัง   

                  

 
 
เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.020 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.3.021 สถิติผูเขาใชทางเขาชั้น 3 
สหส.อ2.3.022 สถิติผูเขาใชทางเขาชั้น 5 
สหส.อ2.3.023      สถิติผูเขาใชหองบริการสื่อโสตทัศน 
สหส.อ2.3.024 สถิติผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 
สหส.อ2.3.025 สถิติผูเขาใชหองสมุดรวมประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.3.026      สถิติการเขาใชผานเว็บไซตหองสมุด 
สหส.อ2.3.027 ตารางการใหบริการภาคคํ่าและภาคพิเศษของผูปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2558 

5.  การวิเคราะหตนทุนการบริการของหองสมุด 

  ในปการศึกษา 2558 พบวา มีการใชบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด โดยคํานวณจากบริการ
การเขาใชและบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ รวมทั้งส้ิน 9,171,198  คร้ัง  ซึ่งการใชบริการตาง ๆ 
ของสํานักหอสมุดทุกบริการนั้น  ตองมีตนทุน  ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนในการบริการของหองสมุด 
สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคา
และประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด และตนทุนการบริการตอจํานวนการใช   
เพื่อสามารถประเมินความคุมคาในการใชงบประมาณในการลงทุนดานบริการตางๆ   โดยใชขอมูล
คาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด   และจํานวนการใชบริการตางๆ  เปนขอมูลพื้นฐานในการคิด
คํานวณ 

สํานักหอสมุดกลาง
154,837  คร้ัง

ศูนยศึกษาวิภาวดี
1,852  คร้ัง

 การใชผานเว็บไซต
73,497  คร้ัง

แผนภูมแิสดงการใชหองสมุดปการศึกษา 2558
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วิธีการคํานวณ 
ตนทุนการบริการตอจํานวนการใหบรกิาร 
         คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)    25,815,710.69     บาท 
         จาํนวนการใหบริการที่เกิดข้ึนทั้งหมดในปการศกึษา 2558                               9,171,198     คร้ัง 

 ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมุดตอ 1 หนวยการใหบรกิาร                  = 2.81     บาท 

1. คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,087,487.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 937,699.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 850.00 

5 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

6 คารับรอง 5,997.00 

7 คาถายเอกสาร 44,864.24 

8 คาของขวัญและรางวัล 276.00 

9 คาเดินทางในประเทศ 9,773.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 46,792.20 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,772,988.71 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 172,392.80 

13 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2558 4,093.50 

14 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2558 

352,446.80 

15 โครงการนิทรรศการเหตุการณวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 5,000.00 

16 โครงการสัปดาหหองสมุด 33,669.00 

17 โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 4,950.00 

18 โครงการชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  25,642.00 

19 โครงการผาปาหนังสือ 7,500.00 
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20 โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

8,996.00 

21 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 19,996.00 

22 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 15,480.00 

                                                                                 รวม 25,815,710.69 

                  2. จํานวนการใชบริการในปการศึกษา 2558 

การใชบริการหองสมุด ประจําปการศกึษา 2558 
ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ ณ จุดหองสมุด  

   1.1  ผูเขาใชหอสมุดกลาง 154,837 
   1.2  ผูเขาใชศูนยศึกษาวิภาวดี 1,852 
   1.3  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 119,389 
   1.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 26,177 
   1.5  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 26,390 
   1.6  การใชบริการตอบคําถาม   4,819 
   1.7  การใชบริการอินเทอรเน็ต 8,162 
   1.8  การใชบริการ Books Drop 863 
   1.9  การใชบริการหองศึกษากลุม (Study Room) 843 
   1.10 การลงทะเบยีนสมาชิกและตออายสุมาชิกใหม 10,712 
   1.11 การบริการหนังสือใหมประจําสัปดาห 2,127 
                                                                    รวม 356,171 
2. การใชบรกิารอิเลก็ทรอนิกส  

   2.1  การใชผานเว็บไซต 73,497 
   2.1  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน Webpac 5,016,075 
   2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 3,712,310 
   2.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอทางออนไลน 2,947 
   2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 124 
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   2.6  การยืมทรัพยากรสารสนเทศผาน Self-Check Service 3,004 
   2.7  การคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทาง Books Return 3,229 
   2.8  การจองทรัพยากรสารสนเทศผานทางออนไลน 37 
   2.9  การบริการขอมูลผูใชผานทางออนไลน 3,804 
                                                                    รวม 8,815,027 

รวมบรกิารทกุประเภท 9,171,198 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง)สหส.อ2.3.004   สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.3.028                ขอมูลคาใชจายของสํานกัหอสมุดปการศึกษา 2558   และจํานวนการบริการ 
                                       ประจําปการศึกษา  2558 

จากผลการปฏิบัติงาน  มคีวามสอดคลองและดําเนินงานตามโครงการที่ต้ังไว  สงผลใหการใช
บริการของสํานักหอสมุดในดานตางๆ โดยเฉพาะการบริการดานอิเล็กทรอนกิส ชวยใหผูใชเขาถึงขอมูล
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย ซึ่งเห็นไดวาการใชบริการดานอิเล็กทรอนิกสมีจาํนวนการใชที่
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2557 โดยเฉพาะการใชฐานขอมูลออนไลน ทัง้นี้  จากโครงการพัฒนาทักษะการ
คนควาขอมูลเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา และโครงการพัฒนาทักษะและความรูเพือ่การคนควาวจิัยและ
การพัฒนาตนเองแกอาจารยและนักวิจัย โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมดุ และโครงการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน เปนโครงการที่สนับสนนุใหเกดิการใชบริการดานอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  

 
นอกจากนี ้ การวิเคราะหตนทนุการบริการของหองสมุด ในปการศึกษา 2558 โดยใชขอมูล

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด และจํานวนการใชบริการตางๆ  เปนขอมูลพืน้ฐานในการคิดคํานวณ
พบวา มีตนทนุการบริการของสํานักหอสมุดตอ 1 หนวยการใหบริการ เทากับ  2.81 บาท  นอยกวาในป
การศึกษา 2557 ซึ่งมีตนทนุเทากับ 4.48 บาท ทัง้นี้ สํานักหอสมุดจะไดมีการพัฒนาการบริการในดาน
ตางๆ ในการสนับสนนุใหเกดิการใชบริการอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 

              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับการภารกิจของหอจดหมายเหตุ และมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงาน
มาวางแผนพัฒนางานจดหมายเหตุ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2558 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการตามโครงการและแผนการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง)สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารการขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน    (อางถึง) สหส.อ1.2.008  สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558           

สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนนิงาน               
แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ              
ภาคการศึกษาที ่1-3/2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5  
 

มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 
  

(อางถึง) สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนินงาน 
แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

 
ผลการดําเนนิงานสําหรบัปการศึกษา 2558 
              หอจดหมายเหตุไดทําการคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดการกับเอกสารจดหมายเหตุและ
วัตถุจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูตองการใชสารสนเทศ
ของหอจดหมายเหตุทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งยังทําการอนุรักษ การสงวนรักษาดวยการ
แปลงเอกสารและไฟลวิดีทัศนใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันมิใหจดหมายเหตุซึ่งเปนเอกสารหรือ
วัสดุตนฉบับไดรับความเสียหายจากการใหบริการโดยตรง โดยหอจดหมายเหตุไดดําเนินการในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้ 

       1.  การรับและจัดการกับเอกสารและวัตถจุดหมายเหตุ 
 หอจดหมายเหตุไดรับมอบและรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุเตรียมดําเนนิการตาม
หลักวชิาการ รวมจํานวนทัง้ส้ิน  2,075   รายการ  แบงเปนประเภทได ดังนี ้

1. หนังสือที่จดัพิมพเนื่องในโอกาสตางๆ     จํานวน            8  รายการ 
2. สารรังสิต  (มิถุนายน 2558-พฤษภาคม 2559) จํานวน          12       รายการ   
3. สรุปขาวที่เผยแพรโดยสํานักงานประชาสัมพันธ จํานวน     1,925     รายการ 
   (มถิุนายน 2558-พฤษภาคม 2559)  
4. คําส่ังและประกาศของมหาวทิยาลัยรังสิต จํานวน        129     รายการ 
5. ของที่ระลึก จํานวน     1 รายการ 

           2.  การกาํหนดรหัส การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุจดหมายเหตุ และการบันทกึ
รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล  ปการศึกษา 2558  หอจดหมายเหตุไดกําหนดรหัส การจัดเกบ็
เอกสารจดหมายเหตุและวัตถุจดหมายเหตุ และการบันทึกรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลซึง่เปน
กระบวนการดาํเนนิงานทางดานเทคนิคทีต่อเนื่องกนั รวมจํานวน 2,643 รายการ แบงเปนประเภทได
ดังนี ้
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1. ส่ิงพิมพ (Book & Text)     จํานวน     2,259 รายการ  
2. ของที่ระลึก (Souvenir)   จํานวน        152       รายการ   
3. วีดิทัศน (Video) จํานวน 142    รายการ 
4. ซีดี (CD) จํานวน          58   รายการ 
5. ดีวีดี (DVD)              จํานวน          30 รายการ 
6. สไลด  (Slide)  จํานวน     1 รายการ  
7. แถบบันทึกเสียง (Sound Recording) จํานวน            1       รายการ 
 

 3. การพัฒนาคลังเอกสารมหาวิทยาลัยรังสิต หอจดหมายเหตุจัดทาํคลังเอกสารมหาวทิยาลัย
รังสิตโดยใชโปรแกรมเสนายัน  (Senayan) ในการออกแบบฐานขอมลูเพื่อเปนแหลงรวบรวมรายการ
บรรณานุกรมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ มหาวทิยาลัยรังสิต เพื่อความสะดวกในการสืบคน 
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4.  หอจดหมายเหตุไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อเปนชองทางในการส่ือสารกับผูใชและใหบริการ
ขอมูลและขาวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการที ่http://library.rsu.ac.th/archives/ สําหรับ
ปการศึกษา 2558 มีการเขาใชเว็บไซตรวมจํานวน 721 คร้ัง นอกจากนี ้สํานักหอสมุดยังมีเฟสบุกซึง่   
หอจดหมายเหตุไดใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารผานทางเฟซบุกไดอีกทางหนึง่  
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5.  หอจดหมายเหตุไดจัดนทิรรศการ “จากวันวาน...ถงึวนันี ้30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต” 
บันทกึเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชวงเวลา 30 ปของมหาวทิยาลัยรังสิต เพื่อจัดแสดงในโอกาสวนั
ครบรอบวันสถาปนามหาวทิยาลัยรังสิต 29 พฤศจิกายน 2558 จัดแสดง ณ หอจดหมายเหตุ ชัน้ 6 
อาคารหอสมดุ 
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ตัวบงชี้ 2.5  งานบรกิารสงเสริมวิชาการ  
งานบริการสงเสริมวิชาการสําหรับปการศึกษา 2558  ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยได 

มีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุด ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  และไดนําขอคิดเห็นและผลสรุปมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับปการศึกษาตอไป ซึ่งมีการดําเนินงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรและกลยุทธที่เกี่ยวของดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
        กลยุทธ 2.2  การจดัการเรยีนการสอนท่ีมีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (E-Journal) ภาษาไทย 

       กลยุทธ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสาํหรับนกัศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการจดัปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวตักรรม 
       กลยุทธ 4.3  การพฒันาบุคลากรดานการวิจยัและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจยัและ การพฒันาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม  
       กลยุทธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 
                   1. การจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ                
        กลยุทธ 5.3 ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

 1. โครงการทอดผาปาหนังสือ 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวใน

แผนงานประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ 

ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-
3/2558 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผน
พัฒนาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

 จากผลการดําเนินงานการบริการสงเสริมวชิาการ  สํานกัหอสมุดมีการดําเนนิงานใน 
เร่ืองตาง ๆ  สรุปไดดังนี้   

1. มีการแนะนํา สอนการใชและอบรมวธิกีารสืบคนขอมูล 
 สํานักหอสมุดมีการแนะนาํการใชหองสมุด การสอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูลใหแกนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที ่  โดยมีการดําเนนิการดังนี ้

1.1 การจัดปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุด การสอนวิธกีารสืบคนขอมูลใหแกนักศึกษาตามที่
อาจารยประจําวิชาขอมา รวมทัง้จัดอบรมฝกปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ ใหกับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนกัศึกษาสามารถใชหองสมุดไดอยางถกูตอง และสามารถ
ชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได ในปการศึกษา 2558 มจีํานวนนักศึกษาทีเ่ขารวมการปฐม 
นิเทศ และเขารับการอบรมการสืบคนขอมลู ทัง้ส้ิน 3,472  คน  โดยสํานักหอสมุดไดดําเนนิการดังนี ้

 - ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหแกนักศึกษาใหมรวมทั้งส้ิน 28 คณะ 61 สาขา จํานวน 
2,915 คน แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 25 คณะ 53 สาขา จาํนวน 2,766 คน ไดแก  คณะ
ศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะนิเทศศาสตร  คณะเภสชัศาสตร  คณะศิลปะ
และการออกแบบ  คณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
เทคโนโลยีอาหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร  คณะวทิยาศาสตร  วทิยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  วทิยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ สถาบันการบิน  วทิยาลัย
การแพทยแผนตะวันออก  คณะทันตแพทยศาสตร   คณะทัศนมาตรศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร คณะ
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ดิจิทัลอารต คณะบัญชี คณะรัฐศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และสถาบันการทูตและการตาง 
ประเทศ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวม 7 คณะ 8 สาขา จํานวน 149 คน  ไดแก  คณะพยาบาล
ศาสตร คณะนิเทศศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วทิยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร วิทยาลัยดนตรี และสถาบันอาชญาและการบริหารงานยุติธรรม  

 - สอนวธิีการสืบคนขอมูลในหองสมุดและจากฐานขอมูลออนไลน รวมทัง้อบรมฐานขอมูล
ออนไลนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  รวม  17 สาขา จาํนวน 557 คน  โดยมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะตางๆ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะ
พยาบาลศาสตร วิทยาลัยนิเทศศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเทคนิค
การแพทย วทิยาลัยวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  คณะศึกษาศาสตร  และวทิยาลัยนวัตกรรมสังคม  

1.2  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวจิัยใหแกคณาจารยและนกัวจิัยจากคณะ
ตางๆ รวม 20  คณะ 3  หนวยงาน จํานวน 190  คน ดังนี ้
 -  ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses   เมื่อวนัที่  22 มีนาคม 2559  
 - ฐานขอมูล Wiley  Online  Library  เมื่อวนัที่ 22  มีนาคม  2559 
 - ฐานขอมูล IEEL  เมื่อวันที่  22 มีนาคม  2559 
 - ฐานขอมูล  ScienceDirect  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2559 
 - โปรแกรม  Mendeley เมื่อวนัที ่24  มนีาคม 2559   
 -   ฐานขอมูล  EDS  เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2559 
 -    เทคนิคและกลยทุธเพื่อการสืบคนขอมลูเพื่อการวิจัย  วนัที ่9 มิถนุายน 2559 
             -   โปรแกรม  Zotero  วันที่  9  มิถนุายน 2559 
เอกสารประกอบ  ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ2.3.020  แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด 
สหส.อ2.5.002 บันทกึแจงเร่ืองการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบันทึกการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ 
สหส.อ2.5.004 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.005 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและอบรมการสืบคนขอมูล 
สหส.อ2.5.006 สรุปผลการสอน/อบรม การสบืคนฐานขอมลูใหนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.007      บันทึกเชิญผูเขารวมอบรมฐานขอมลูและแหลงขอมูลเพื่อการวิจยั 
สหส.อ2.5.008      สรุปผลการจัดอบรมการใชฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการวิจยั  
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2.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม 

และสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากหองสมุดอยางคุมคา สรางนิสัยและวัฒนธรรมรักการอานอยาง
ยั่งยืนใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร ในปการศึกษา 2558 มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมการ
อานและการจัดบอรดขาวสารที่นาสนใจ เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเขาใชหองสมุด ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 ครั้ง   

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

1 กิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 8” 

- จัดกิจกรรมใหผูยืมรวมลุนรางวัลจากการยืมหนังสือ/
ส่ือโสตทัศนของสํานักหอสมุดฯ ซึ่งจะมีการจับรางวัล
ทุกส้ินเดือน เดือนละ 20 รางวัล 
- ผูใชบริการเขียนใบยืมมากลุนมากทุกคร้ังที่ยืม

หนงัสือและส่ือโสตทัศน พรอมทั้งเขียนส่ิงที่ประทับใจ

และขอเสนอแนะเกีย่วกับสํานักหอสมุดลงในใบ

กิจกรรม “ยมืมาก ลุนมาก”  

 

 

 
 
  

1 ก.ค. - 23 ธ.ค. 
2558 

 

- ผูรวมกิจกรรม 831คน  

- ส่ิงที่ประทับใจในสํานัก 

หอสมุด คือ ดานผูให 

บริการมากที่สุด  

- ขอเสนอแนะของผูรวม

กิจกรรม คือ ควรเพิ่ม

จํานวนทรัพยากรสาร 

สนเทศใหมากข้ึนและ

ทันสมยัมากข้ึน 

2 กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 8” 

- จัดกิจกรรมสะสมแตมจากการยืมหนังสือและการ

บันทึกอาน ผูเขารวมกิจกรรมที่มีแตมสะสมรวมมาก

ที่สุดก็จะไดรับรางวัล “ยอดนักอาน คร้ังที่ 8”  

- กติกา คือ ผูยืมจะไดรับการประทับตราเพื่อสะสม

แตมลงในสมุดกิจกรรมตามหายอดนักอาน หากเปน

นักศึกษาหรือเจาหนาที่จะไดรับแตมเมื่อทําการยืม

หนังสือต้ังแต 3 เลมข้ึนไป สวนอาจารยจะตองยืม 

1 พ.ย. 2558 – 
29 ก.พ. 2559 

- ผูรวมกิจกรรม 210 คน 

จาก 24 คณะ 

- ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ยอดนักอาน คือ นางสาว
วรรณกร ภูบรรจง คณะ
พยาบาลศาสตร มีการ
ยืมหนังสือทั้งส้ิน 67 เลม 
– ผูที่ไดรับรางวัลรองชนะ 
เลิศ คือ นางสาวกุลรัตน  
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 ต้ังแต 5 เลมข้ึนไป นอกจากนี้ ผูยืมจะไดรับแตมเพิ่ม

จากการเขียนบันทึกอานดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 เหลืองประเสริฐ วทิยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มีการยมื
หนงัสือทัง้ส้ิน 46 เลม 
- มีการมอบรางวัลในงาน
สัปดาหหองสมุด เมื่อ
วันที่ 21 มนีาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรม “อุนอก ออมแขน ออมกอดของแม” 
- จัดกิจกรรมใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกเลาความ 

รู สึกเมื่อถูกแมกอดหรือไดกอดแมติดบนบอรดที่

จัดเตรียมไวให  

- แจกไปรษณียบัตรใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบอกรัก

แม โดยสํานักหอสมุดเปนผูนําสงใหทางไปรษณีย 

- จัดมุมความรู เกี่ ยวกับประโยชนของการกอด  

แมตัวอยาง  

- จัดแสดงหนังสือที่นาสนใจสําหรับยืมไปใหแมอาน 

 

 

29 ก.ค. –  
31 ส.ค. 2558 

- ผูรวมกิจกรรม 178 คน  
- ผูที่เขียนความรูสึกเมื่อ
กอดแม จํานวน 128 คน 
ซึ่งมีผูที่ไดรับรางวัล 1 คน 
คือ นางสาวผาณิตา ถนัด
พจนามาตร คณะ
บริหารธุรกิจ ซึง่มีผูเขามา
กด “Like” ใน Facebook 
ของสํานกัหอสมุด 
จํานวน 63 คร้ัง 
- ผูที่สงไปรษณียบัตร
บอกรักแม จํานวน 50 
คน 
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ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

4 กิจกรรมสงเสริมการอานวาระพเิศษ “อาลัย 
ประภัสสร เสวกิุล ศิลปนแหงชาติ สาขา
วรรณศลิป ป 2554” 
- จัดมุมกิจกรรมแสดงประวติัและผลงานของ
ประภัสสร เสวกิุล รวมถึงผลงานทีม่ีใหบริการในสํานัก 
หอสมุดในปจจุบัน 

 

22 ก.ย. –  
24 ต.ค. 2558 

 

- ผูเขาชมมุมกจิกรรม 
จํานวน 149 คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก 1 ดาน และ
ระดับดี 2 ดาน คือ  
   1) เนื้อหาสาระที่ไดรับ  
4.52  
   2) การนําขอมูลไปใช
ประโยชน 4.13  
   3) ความเหมาะสมของ
สถานที ่4.11 
 

5 กิจกรรม “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซียน (รางวลัซีไรต) ประจําป 2558 
- จัดมุมแสดงหนงัสือที่ไดรับรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) ป 
2558 และหนงัสือเขารอบสุดทาย พรอมทัง้ให
ผูใชบริการรวมเขียนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับรางวัล
ซีไรต ป 2558 ดวย 

 

25 ต.ค. –  
30 พ.ย. 2558 

- ผูเขาชมมุมกจิกรรม 
จํานวน 168 คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีทั้งหมด คือ   
   1) เนื้อหาสาระที่ไดรับ
4.18  
   2) การนําขอมูลไปใช
ประโยชน 4.18 
   3) ความเหมาะสมของ
สถานที ่4.06 
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6 กิจกรรม “หนึ่งความต้ังใจทําดี ทีลู่กมีใหกับพอ” 
- จัดแสดงหนงัสือที่เกี่ยวกับการทาํความดีที่
ผูใชบริการสามารถยืมไปใหพออานได  
- ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนปณิธานความต้ังใจทํา
ความดีเพื่อพอ 
- ใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนไปรษณียบัตรสงถึงพอ ซึง่
ทางสํานักหอสมุดจะเปนผูนําสงใหทางไปรษณีย  

 

1 ธ.ค. 2558 – 
31 ม.ค. 2559 

- ผูรวมกิจกรรม 82 คน 
แบงเปนผูรวมเขียนความ
ต้ังใจที่จะทําดีเพื่อพอ 32 
คน และสงไปรษณียบัตร
บอกรักพอ 50 คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดี 1 ดาน และระดับ
ปานกลาง 2 ดานคือ  
   1) รูปแบบกจิกรรม 
4.00  
   2) ความรูทีไ่ดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม 3.90 
   3) ความนาสนใจ 3.80 

7 กิจกรรม “ประกวดภาพถาย Landmark 
สํานกัหอสมุด ในมุมมองที่ประทับใจ” 
- ใหนกัศึกษาเสนอมุมมองความประทับใจในดาน
สถานที่และบรรยากาศของสํานักหอสมุดในปจจุบัน
ผานภาพถาย พรอมทัง้บรรยายความประทบัใจเพื่อ
ส่ือสารใหผูอ่ืนไดทราบ  

 

11 ม.ค. –  
24 มี.ค. 2559 

 

- นักศึกษาสงภาพเขา
ประกวด 142 ภาพ  
- ผูที่ไดรับรางวัล 7 คน 
ไดแก 
   1) รางวัลชนะเลิศ คือ 
นายศุภกิจ บูแยม คณะ
ศิลปะและการออกแบบ 
   2) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คือ นางสาว
ณัฐกฤตา ไชยศิลป
วิทยาลัยแพทยศาสตร 
   3) รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 คือ นายพเิชฐ 
เจตนจงใจ คณะศิลปะ
และการออกแบบ 
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      4) รางวัลชมเชยอันดับ 
1 คือ นายสมพร สักการะ 
วิทยาลัยเทคโน โลยีสาร 
สนเทศและการส่ือสาร 
   5) รางวัลชมเชยอันดับ 
2 คือ นายณัฏฐพล 
กาญจนชูฉัตร คณะ
ศิลปะและการออกแบบ   
   6) รางวัลชมเชยอันดับ 
3 คือ นางสาวอรธิดา  
โอภัทรกุล วทิยาลัย
แพทยศาสตร 
   7) รางวัลชมเชยอันดับ 
4 คือ นางสาวนูรียะห  
ตาเยาะ คณะศิลป-
ศาสตร  

8 กิจกรรม “หนังสือสื่อความรัก” 
- จัดมุมใหผูใชบริการไดเขียนแลกเปลี่ยนประสบ 
การณหรือแนวความคิดในการมอบหนังสือที่ดี มี
คุณคา และมีประโยชนแทนความรูสึกดีๆ ที่มีตอคนที่
ตนเองรักในวนัวาเลนไทน พรอมทัง้แจกของท่ีระลึก
สําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 

8 – 29 ก.พ. 
2559 

-ผูรวมกิจกรรม 110 คน 
แบงเปนผูที่เขียนเกี่ยวกับ
มุมมองความรักในแบบ
ฉบับของตนเอง 86 คน 
และ ผูที่เขียนเกี่ยวกับ
หนงัสือที่จะเลือกมอบให
คนที่ตนเองรักในวัน 
วาเลนไทน 24 คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมากทัง้หมด คือ   
   1) ความรูทีไ่ดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม 5.00  
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      2) รูปแบบกิจกรรม 

4.50  

   3) ความนาสนใจ 4.50 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “สปัดาหอาเซียน : เรารักอาเซียน” 
- จัดกิจกรรมตอบคําถามอาเซียนและเกมปกธง
อาเซียนเพื่อแลกของรางวัล โดยผูเขารวมกิจกรรม 
ทุกคนจะไดรับรางวัลตามขอกําหนดจํานวนขอที่ตอบ
ถูก 
- เปดโอกาสใหสมาชิกเฟสบุกของสํานักหอสมุดตอบ
คําถามผานทางเฟสบุกซ่ึงในแตละคําถาม ผูที่ตอบถกู 
5 คนแรกจะไดรับรางวัล 

 
 

24 – 26 ก.พ. 
2559 

 

- ผูรวมกิจกรรม 168 คน 
แบงเปนผูรวมกิจกรรม
สันทนาการ ทีห่นาหอง
อานหนงัสือ ชัน้ 3 
จํานวน 152 คน และ ผู
รวมกิจกรรมตอบคําถาม
ผานทาง เฟสบุก ของ
สํานักหอสมุด จํานวน 16 
คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก 2 ดาน และ
ระดับดี 1 ดาน คือ  
   1) ความรูทีไ่ดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม 4.52   
   2) ความนาสนใจ 4.50   
   3) รูปแบบกจิกรรม 
4.46 
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2.2 นิทรรศการสงเสริมการอาน จาํนวน 6 ครัง้ 

ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลาทีจ่ัด 
สรุปผล 

การจัดนทิรรศการ 

1 นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรม 
ราชินีนาถ : คูบารมี จกัรีเกริกฟา” 
- จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัที่มาแหงพระราช
สัมพันธระหวางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กบั 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ ตลอดจนพระราชพิธหีมั้น 
พระราชพิธีอภิเษกสมรส และพระราชภารกิจตาม
โครงการในพระราชดําริ เชน โครงการศิลปาชีพ 
โครงการปารักน้ํา โครงการบานเล็กในปาใหญ 

1 ส.ค. – 30 ก.ย. 

2558 

- ผูชมนทิรรศการ 581 

คน  

- ผลประเมินการจัด

นิทรรศการมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับดีมาก 1 ดาน 

และ ระดับดี 2 ดาน คือ  

    

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

10 กิจกรรม “หนังสือเลมนีท้ี่ฉันรัก” 
- จัดมุมแสดงหนงัสือทีถู่กคัดเลือกใหเปนหนงัสือดี 
100 เลมที่คนไทยควรอาน 
- ใหผูใชบริการเขียนถายทอดความประทบัใจใน
หนงัสือเลมโปรดของตนเอง ซึ่งมีการแจกของที่ระลึก
ใหกับผูที่บอกเลาเร่ืองดวย 

  
 

 

 

 

 

1 เม.ย. – 31 
พ.ค. 2559 

- ผูเขาชมมุมกจิกรรม
ประมาณ 80 คน 
- ผูเขารวมแนะนําหนังสือ
เลมที่อานแลวรักมากจึง
อยากบอกตอ 26 คน  
- ผลประเมินการจัด
กิจกรรมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก 2 ดาน และ 
ระดับดี 1 ดาน คือ  
   1) ความรูทีไ่ดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม 4.59  
   2) ความนาสนใจ 4.54   
   3) รูปแบบกจิกรรม 
4.40 
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สรุปผล 

การจัดนทิรรศการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษพนัธสัตวปาภูเขียว พรอมทั้งฉายวีดี

ทัศนเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชิน ี

นาถ และจัดทาํสมุดถวายพระพร 

 

 

 

 

 

     1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ   

 4.41     

    2) การนําขอมูลไปใช  

 ประโยชน 4.32 

   3) ความเหมาะสมของ 

 สถานที่ 4.12      

 
 
 
 
 
 

 
 

2 นิทรรศการ “อาเซียนรวมใจ จุดหมายเดียวกัน” 
- จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัประเทศสมาชิกอาเซยีน
ในดานตางๆ เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ส่ิงที่ควรทําและไมควรทําเมือ่เดินทางไปประเทศเพื่อน
บานอาเซียน และสถานท่ีทองเทีย่วใหกับผูใชบริการได
รูจักประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนใหใกลชิดยิ่งข้ึน 

1 – 31 ต.ค. 

2558 

- ผูชมนทิรรศการ 352 
คน  
- ผลประเมินการจัด
นิทรรศการมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับดีทั้งหมด คือ  
   1) เนื้อหาสาระที่ไดรับ 
4.27  
   2) ความเหมาะสมของ
สถานที ่4.24  
   3) การนําขอมูลไปใช
ประโยชน 4.15 
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ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลาทีจ่ัด 
สรุปผล 

การจัดนทิรรศการ 

3 นิทรรศการ “ปณิธานความดี ทําดีเพื่อในหลวง” 
- จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบัปณิธานความดี 88 ขอ 
ที่ปวงชนชาวไทยขอทาํความดีถวายในหลวงและ
ตัวอยางบุคคลที่ทาํความดี ซึ่งควรจะเชิดชูใหเปน
ตัวอยางที่ดีแกสังคม เพื่อใหผูอานไดเหน็ความสําคัญ
ของการทาํความดีและเหน็วาการทําความดีเปนส่ิงที่
นายกยองและนาภาคภูมิใจ 

 
 

1 ธ.ค. 58 – 31 

ม.ค. 2559 

 

- ผูชมนทิรรศการ 153 

คน 

- ผูรวมเขียนปณิธาน

ความดี 32 คน  

- ปณิธานความดี สวน

ใหญเขียนวา จะต้ังใจ

เรียน เช่ือฟงพอแมครูบา

อาจารย เปนคนดีของ

สังคม ไมสรางความ

เดือดรอนใหกบัผูอ่ืน 

ปฏิบัติวิชาชีพดวยความ

เต็มใจ และซ่ือสัตยตอ

ตนเองและผูอ่ืน 

4 นิทรรศการ “สัปดาหอาเซียน : เรารกัอาเซียน”  
- จัดนิทรรศการแสดงความรูทั่วไปเกีย่วกับอาเซียน 
ประโยชนที่ไดรับและผลกระทบจากการรวมกลุมเปน
ประชาคมอาเซียน เพื่อเปนการกระตุนใหผูใชบริการ
เกิดการต่ืนตัว ปรับตัว และเตรียมพรอมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายใตขอตกลงของประชาคม
อาเซียน 

 

15 ก.พ. –  

20 มี.ค. 2559 

- ผูชมนทิรรศการ 364 
คน  
- ผลประเมินการจัด
นิทรรศการมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับดีมาก 1 ดาน 
และระดับดี 2 ดาน คือ  
   1) รูปแบบการจัด 4.87  
   2) ความรูทีไ่ดรับจาก
นิทรรศการ 4.40 
   3) เนื้อหาสาระ 4.37 
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ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลาทีจ่ัด 
สรุปผล 

การจัดนทิรรศการ 
5 นิทรรศการ “การแสดงผลงานภาพถาย Landmark 

สํานกัหอสมุด ในมุมมองที่ประทับใจ” 
- จัดแสดงผลงานภาพถายทีไ่ดรับรางวัลและภาพที่สง
เขาประกวดทัง้หมด เพื่อส่ือสารใหผูอ่ืนไดทราบถงึ
มุมมองความประทับใจดานสถานที่และบรรยากาศ
ของสํานกัหอสมุดในปจจุบัน 

 
 

 
 

21 มี.ค. –  

30 เม.ย. 59 

- ผูชมนทิรรศการ 
ประมาณ 385 คน  
- เนื่องจากนทิรรศการนี้
เปนการแสดงภาพถาย
เทานัน้ จงึไมไดใหผูชม
นิทรรศการทําการ
ประเมิน 
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2.3 การจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ จาํนวน 49 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 
1 เตรียมตัวใหพรอมเพื่อเขาสู AEC ในป 2558 8 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2558 
2 ไวรัสเมอรสตัวราย ไวรัสโดโรนาสายพันธุใหมที่ตอง

รูจักกอนเปนเหยื่อ 
10 – 29 มิถุนายน 2558 
 

3 ตองการยืม... จะทาํอยางไร? 11 มิถุนายน – 25 ตุลาคม 2558 
4 21 ส่ิงที่เด็กป 1 ควรรูเอาไว!!  29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2558 
5 ประเทศไทยควรมีสถานกาสิโนถกูกฎหมายหรือยงั 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2558 
6 การดําเนินชีวติของนักศึกษาใหมในมหาวทิยาลัย 29 มิถุนายน – 28 ตุลาคม 2558 
7 ความรวมมือดานสาธารณสุข : ความทาทายสําคัญ

ของอาเซียน 
13 – 22 กรกฎาคม 2558 
 

8 ยาโปรฯ ที่เขาโจษจัน ส่ิงนัน้คืออะไร 14 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 
9 วิธีการเอาตัวรอดในปแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย 14 – 26 กรกฎาคม 2558 
10 มารติน วีลเลอร ฝร่ัง...หวัใจพอเพยีง 14 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 
11 อาเซียน 2015 ผูหญิงไดอะไร กลไกอาเซียนดานสิทธิ

ผูหญิงจะเปนความหวังไดหรือ 
23 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2558 

12 เคล็ดลับการใชชีวิตของเด็กปหนึง่ 27 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2558 
13 หินสี หนิรัตนชาติ หนิบําบัด มหัศจรรยแหงหิน 4 – 17 สิงหาคม 2558 
14 เบนจามิน เจมส ยูอิลล แฮมิลตัน เกษตรกรออสซ่ี 

หัวใจไรสารพษิ 
4 – 25 สิงหาคม 2558 

15 ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะใชน้าํอยางคุมคาเพื่อรับมือ 
ภัยแลง 

17 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558 

16 กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 2558 

18 สิงหาคม – 21 กันยายน 2558 

17 พลังมหัศจรรยของหนิรัตนชาติและวิธีใชที่ถูกตอง 18 สิงหาคม – 23 กันยายน 2558 
18 เยาวชนไทย หวัใจอาเซยีน เพียรสูสากล บนฐานคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
26 สิงหาคม – 17 กันยายน 2558 

19 อรหันตชาวนา ความพอเพียงในแบบของ แหลม  
พูนศักด์ิ 

18 กันยายน 2558 -13 มกราคม 
2559 

20 การศึกษาของไทยในกรอบอาเซียน 22 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 



 84

ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 
21 10 โรคที่มีผลตอการเคล่ือนไหว 22 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 
22 Waste No More 24 กันยายน – 25 ตุลาคม 2558 
23 อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชพี 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2558 
24 มารยาทในรานกาแฟ 26 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 

25 ปญหาหมอกควัน แกวิกฤติหมอกควนั ประชาชนตอง
มีสวนรวม 

26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2558 

26 รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน     
(ซีไรต) ประจําป 2558 

26 ตุลาคม 2558– 10 มกราคม 
2559 

27 ทักษะที่ควรมีกอนเรียนจบ 29 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 
28 AEC เปล่ียนประเทศไทย กาวสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 2558 
9 พฤศจิกายน – 3 ธนัวาคม 2558 

29 โพสตภาพโชวเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ผิดกฎหมาย 
จริงหรือ 

10 – 29 พฤศจิกายน 2558 

30 พ.ร.บ. วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2558 

17 พฤศจิกายน 2558 –  
13 มกราคม 2559 

31 10 พฤติกรรมเสี่ยงคุกบนโลกออนไลน 17 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 
2558 

32 ติดเชื้อในกระแสเลือดคืออะไร? อันตรายแคไหน? 30 พฤศจิกายน 2558 –  
14 มกราคม 2559 

33 แรงงานไทยพรอมเขา AEC 4 ธันวาคม 2558 – 14 มกราคม 
2559 

34 รูกอนตอนนี้ ดีกวา ‘รูงี้’ ตอนหลัง ตอน 10 เร่ือง ‘รูงี้‘  
กอนจบปริญญา 

14 ธันวาคม 2558 – 19 มกราคม 
2559 

35 มารูจักสัญลักษณตางๆทีเ่กีย่วกับทรัพยากร 
ในหองสมุดของเรากันเถอะ 

11 มกราคม – 2 มนีาคม 2559 

36 สังคมกมหนาที่ถูกกลืนกินอยางไมรูตัว 14 มกราคม – 30 มีนาคม 2559 
37 จากพิธีกร...สูเกษตรกร 14 มกราคม – 30 เมษายน 2559 
38 2016 ปจุดพลุรถไฟความเร็วสูงอาเซยีน 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ 2559 
39 เปดโผ 15 อาชีพ ที่กาํลังจะสาบสูญไปในอนาคต 15 – 26 มกราคม 2559 
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ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 
40 รูกอนตอนนี้ ดีกวา ‘รูงี้’ ตอนหลัง ตอน 10 ส่ิงที่ไมเคย

มีใครบอกเราเมื่อจบการศึกษา 
20 มกราคม – 3 เมษายน 2559 

41 Quick Exercise for the Morning 27 มกราคม – 10 มีนาคม 2559 
42 กาวตอไปหลัง AEC 2016 เปดเสรีเขมขนเสริมแกรง 

MSMES สรางนวัตกรรม 
15 กุมภาพนัธ – 30 เมษายน 2559 

43 แนะนาํวทิยากร งานสัปดาหหองสมุด  ป 2558 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 
44 4 เทรนดเทคโนโลยนีาจับตาแหงป 2016 11 มีนาคม – 6 เมษายน 2559 
45 ปลุกจิตสํานกึประหยัดน้าํสงกรานตนี ้ 31 มีนาคม – 28 เมษายน 2559 
46 สถิติการอานของคนไทย พ.ศ. 2558 4 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 
47 การบริจาคโลหิต 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 
48 วันแรงงาน 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 
49 อยากอานเร็ว....ตองทาํอยางไร? 1-31 พฤษภาคม 2559 

 

2.4  กิจกรรมสัปดาหหองสมุด 

  กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุดเปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนตอเนื่องเปนประจําทุกป 

สําหรับปการศึกษา 2558 หองสมุดไดกําหนดหัวขอวา “พลังการอาน สรางพลังความคิด” เพื่อสนอง

นโยบายของรัฐที่กําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติและใหปพุทธศักราช 2552-2561 เปนทศวรรษ

แหงการอานโดยมีเปาหมายใหคนไทยมีคาเฉลี่ยของการอานหนังสือเพิ่มข้ึน และสงเสริมใหแหลงการ

อานไดรับการพัฒนาและเพิ่มจํานวนใหครอบคลุมทุกตําบล ชุมชน อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และเพื่อ

กระตุนใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูสนใจทั่วไปเห็นความสําคัญและความจําเปนของการ

อาน และเพิ่มเวลาในการอานหนังสือใหมากข้ึน เพื่อการพัฒนาตนเองและการพัฒนาประเทศชาติ  โดย

ในงานจะมีกิจกรรมท่ีนาสนใจประกอบดวย กิจกรรมการบรรยาย การจัดนิทรรศการ การแนะนํา

ฐานขอมูลออนไลน การแนะนําการใชหองสมุด กิจกรรมทํามือ (DIY) การออกรานหนังสือ การจําหนาย

สินคาประเภทตางๆ  และการตอบปญหาวิชาการ  ซึ่งนอกจากกิจกรรมเหลานี้จะใหความรูและกระตุน

ความสนใจในเร่ืองการอานแลว ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหรูจักแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เกี่ยวของ 

และยังชวยกระชับสัมพันธภาพระหวางหองสมุดกับผูใชบริการใหมีความแนนแฟนมากยิ่งข้ึน 
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กิจกรรมงานสัปดาหหองสมดุ ประจําปการศึกษา 2558 ประกอบดวยการทอลคโชวในหัวขอ 
“พลังการอานกับคนรุนใหม” โดย ด็อกเตอรปอป ฐาวรา สิริพิพฒัน นักเขียนเจาของวรรณกรรม ชื่อดัง 
การสนทนาเร่ือง “กนกคิด...กนกเขียน”  โดย คุณกนก รัตนวงศสกุล รองกรรมการผูอํานวยการ สายงาน
ผูประกาศขาว บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูประกาศขาว และอาจารย
ชญานทิพย โลจนะโกสินทร นักวิชาการ  และพิธีกรอิสระ กิจกรรม DIY เพนทกระเปาผานารัก  กิจกรรม 
DIY ที่ค่ันหนงัสือ กิจกรรมแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวทิยาลัยรังสิต  การจัดแสดงนิทรรศการ    
การนาํชมหองสมุด การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลน และการจําหนายหนังสือและสินคาราคา
พิเศษ   

 
 2.5   กิจกรรม RSU Loves to Read 

กิจกรรม RSU Loves to Read  ไดทําการเปดตัวข้ึนเปนคร้ังแรกในงานสัปดาหหองสมุด
ประจําปการศึกษา 2553  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เพื่อรณรงคใหคณาจารย นักศึกษาและ
ผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตหันมาอานหนังสือใหมาก โดยการสรางเปนชุมชนคนรังสิต
รักการอานข้ึนเพื่อใหเกิดเครือขายที่จะชวยสรางแรงจูงใจและสงเสริมนิสัยรักการอานระหวางสมาชิก
ดวยกัน  กิจกรรมสําหรับปการศึกษา 2558 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้       

- นิทรรศการ “READ พลังการอาน สรางพลังความคิด” จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

กระตุนใหผูอานเหน็ประโยชนของการอานที่สามารถสรางพลังทางความคิด สรางปญญาใหเกิดข้ึนได 

ทุกคนอานไดทุกคนสรางพลังนี้ได โดยไดเชิญบุคลากรทั้งผูบริหาร อาจารย เจาหนาที ่และนกัศึกษาที่

เปนที่รูจกัมาเปนพรีเซนเตอรพรอมกับหนงัสือเลมโปรดโดยใชสํานกัหอสมุดเปนสถานที่ในการ

บันทกึภาพ 

- กิจกรรม DIY ประดิษฐที่ค่ันหนงัสือ  เปนกจิกรรมที่จัดข้ึนเพื่อเปดพื้นที่ให 

สมาชิกในชุมชนฯ ผูใชบริการหองสมุด และผูสนใจไดมโีอกาสที่กิจกรรมรวมกับสํานักหอสมุด โดยมี

ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  34 คน สวนใหญเปนนกั ศึกษา จาํนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 58.80 เปน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 13 คน ไมตอบ 6 คน ทัง้หมด สวนใหญกาํลังศึกษาอยูชั้นปที ่3 จาํนวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมาช้ันปที ่2 จาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 30.77 ชั้นปที ่1 มีจํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ 23.08  รองลงมาเปนเจาหนาที่ จาํนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 23.53  บุคคลภายนอก 4 คน คิด

เปนรอยละ 11.76 และอาจารย 2 คน คิดเปนรอยละ 5.88 
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- กิจกรรมพบนักเขียน   สนทนาในหัวขอ “พลังการอาน สรางพลังความคิด” โดยแพทย 

หญิงคุณหญิง พรทิพย  โรจนสุนันท สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และอดีตผูอํานวยการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการสนทนาโดย อาจารยอรรจน สีหะอําไพ 

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต  มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งส้ิน   จํานวน  192 คน  

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.009 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัดโครงการ/ประเมินผล 
สหส.อ2.5.010      ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอานประจําปการศึกษา 2558 

สหส.อ2.5.011      โครงการจัดนิทรรศการและผลสรุปการจัดนิทรรศการ 
สหส.อ2.5.012      รายละเอียดขอมูลที่จดับอรด 
สหส.อ2.5.013   ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรดประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.014      โครงการกิจกรรม RSU Loves to Read /ประเมินผล 
สหส.อ2.5.015   โครงการสัปดาหหองสมุด /ประเมินผล 
 
3.  มีการผลติวารสารวิชาชีพ 

สํานักหอสมุด  มีการจัดทาํวารสารวิชาชีพ  คือ  “ รังสิตสารสนเทศ ”  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล   
ความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และวิชาการดานอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ อีกทัง้เพื่อให
เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรในแวดวงวิชาชีพ โดยมีการจัดทําแผนดําเนนิงาน    
จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ซึ่งเปนตําแหนงผูบริหารของมหาวทิยาลัย  และมีการจัดต้ัง
กองบรรณาธิการรวมทั้งคณะทํางานประจําฉบับ เปนผูประสานงานในการติดตอผูเขียน  และดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดพิมพตัวเลม นอกจากนี้ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี
มาเปนผูพิจารณาบทความใหแกผูที่เขียนบทความมาลงวารสารในแตละฉบับ  ทัง้นีว้ารสารจะมีการจัด 
พิมพเพื่อเผยแพรปละ  2 ฉบับ  (ราย 6 เดือน)  ปการศึกษา 2558 ไดจัดพิมพเผยแพรฉบับปที่ 21 ฉบับที ่
1 มกราคม-มิถุนายน 2558 และปที ่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558  สํานักหอสมุดมีการผลิต
วารสารรังสิตสารสนเทศมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 ปจจุบันมีวารสารที่พมิพ ออกเผยแพรรวมแลวทัง้ส้ิน 38 
ฉบับ  

ในปการศึกษา  2558  นี้  วารสารรังสิตสารสนเทศ  ไดรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ในรอบที่ 3 ป พ.ศ 2558  และคัดเลือกใหเขาสูฐาน TCI (ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย – Thai-
Journal Citation Index Centre)  นอกจากนี้สํานกัหอสมุดยงัไดดําเนินการจัดทําพฒันาระบบการ
จัดการวารสารออนไลน (e-Jounal) ภาษาไทย เพื่อเปนการเผยแพรวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
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และสงเสริมพฒันาใหเกิดการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวจิัยตาง ๆ  อีกดวย  สามารถติดตาม
รายละเอียดไดที่  http://library.rsu.ac.th/journal/ 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.016    วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับที่ 1-2 ป 2558 
สหส.อ2.5.017      หลักฐานการเขาสูฐาน TCI 
สหส.อ2.5.018      โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน 
 
4.  มีบริการวิชาการแกสงัคม 
            สํานกัหอสมุดมีบริการวิชาการแกสังคม  จัดกิจกรรม Friends of  the Library  เปนประจําทุกป  
โดยมีการรวมมือกับหองสมดุเครือขายภายนอกรวม 13  แหง ไดแก   สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตสาขาวงัทาพระ วทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร และวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี  
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สํานกัหอสมุด 
กลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ สํานักหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล   สํานกัหอสมุด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หองสมุดรัฐสภา  หองสมุดศูนยคุณธรรม   หองสมุดศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร  
สํานักอุทยานการเรียนรู (TK  Park)   สถาบันพพิิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (มวิเซียมสยาม)   และ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนหมุนเวยีนทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจน
สงเสริมการแบงปนความรู   ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ  ใหกับสมาชิก  ชุมชน  และผูสนใจทัว่ไปเปน
ประจําทกุปโดย   ในปการศึกษา  2558   มีการจัดกิจกรรมในระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม  2558  ณ 
ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร  

มีความรวมมืออยางตอเนื่องกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดองคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนจํานวน 31 แหง พัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียวข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสารสนเทศ
และใหบริการความรูดานการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมระหวางหนวยงานในเครือขาย 
พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อการเปนหองสมุดสีเขียวตามมาตรฐานสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ     

มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้ังเปนคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  เพื่อความรวมมือกันในดานตางๆ  
การพัฒนาดานวิชาชีพ  และการใหบริการผูใช  อีกทั้งใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ   ใหความ
ชวยเหลือกันในดานวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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มหาวิทยาลัยรังสิต  เปนคณะอนุกรรมการในเครือขายฯ  มีการจัดประชุมทุก 2 เดือน รวมทั้งมีการสง
บรรณารักษเปนผูแทนเขาเปนคณะทํางานในกลุมงานตางๆ เพื่อพัฒนางานรวมกัน  

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังไดจัดกิจกรรมทอดผาปาหนังสือใหหองสมุดโรงเรียนที่ตองการ
ความชวยเหลือสนับสนุนในเร่ืองวัสดุการศึกษา  อุปกรณการเรียน เปนประจําทุกปๆ ละ 1 โรงเรียน  
เพื่อสงเสริมการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรูดวยตนเอง 
สําหรับการศึกษา 2558 นี้   สํานักหอสมุดไดนําหนังสือและอุปกรณการเรียนไปมอบใหแก โรงเรียนวัด
เชิงทา หมู 3 ต.เกาะเกิด  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2559 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.019  โครงการจัดกจิกรรม Friends of the Library และสรุปผลดําเนนิงาน  
                             ประจําปการศึกษา  2558 
สหส.อ2.5.020  โครงการจัดกจิกรรมทอดผาปาหนังสือ  และสรุปผลดําเนินงาน 
                             ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.021  คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
สหส.อ2.5.022  การดําเนินงานความรวมมอืเครือขายหองสมุดสีเขียว 
 
5. การประชาสัมพนัธเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ อยางครอบคลุม 
 สํานักหอสมุดมีคณะทํางานฝายสงเสริมและประชาสัมพันธฯ ซึง่ประกอบดวยบุคลากรจาก
แผนกตางๆ มารวมกนัทาํหนาที่จัดการและประสานงานในการเผยแพรขาวสารและบริการผานทั้งส่ือ
พื้นฐานและส่ือสังคมออนไลนซึ่งมีหลากหลายชองทาง  โดยในปการศึกษา 2558  มีผลการดําเนินงาน 
ดังนี ้
               5.1  จดหมายขาวสํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยรังสิต   สํานกัหอสมุดไดจดัทําจดหมายขาวราย
เดือนข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในเดือนนัน้ๆ ไปยังบุคลากรของคณะ  
สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 จนถงึส้ินปการศึกษา 2558 
สํานักหอสมุดเผยแพรจดหมายขาวไปแลว 139 ฉบับ ผูสนใจสามารถติดตามจดหมายขาวสํานักหอสมุด
ฉบับยอนหลังไดที่เว็บไซต http://library.rsu.ac.th และต้ังแตปการศึกษา 2558 เปนตนมาสํานกัหอสมุด 
ไดจัดทําจดหมายขาวสํานักหอสมุดฉบับออนไลนสงไปยงัอีเมลของบุคลากรทกุคนในมหาวิทยาลัย  เพื่อ 
อัพเดทขอมูลและบริการตางๆ ของสํานักหอสมุดเปนประจําทกุสัปดาห                
                5.2 เว็บไซตหองสมุด สํานักหอสมุดไดพัฒนาเว็บไซต URL: http://library.rsu.ac.th  ข้ึนเพื่อ
ประโยชนในการใชบริการของสํานักหอสมุด โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้
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                       1.   จัดใหมบุีคลากรทาํหนาที่ดูแลเว็บไซตโดยเฉพาะ 
2.   จัดการขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซตใหครอบคลุมทุกเนื้อหาทุกเร่ือง 

                       3.   มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมยัอยูเสมอสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. สามารถดาวนโหลดเอกสารและคูมือตางๆ ผานทางเว็บไซต 
5.  มีบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ  
6. มีสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
7. มีการรับขอเสนอแนะและตอบขอเสนอแนะผานทางเวบ็บอรด 

   5.3  ส่ือสังคมออนไลน สํานักหอสมุดไดนําส่ือสังคมออนไลนประเภทตางๆ  มาใชในการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ กจิกรรมและบริการใหมๆ ของหองสมุด โดยส่ือสังคมออนไลนที่สํานักหอสมุด
นํามาใช ไดแก 
 5.3.1 เฟสบุก สํานักหอสมุดไดนําเฟสบุกมาใชเปนเคร่ืองมอืในการติดตอส่ือสารกับผูใช 

บริการและผูสนใจทัว่ไปต้ังแตปการศึกษา 2554 โดยมีแอดมินหมนุเวยีนกันทําหนาทีน่าํเสนอขอมูล

ขาวสาร กิจกรรม และบริการตางๆ ของสํานกัหอสมุดรวมทัง้เผยแพรสาระความรูที่เปนประโยชน 

นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยังสามารถใชชองทางนี้ในการสนทนา ตอบคําถาม และใหคําแนะนําแก

สมาชิกไดแบบเรียลไทมที ่ www.facebook.com/rsulibrary และเมื่อส้ินปการศึกษา 2558 

สํานักหอสมุดมีสมาชิกรวมจํานวน 3,523  คน 

เอกสารประกอบ ไดแก 
สหส.อ2.5.023         คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและประชาสัมพันธ สํานกัหอสมุด 
                                มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.024         เว็บไซตสํานักหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 
สหส.อ2.5.025         ชองทางการประชาสัมพันธขาวสารสํานกัหอสมุด   
 

6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 สํานักหอสมุดมีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชสํานักหอสมุด เพื่อเปนการใหบริการวิชา 
การแกสังคม ชุมชนตางๆ โดยสามารถเขาใชไดตลอดเวลาที่สํานักหอสมุดเปดทําการ ทั้งนี้บุคคลภาย 
นอกที่มาเขาใชบริการตองแสดงบัตรประจําตัวและแจงใหทางผูใหบริการทราบ สํานักหอสมุดไดมีการ
จัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก โดยใหมีการลงช่ือในสมุดบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ  รวมทั้ง
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เตรียมบัตรสําหรับสแกนเขาประตูอัตโนมัติ   เพื่อจําแนกประเภทของบุคคลที่มาเขาใชสํานักหอสมุด 
สําหรับเพื่อเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานตอไป  มีจํานวนผูใชภายนอก 4,054 ราย 
  นอกจากการใหบริการแกผูเขาใชที่มาดวยตนเองแลว ทางสํานักหอสมุด ยังมีบริการคนขอมูล
และสงสําเนาเอกสารตางๆ ที่มีผูตองการจากภายนอก จํานวน 11 ราย โดยผานบริการของหองสมุด
สถาบันที่สังกดัอยูหรือติดตอดวยตนเอง ซึง่เปนความรวมมือระหวางหองสมุดทั้งสถาบันของรัฐและ
เอกชน   
 สําหรับการใหบริการบุคคลภายนอกในปการศึกษา 2558 ทั้งที่มาเขาใชบริการภายในสํานกั 
หอสมุด  และที่มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากภายนอก รวมทัง้ส้ิน  4,065  ราย   

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.026  สมุดเซ็นช่ือบุคคลภายนอกเขาใชหองสมดุ 
สหส.อ2.5.027   สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดรายเดือน 
สหส.อ2.5.028    เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมดุจากสถาบันอ่ืน 
  ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.5.029  สถิติการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากสถาบันอ่ืน          
 ประจําปการศึกษา 2558   

7. มีการรับฝกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 
 สํานักหอสมุดมีนโยบายในการรับฝกปฏิบัติงานใหกับนกัศึกษา ทั้งจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกสถาบัน  โดยมีการฝกปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรใหนักศึกษาที่เรียนโดยตรง และสําหรับนักศึกษาทีม่าจากสาขาวชิาอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้บุคลากรของแตละแผนก จะมีสวนรวมกนัในการฝกปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหกับ
นักศึกษา และมีการจัดทําตารางฝกปฏิบัติงาน เพื่อเปนแผนการฝกในแตละแผนก รวมทัง้กาํหนดวนั 
เวลาที่ฝก  เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบอยางชัดเจน โดยการกาํหนดระยะเวลาในการฝกจะขึ้นอยูกับ
ภาระงานของแตละแผนกทีจ่ะเปนผูกําหนด 
 นักศึกษาที่ฝกงานตองเขียนรายงานนําเสนอตอผูฝกงาน หลังเสร็จส้ินการฝกงานของแตละ
แผนก  เพื่อใหผูฝกงานทราบไดวานักศึกษามีการเรียนรูและเขาใจในงานที่ไดฝกปฏิบัติไป และมีการ
แกไขใหถูกตอง เพื่อรวมเปนรายงานฉบับจริงตอไป ทัง้นี ้นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกงานใน
แตละแผนกดวย 
 โดยในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดมกีารฝกปฏิบัติงานใหกบันกัศึกษาจากสถาบันภายนอก
จํานวน 3 แหง จํานวน 8 คน ไดแก 
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 1.  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาํนวน 2 คน (เร่ิมฝกต้ังแตวนัที่ 1 กรกฎาคม - 30 
กันยายน 2558) 
 2.  มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 2 คน (เร่ิมฝกต้ังแตวันที่ 4 มกราคม - 26 
กุมภาพนัธ 2559)   
 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ จาํนวน 4 คน (เร่ิมฝกต้ังแตวนัที่ 15 กมุภาพนัธ - 6 พฤษภาคม 2559)  

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.030  เอกสารการรับนักศึกษาฝกงาน 

จากผลการปฏิบัติงานในเร่ืองการสงเสริมบริการทางวิชาการ จะเห็นไดวาสํานักหอสมุดไดมีการ
ดําเนนิงานเปนไปตามโครงการตางๆที่ต้ังไว โดยโครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม  
ในปการศึกษา 2558  มกีารจัดนําชมหองสมุดทั้ง 3 ภาคการศึกษา  ซึ่งวทิยาลัย/สถาบัน/คณะใหความ
รวมมือสงนักศึกษามารับการปฐมนิเทศเพิ่มข้ึนทุกปที่ผานมา นอกจากนี้ โครงการพัฒนาทักษะการ
คนควาขอมูลเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา และโครงการพัฒนาทกัษะความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการ
พัฒนาตนเองแกอาจารยและนักวิจัย ยังสงผลใหมกีารใชบริการขอมูลดานอิเล็กทรอนิกสตางๆ มากข้ึน 
มีคณะตางๆ สนใจสงนักศึกษาเขารวมรับการฝกอบรม รวมทั้งอาจารยผูสอนก็ใหความสนใจในการที่
พัฒนาและเรียนรูดวยตนเองเพิม่จํานวนข้ึนดวย 

สําหรับโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  มีสวนสงเสริมสนับสนนุใหผูใชมีความรูและทักษะ
ในการใชทรัพยากรสารสนเทศ และการใชหองสมุด รวมทัง้เกิดการมีสวนรวมของผูใชในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ  ของสํานกัหอสมุดอยางตอเนื่อง   
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องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก
เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กําหนดภาระหนาที่การบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร    
บุคลากรสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และนําไป
ถายทอดใหบุคลากรของแตละแผนกรับไปปฏิบัติตอไป  
การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหารตาม
สายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 4 แผนก  และ 1 สํานักงาน  
มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน  และเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบภารกิจที่สําคัญ จํานวน 4 ชุดดวยกัน คือ 

1. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ
รองผูอํานวยการและหัวหนาแผนกเปนกรรมการ  ทําหนาที่กําหนดแนวทางในการบริหาร กําหนด
แผนงาน และควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาของ
ฝายวิชาการและมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ       
รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนกเปนกรรมการ ทําหนาที่
พิจารณากําหนดตัวบงชี้ ตัวช้ีวัด และเกณฑวัดคุณภาพของสํานักหอสมุด ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบ
คุณภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามองคประกอบและจัดทํารายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ    
รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนกเปนกรรมการ ทําหนาที่
วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความ
เส่ียง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการเพื่อลดหรือปองกันความเส่ียงที่เกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานและการใหบริการ 
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4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส มีผูอํานวยการเปนประธาน และดําเนิน
กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส  มีหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม 7ส กําหนดแผนการจัด
กิจกรรมและปรับปรุงมาตรฐาน 7ส ในการปฏิบัติงานสวนบุคคลและโดยรวม 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนการบริหารและการ

จัดการ 
(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 
(อางถึง) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในดานวิชาการ  พ.ศ. 2555-2559 
(อางถึง) สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2555-2559  
(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ3.1.001 โครงสรางและภาระงาน สํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.1.002 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.6.014 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ3.1.004 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการกิจกรรม 7ส  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

2 (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวม
ในการกาํหนดแผนการบริหาร
และการจัดการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชุมบุคลากร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบุคลากร

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.3.003  รายงานการประชุมบุคลากร
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.6.016  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

3 (3) มี(2)+มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

4 (4) มี (3)+มีการประเมิน
แผนงาน/โครงการ 
 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่       
1-3/2558 

(อางถึง) สหส.อ4.1.009 รายงานการประเมินโครงการใน
รูปแบบ PDCA ประจําปการศึกษา 2558        

5  
 

(5) มี(4)+มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 
 

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 สรุปผลการดําเนินงานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.3.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

บริการ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.2.4.002 สรุปผลการดําเนนิงานแผนก    
หอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะกรรม 
การบริหารสาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

 

ตัวบงชี้ 3.2 การกาํหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 
 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/
สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1)มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร
ไวอยางชัดเจน  

สหส.อ3.2.005  Job Description 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.2.006  ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.2.007 แบบรายงานและประเมนิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) สหส.อ3.2.008  คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน

และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารงตําแหนง 
หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

3  
 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่  

(อางถึง) สหส.อ3.2.005  Job Description
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที ่

(อางถึง) สหส.อ3.2.007  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

5 
 

(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 คร้ังที่ 3/2558 
(อางถึง) สหส.อ3.2.007  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

 
ตัวบงชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

     สํานกัหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ไดแก   
ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ  และดาน
สถานที่ส่ิงแวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUALในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ
สํารวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการของทุกหลักสูตร จํานวน 135 หลักสูตร ประกอบดวย อาจารย  
เจาหนาที่  นกัศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สําหรับปการศึกษา 2558 มีการเก็บขอมูล
ในภาคการศึกษาที ่ 2/2558 เปนแบบสอบถามฯ จํานวนทัง้ส้ิน 1,307 ชุด ไดรับกลับคืนจํานวน 1,043  
ชุด แยกเปนผูบริหาร จํานวน 36 ชุด เจาหนาที่  จาํนวน 71  ชุด อาจารย จํานวน 101 ชุด นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 663 ชุด และระดับบัณฑิตศึกษา จาํนวน 172 ชุด  ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใช พบวา ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย 3.77  (คะแนนเต็ม 5)  สําหรับในราย
ดาน พบวาดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.93  และรองลงมาตามลําดับไดแก  
ดานสถานที่ฯ   มีคาเฉลี่ย 3.90  ดานการเขาถงึขอมูล  มีคาเฉลีย่ 3.74  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
มีคาเฉลี่ย 3.73  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉล่ีย 3.72  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร       
มีคาเฉลี่ย 3.62   
 



 98

 
ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.3 (ไดคะแนน เทากับ 4 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  คาเฉลี่ย 1.00-1.50  - 
2  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 - 
3  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 - 
4  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.009 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ประจําปการศึกษา 2558 

5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 - 
 
ตัวบงชี้ 3.4  การพัฒนาบุคลากร 
           สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลัย และสอด 
คลองกับวัตถปุระสงคของสํานักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับ     
ปการศึกษา 2558 มีการพฒันาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสมัมนา  
การเขาฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  รวมจํานวน 
224 คร้ัง ในจํานวนดังกลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 9 คร้ัง รวมแลวบุคลากรมีโอกาสได
รวมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉล่ียคนละ 9.74 คร้ังตอป (เฉล่ียคนละ 33.33 ชั่วโมง)  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

“การใชฐานขอมูลออนไลน EBSCO Discovery Service : EDS”   
2. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 2 เร่ือง 

“eBook for iOS สําหรับปฏิบัติงานและใหบริการ” 
3. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 3 เร่ือง  

“Google Drive การประยกุตใชงานในระบบเอกสารสํานักหอสมุด” 
4. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 4 เร่ือง  

“เทคนิคการใช Photoshop ตกแตงภาพ” 
5. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 5 เร่ือง  
      “การใชฐานขอมูลวารสารรังสิตสารสนเทศ” 
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6. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 คร้ังที่ 6 เร่ือง  
      “การใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจยั” 
7. กิจกรรมพบนกัเขียน ประจําปการศึกษา 2558 
8. การเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส ประจําปการศึกษา 2558 
9. การศึกษาดูงานสวนลอยฟา คณะศิลปะกรรมและการออกแบบ มหาวทิยาลัยรังสิต และ

หองสมุดสีเขียว สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินนีาถ เขตลาดกระบัง  

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร  (อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 

2555-2559 
(อางถึง) สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวทิยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2555 – 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากร 

สหส.อ3.4.011 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญ
ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ3.4.012 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสํานกัหอสมุด 2558 

4  (4) มี(3)+มีการประเมิน
แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง)สหส.อ3.4.012 เอกสารบันทึกกจิกรรมพัฒนา
บุคลากรสํานกัหอสมุด 2558 

5 (5) มี (4)+มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  
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ดัชนีบงชี้ 3.5  ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารและการตัดสนิใจ  
 สํานักหอสมุดไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาใชในการบริหารหองสมุดและการปฏิบัติ 
งานของแผนกตางๆ ขอมูลสารสนเทศจากระบบไดถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน       
การจัดสรรงบประมาณ และการสงเสริมการใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการและการตอบสนองความ
ตองการของผูใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ของสํานักหอสมุด 
ประกอบดวยโมดูลยอย ดังนี้ 

1. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  สําหรับการบริหารจัดการ 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ระบบสามารถรายงานงบประมาณแยก
ตามคณะและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา 

2. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู (Cataloging Module) สําหรับการ
กําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดโดยใชรวมกับ Acquisition Module 
ระบบสามารถรายงานจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการจัดหมวดหมู 

3. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  สําหรับการบริหารจัดการและการ
บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง ระบบสามารถรายงานงบประมาณที่ใชแยกตามคณะ จํานวนรายชื่อที่บอกรับ 
รายการที่เย็บรวมเลม สถิติการใช และสถิติการยืม-คืน 

4. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module) สําหรับใหบริการยืม-คืนทรัพยากร    
สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความ
ถูกตองในการใหบริการ ระบบสามารถรายงานจํานวนการยืม จาํแนกเปนหมวดหมู คณะ วัน เดือน ป 
สถิติการยืม-คืนสูงสุดและตํ่าสุด 

5. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self-Check System) โดยใช RFID 
(คล่ืนสัญญาณ วิทยุ) ในการบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให
สามารถยืม-คืนไดดวยตนเอง 

6. ฐานขอมูลผูใช สําหรับเก็บขอมูลที่เกีย่วกบัผูใชจําแนกตามสถานะ อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 

7. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบจํานวนการเขาใชจําแนกตามคณะและชวงเวลา 
 
สํานักหอสมุดไดมีการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติโดยสม่ําเสมอ มีรายงานการดูแล

บํารุงรักษาระบบจากบริษทัผูใหบริการเปนประจํา นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยงัไดใชฐานขอมูลของ
หนวยงานสนบัสนุนที่เกีย่วของกับการจัดการงานดานธรุการ ไดแก งานดานการวางแผน การจัดการ
งบประมาณ การบริหารบุคคล การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ และงานประกันคุณภาพ ดังนี ้
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1. โปรแกรมควบคุมนโยบายและแผนงาน และประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาว 

หนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาของสํานักงานวางแผนและพัฒนา  
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติใชงบประมาณดําเนนิการและงบพัฒนาโครงการ
ตางๆ  ของสํานักงานงบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐานขอมูลบุคลากร (http://hr.rsu.ac.th/Emp/)และระบบประเมินผลบุคลากรประจําป  
(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของสํานักงานบุคคล 

4. ระบบพัสดุออนไลน ของสํานักงานพัสดุ (http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 
5. ฐานขอมูลหนวยงานกลาง  (http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php) 
6. ระบบฐานขอมูลเอกสารอางอิงสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานกังานประกัน
คุณภาพ (http://qa.rsu.ac.th:2929/qaeva/index.php) 

 
ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูล
สารสนเทศ  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan)  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ2.1.001  แผนกลยทุธงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัย
รังสิต (2553-2558) 
(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติ (Action 
Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ 
 

(อางถึง) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : System Administration Guide 
(อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Acquisition User’s and Setup 
Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and Setup 
Guide  
(อางถึง) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Serial User’s  and  
Administrator’s  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.013 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : RFID System  User’s Manual 
(อางถึง) สหส.อ2.1.014 เอกสารบันทึกขอแกไข/
ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา/
อบรมแกบุคลากร 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาม
แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.006 คูมือปฏิบัติงานผูดูแล
ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon 
(อางถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปคาใชจายและจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําปการศึกษา 
2558 

(อางถึง) สหส.อ2.2.010 สรุปจํานวนรายการทรัพ- 
ยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ2.3.004  สรุปสถิติแผนกบริการ 
ประจําปการศึกษา 2558 

 สหส.อ3.5.013 เอกสารเวบ็เพจหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณประจําป 2558 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/
โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 
ภาคการศึกษาที ่1-3/2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 
(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 
2558 
(อางถึง) สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

 
ดัชนีบงชี้ 3.6  การบริหารความเสี่ยง  
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัย นําระบบบริหาร
ความเส่ียงมาใชในการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย มีนโยบายใหทั่วทั้งองคการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง  มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ที่ประกอบดวยคณะอนุกรรมการ 5 ดาน ไดแก 
            1. ดานวิชาการ 
            2. ดานการบริหารงานทั่วไป 
            3. ดานการเงิน 
            4. ดานเทคโนโลยี 
            5. ดานนักศึกษา     
 
            มหาวิทยาลัยรังสิตจึงกําหนดประเภทนโยบายการบริหารความเส่ียงระดับองคการใหครอบคลุม
ความเส่ียง 4 ดาน ไดแก 
 1. ดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
            2. ดานการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 
            3. ดานการเงิน (Financial Risk) 
            4. ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
 
            ฝายวิชาการไดพิจารณาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในดานวิชาการ      
แบงเปน 3 ดาน คือ ดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินงาน และดานกฎหมาย และมีการเฝาติดตามปจจัยที่
มีความเส่ียงตํ่าอยางตอเนื่อง  ฝายวิชาการไดมอบหมายใหแตละหนวยงานดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนดไว  
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            สํานักหอสมุดไดดําเนินการตามนโยบายโดยไดต้ังมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด  มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก ตัวแทน
บรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนกเปนกรรมการ ทําหนาที่วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่จะสงผล
กระทบหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเส่ียง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง   

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.6 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนเกี่ยวกับการจัดการ     

ความเส่ียง  
(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ 
พ.ศ. 2555-2559 

(อางถึง) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในดานวิชาการ 
สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีระบบ กลไกในการจัดการ
ความเส่ียง 

(อางถึง) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

3  (3) มี(2)+มีการประชุมการบริหาร    
ความเส่ียง 

สหส.อ3.6.016  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

4  (4) มี(3)+มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง 

(อางถึง) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

5  (5) มี(4)+มีผลการดําเนินงานตาม
มาตรการความเส่ียง 

(อางถึง) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดต้ัง
งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2558     
มีการกําหนดการใชงบประมาณโดยการวางแผนการใชงบประมาณ งบดําเนินการ และงบประมาณ
โครงการ  งบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุมัติ  การควบคุม
การขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขออนุมัติการใช
งบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของสํานักงบประมาณ   

การดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 4.1  การเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ   การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณมีข้ันตอน
การเบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว     มีการจัดเก็บสําเนาเอกสารการขอ
อนุมัติงบประมาณไวเพื่อเปนหลักฐานและเพื่อการติดตามการขออนุมัติ   และมีการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการและรายงานความคืบหนาเปนรายภาคการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการในรูปแบบ PDCA ทุกโครงการ 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนการจัดทําแผน

งบประมาณประจําป  
สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ ประจําป
การศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีกลไกในการใช
งบประมาณประจําป และ
สอดคลองกับนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย 

สหส.อ4.1.003  นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 
การศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมติั
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  
สหส.อ4.1006 สรุปการใชงบประมาณ ประจําป
การศึกษา 2558  
สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่    
1-3/2558 

4 (4) มี(3)+มีการประเมินผลการใช
งบประมาณประจําป 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2558 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการ
ประจําปการศึกษา 2558 

สหส.อ4.1.009 รายงานการประเมินโครงการใน
รูปแบบ PDCA ประจําปการศึกษา 2558 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 คร้ังที่ 4/2559 

 

ตัวบงชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรแบงออกเปน 2 สวน  คือ  งบดําเนินการ และงบลงทุน  (โครงการตาง ๆ)   สํานักหอสมุดมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ
วารสารอยูในความรับผิดชอบของรองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  สวนงบดําเนินการหมวดอ่ืนๆ 
หัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนผูรับผิดชอบ และงบลงทุนโครงการตาง ๆ อยูในความรับผิดชอบของ
หัวหนาแผนกเจาของโครงการ  โดยสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณผานระบบ Intranet ของ
สํานักงานงบประมาณ ทุกส้ินภาคการศึกษา   และส้ินปงบประมาณ   สํานักหอสมุดมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา  เพื่อติดตามวาการใช
งบประมาณเปนไปตามแผน   และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดต้ัง
งบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดตองจัดทําแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อ
เปนการติดตามผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
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สํานักหอสมุดจัดทําโครงการวิเคราะหการใชงบประมาณคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและใหบริการ ทุกปการศึกษา เพื่อนําผลการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณและเปนการวิเคราะหความ
คุมคาและประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานสํานักหอสมุด             

 

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในป 2556-2558 สํานักหอสมุด 
ป 2556 ป 2557 ป 2558 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

24,869,985.48 24,567,613.97 31,549,133.95 31,312,710.56 25,727,455.00 25,815,710.69 

 
สรุปการใชงบประมาณสาํนักหอสมุดเปนรายป 
 
             1.  งบประมาณป 2556  ใชไปรอยละ  98.78%  ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  
             2.  งบประมาณป 2557 ใชไปรอยละ   99.25%   ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
             3.  งบประมาณป 2558 ใชไปรอยละ 100.34%   ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
 

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
สํานกัหอสมุด ป 2556-2558 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
รายจาย 

14,200,000.00 14,199,999.62 15,790,000.00 15,799,121.36 15,790,000.00 15,772,988.71 

 
สรุปการใชงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 
           1.  งบประมาณป 2556  ใชไปรอยละ 100%  
              2.  งบประมาณป 2557  ใชไปรอยละ 100.06%  
              3.  งบประมาณป 2558  ใชไปรอยละ   99.89%  
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ตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)   25,815,710.69  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                                  34,868,674  รายการ  

         ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                                =  0.74       บาท 

1. คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,087,487.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 937,699.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 850.00 

5 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

6 คารับรอง 5,997.00 

7 คาถายเอกสาร 44,864.24 

8 คาของขวัญและรางวัล 276.00 

9 คาเดินทางในประเทศ 9,773.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 46,792.20 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,772,988.71 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 172,392.80 

13 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2558 4,093.50 

14 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2558 

352,446.80 

15 โครงการนิทรรศการเหตุการณวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 5,000.00 

16 โครงการสัปดาหหองสมุด 33,669.00 

17 โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 4,950.00 

18 โครงการชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  25,642.00 
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19 โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 

20 โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

8,996.00 

21 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 19,996.00 

22 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 15,480.00 

                                                                                 รวม 25,815,710.69 

     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2558 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปจจบัุน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ                  รายการ 

หนังสือ 160,616 

วารสาร 658 

หนังสือพิมพ 16 

ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 22,825 

เอกสารจดหมายเหตุ 2,643 

ฐานขอมูลออนไลน 34,681,916 

                                               รวม 34,868,674 

ตนทุนการบริการตอจํานวนการใหบรกิาร 
         คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)    25,815,710.69     บาท 
         จาํนวนการใหบริการที่เกิดข้ึนทั้งหมดในปการศกึษา 2558                           9,171,004        คร้ัง 

 ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมุดตอ 1 หนวยการใหบรกิาร                  = 2.81     บาท 
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     1. คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2558 
ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,087,487.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 937,699.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 850.00 

5 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

6 คารับรอง 5,997.00 

7 คาถายเอกสาร 44,864.24 

8 คาของขวัญและรางวัล 276.00 

9 คาเดินทางในประเทศ 9,773.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 46,792.20 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,772,988.71 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 172,392.80 

13 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 4,093.50 

14 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2558 
352,446.80 

15 โครงการนิทรรศการเหตุการณวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 5,000.00 

16 โครงการสัปดาหหองสมุด 33,669.00 

17 โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส 4,950.00 

18 โครงการชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  25,642.00 

19 โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 

20 โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

8,996.00 

21 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 19,996.00 

22 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 15,480.00 

                                                                                 รวม 25,815,710.69 
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            2. จํานวนการใชบริการในปการศึกษา 2558 

การใชบริการหองสมุด ประจําปการศกึษา 2558 
ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ ณ.จุดหองสมุด  

   1.1  ผูเขาใชหอสมุดกลาง 154,837 
   1.2  ผูเขาใชศูนยศึกษาวิภาวดี 1,852 
   1.3  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 119,389 
   1.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 26,177 
   1.5  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 26,390 
   1.6  การใชบริการตอบคําถาม   4,819 
   1.7  การใชบริการอินเทอรเน็ต 8,162 
   1.8  การใชบริการ Books Drop 863 
   1.9  การใชบริการหองศึกษากลุม (Study Room) 843 
   1.10 การลงทะเบยีนสมาชิกและตออายสุมาชิกใหม 10,712 
   1.11 การบริการหนังสือใหมประจําสัปดาห 2,127 
                                                                    รวม 356,171 
2. การใชบรกิารอิเลก็ทรอนิกส  

   2.1  การใชผานเว็บไซต 73,497 
   2.1  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน Webpac 5,016,075 
   2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 3,712,310 
   2.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอทางออนไลน 2,947 
   2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 124 
   2.6  การยืมทรัพยากรสารสนเทศผาน Self Checking Service 3,004 
   2.7  การคืนทรัพยากรสารสนเทศผานทาง Books  Return 3,229 
   2.8  การจองทรัพยากรสารสนเทศผานทางออนไลน 37 
   2.9  การบริการขอมูลผูใชผานทางออนไลน 3,804 
                                                                    รวม 8,815,027 

รวมบรกิารทกุประเภท 9,171,198 
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ผลการประเมินการดําเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดนโยบายแผนงาน
การเงนิและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองและครอบคลุมภารกิจ  

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ          
ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  นโยบายการใช
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ และมีการดําเนนิกิจกรรม/
โครงการตามแผนงานที่กําหนด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขอ
อนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค
การศึกษาที ่1-3/2558 

3  (3) มี(2)+มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานทกุกิจกรรม/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค
การศึกษาที ่1-3/2558 

4  (4) มี(3)+มีการสรุปหรือรายงานและ
เผยแพรใหบุคลากรทราบ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 คร้ังที่ 2/2559, 4/2559 
(อางถึง) สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2558 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2558 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.003  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 คร้ังที่ 2/2559, 4/2559 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด
จัดทํารายงานประจําปการศึกษา 2558  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําเสนอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
3. ดําเนินการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ภายในสํานักหอสมุด 
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน

สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
        กลยุทธ 1.6  การพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้  5.1   การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สํานักหอสมุดไดนําผลสรุปการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  

 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารอางอิงเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2559 สํานักหอ สมุดไดจัดทําเปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   ในฐานะเปนหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 5.1  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 
สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานกัหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+มีแผนการตรวจสอบ
คุณภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุด 
สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
หนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558     
สํานักหอสมุด 
(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

4  (4) มี(3)+มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนนิงาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวทิยาลัย 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558     
สํานักหอสมุด 
สหส.อ5.1.004  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 
2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5  (5) มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบ

คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนนิงานของหนวยงาน 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2558 

    
สํานักหอสมุดเร่ิมนําระบบประกันคุณภาพมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในปการศึกษา 

2545  จากนั้นในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนดวย
เห็นถึงความสําคัญของการสรางสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใหบริการ   โดยมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อทําหนาที่บริหาร
และดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส อยาง
ตอเนื่อง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5ส          
มีผลลัพทเปนรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน  มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเปน
หลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของแตละป ตอมาปการศึกษา 2557 
สํานักหอสมุดไดเพิ่มอีก 2ส  คือ สวยงาม  และส่ิงแวดลอมโดยมีการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
หองสมุดสีเขียวของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ อยางตอเนื่อง 

โดยเมื่อวนัอังคารที ่ 1 ธนัวาคม 2558 สํานักหอสมุดไดจัดการบรรยายเร่ือง “การจัดการ
คารบอนฟุตพร้ินทสวนบุคคล” ข้ึน เพือ่สรางการรับรูและเกิดแนวคิดในการจัดการคารบอนฟตุพร้ินท
สวนบุคคล ณ หองประชมุ 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7) โดย นางสาวภคมน  สุภาพพันธ  
ผูจัดการโครงการสํานักพัฒนาธุรกิจ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ใหเกยีรติ
เปนวทิยากร สรุปผลการจัดกิจกรรมมีผูเขาฟงการบรรยายฯ จํานวน 32 คน มผูีตอบแบบสอบถาม
จํานวน 20 คน สวนใหญเปนเจาหนา ที่ จาํนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 รองลงมาเปนอาจารย จาํนวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 15  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมาก มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.08 โดยดานประโยชนมคีาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับความพึงพอใจมาก มี
คาเฉลี่ย 4.33 รองลงมาดานวทิยากร อยูในระดับความพึงพอใจมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ดานการจัด 
การอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 และดานเนื้อหาการบรรยายอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ตามลําดับ       

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ5.1.007            รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด     

ประจําปการศึกษา 2558 
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สหส.อ5.1.008            คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ ประจําป
การศึกษา 2558 

 สหส.อ5.1.009            คําส่ังแตงต้ังกลุมพื้นที่กจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
 สหส.อ5.1.010           เอกสารการจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด            

ปการศึกษา 2558 
 สหส.อ5.1.011            รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2558 

ตัวบงชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน 
 สํานักหอสมุดกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ โดยการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบรรณารักษ และ 
เจาหนาที่จากทุกแผนกหมุนเวียนกนัมาเปนกรรมการ มีการกาํหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพให
สอดคลองกับภาระงานหลัก และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว มีการประเมินคุณภาพตนเอง
ตามองคประกอบและตัวบงช้ีที่กาํหนดไว มีการประเมนิจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และจัดทาํรายงาน
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 เพื่อเผยแพรใหผูบริหารมหาวทิยาลัย 
หนวยงานท่ีเกีย่วของและสาธารณชนไดรับทราบ    

 ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีกลไกการดําเนินงานประเมิน

ตนเองของหนวยงาน  
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

2  (2) มี(1)+ บุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดตัวบงชี้ 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2558 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

3  (3) มี(2)+มีการประเมินผลตนเอง
ของหนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558     
สํานักหอสมุด 
(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4  (4) มี(3)+มีการนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2558 

5  (5) มี(4)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ 

สหส.อ5.2.006  รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุด  
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
1.1 การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน  วัตถุประสงค     
และแผนดําเนินการ 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค           
และแผนดําเนินการ ไวเปนลายลักษณอักษร  

(2)  มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

(3)  มี(2)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจตามแนว
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

(4)  มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ  และ
เสริมสรางความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

(5)   มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ 
        สถานการณปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / 
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย  

(2)    มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 
(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ          

ที่กําหนดไว  
(4)    มี(3)+มีการประเมินแผนงาน และโครงการ 
         ที่ไดดําเนินการแลว 
(5)    มี(4)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและโครงการ 

มาใชปรับปรุง และพัฒนางานของหนวยงานใหดีขึ้น 

 
 
 
 
 

5 
 
 

 

รวมองคประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 1 5.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.1   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.2   งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.3   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.4   งานจดหมายเหตุ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.5   งานบริการสงเสริมวิชาการ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 2 25  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 5.00  
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
3.1  การบริหารและการจัดการ  (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ         

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนการ
บริหารและการจัดการ 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

(4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
        พัฒนา      

 
 
 

5 
 
 

 

3.2  การกําหนดภาระหนาที่ของ 
        บุคลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว 
อยางชัดเจน 

(2)  มี(1)+มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน 
       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
       บุคลากรตามภาระหนาที่ 
(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       และพัฒนางานตอไป  

 
 

 
 

5 
 
 

3.3   ระดับความพึงพอใจของ         
ผูรับบริการ 

(1)   คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 
(2)   คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 
(3)   คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 
(4)  คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50 
(5)  คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 

 
 

4 

 

3.4  การพัฒนาบุคลากร (1)   มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 
(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ  
(4)   มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
       พัฒนา 

 
 
 

5 
 

 



 123 

 
องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
3.5   ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 

ชวยในการบริหารและการ 
        ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเก่ียวกับระบบขอมูลสารสนเทศ      
(2)  มี(1)+มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล 
       สารสนเทศอยางเปนระบบ 
(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ 
       ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
 (5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
       พัฒนา 

 
 
 
 
5 
 

3.6   การบริหารความเส่ียง (1)  มีแผนเก่ียวกับการจัดการความเส่ียง      
(2)  มี(1)+มีระบบ  กลไกในการจัดการ         

ความเส่ียง 
(3)  มี(2)+มีการประชุมการบริหารความเส่ียง        
(4)  มี(3)+มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
 (5)  มี(4)+มีผลการดําเนินงานตามมาตรการลด 
       ความเส่ียง 

 
 
 
 
5 
 

รวมองคประกอบที่ 3 29  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 4.83  
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป       

(2)   มี(1)+ มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป 
       และสอดคลองกับนโยบายหลักของ 

มหาวิทยาลัย 
(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
       โครงการ  
(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการใชงบประมาณ 
       ประจําป 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน    

พัฒนา    

 
 
 
 
5 

 

4.2  การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 
         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 

        และครอบคลุมภารกิจ  
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการตรวจสอบ และ 
        มีการดําเนินกิจกรรม / โครงการตาม 

แผนงานท่ีกําหนด 
(3)   มี(2)+มีการติดตามประเมินผลดําเนินงาน 
        ทุกกิจกรรม / โครงการ 
(4)   มี(3)+มีการสรุปหรือรายงานและเผยแพรให 
        บุคลากรทราบ 
(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       พัฒนา   

 
 
 
 
 
5 

 

รวมองคประกอบที่ 4 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 5.00  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
5.1  การประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบคุณภาพ 
(1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ 
        ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
(2) มี(1)+มีแผนการตรวจสอบคุณภาพ 
(3)   มี(2)+มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(4)   มี(3)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
       โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
       การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

         

(1) มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
หนวยงาน 

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด   
ตัวบงชี้ 

(3) มี(2)+มีการประเมินตนเองของหนวยงาน 
(4) มี(3)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน

พัฒนา 
(5) มี(4)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ 
        การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 5.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2558 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2558 และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2558 
 

องคประกอบ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
คาเฉลี่ย            

ผลการประเมินการ
ดําเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนนิการ 

 
2 

 
5.00 

 
ดีมาก 

2.  ภาระงานหลัก 5 5.00 ดีมาก 
3.  การบริหารและการจัดการ 6 4.83 ดีมาก 
4.  การเงนิและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 
5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 17   

คะแนนถวงน้ําหนัก** 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
83.98* 

 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดีมาก 

 
การคิดคํานวณ 
 * เทากับ (2x5.00) + (5x5.00) + (6x4.83) + (2x5.00) + (2x5.00) 
  =  10 + 25 + 28.98 + 10 + 10 
  =  83.98 
 
 ** เทากับ    83.98       =    4.94 
                     17 
 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 
 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2558 
จุดเดน 
สํานกัหอสมุด 

.   1.  มีการจัดปฐมนิเทศแนะนาํการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมตลอดปการศึกษา      
 2.  มีการจัดอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลเพื่องานวิจยัแกอาจารย และนักศึกษาทุกระดับ
อยางตอเนื่อง 

3.  มีชองทางติดตอเพื่อการบริการและประชาสัมพนัธขาวสารหลายชองทาง เชน Ask a 
Librarian ทางโทรศัพท อีเมลและเครือขายสังคมออนไลน     
 4.  มีเครือขายความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อประโยชนใน
การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการ  และการบริการแกสังคม
รวมกับสมาชกิในเครือขาย   

5.  มีการผลิตและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศซึง่เปนวารสารวชิาการทางดาน
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรตอเนื่องมากวาสองทศวรรษ ซึ่งปจจุบันไดรับการพิจารณาให
อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการไทย (TCI) กลุมที่ 2 นอกจากนี้ สํานกัหอสมุดไดพัฒนาระบบการจัดการ
วารสารออนไลน (e-Journal) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับอาจารย นักวจัิย และนกัศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานตีพิมพเผยแพรและเขาถึงบทความในวารสารไดอยางรวดเร็ว และ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน 

6. มีการดําเนนิกจิกรรม 7ส อยางตอเนื่อง โดยใชหลักการจัดการความรู การสรางชุมชน     
นักปฏิบัติดาน 7ส จนเกิดเปนแบบปฏิบัติที่ดี (Good practice) และเปนทีย่อมรับจากประชาคม
มหาวิทยาลัยรังสิต 

7. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถอยางสม่าํเสมอ และมีโอกาสไดใชความคิด
สรางสรรคในการพัฒนางาน 
   
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

อาคารหอสมดุมีอายุและสภาพทรุดโทรม เคร่ืองมือ อุปกรณและครุภัณฑเกาไมทนัสมัย  ทาํให
ขาดบรรยากาศการเรียนรูและความสะดวกสบาย 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรปรับปรุงอาคารหอสมุด หองอาน และจุดบริการผูใชใหมีความสวยงามทนัสมัย 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลสวนกลางตามตัวบงช้ี สกอ. ที่สํานักหอสมุดรับผิดชอบ  
ปการศึกษา 2558 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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รายช่ือเอกสารอางอิงตามตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
สํานักหอสมุด 

 

ลําดับท่ี เลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/ดาวนโหลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559 

2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดําเนินงานสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

3 มรส.สหส.6.1.003 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

6 มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจงเร่ืองงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปคาใชจายทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

8 มรส.สหส.6.1.008 จํานวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2558 

9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซตสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th 

10 มรส.สหส.6.1.010 แบบสํารวจความพึงพอใจ ประจําปการศึกษา 2558 

11 มรส.สหส.6.1.011 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

12 มรส.สหส.6.1.012 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสํานักหอสมุด ประจํา ปการศึกษา 2558 

13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศและรายช่ือที่จัดหา ประจําปการศึกษา 2558 

14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใชบริการ ประจําปการศึกษา 2558 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปการจัดอบรมการใชฐานขอมูล แกอาจารย บุคลากร ประจําปการศึกษา 2558 

17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปการสอน / อบรม การสืบคนขอมูลใหนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปการศึกษา 2558 

19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปการศึกษา 2558 

20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําป การศึกษา 2558  
(คร้ังท่ี 4/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2559) 

21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 

22 มรส.สหส.6.1.022 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 

23 มรส.สหส.6.1.023 ชองทางการประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุด 

24 มรส.สหส.6.1.024 โครงการออกแบบอาคารสํานักหอสมุด ประจําป 2558 

25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 

26 มรส.สหส.6.1.026 โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน 

27 มรส.สหส.6.1.027 โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
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28 มรส.สหส.6.1.028 หนาจอการสืบคน TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html) 

29 มรส.สหส.6.1.029 หนาจอการสืบคน EDS (http://library.rsu.ac.th) 

30 มรส.สหส.6.1.030 หนาจอการสงบทความวารสารออนไลน (http://library.rsu.ac.th/journal/) 

31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถายพื้นที่บริเวณลานกาแฟช้ัน 2 และบริเวณโถงใตบันไดหองอานช้ัน 3 

32 มรส.สหส.6.1.032 คูมือ 1A3R 
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ภาคผนวก ข 

รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 
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ภาคผนวก  ข 
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 

 
คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางอิง 
 
องคประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนนิงานสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานักหอสมุด           

ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต   

(2548-2558)  (แผนตอเนื่อง) 
สหส.อ1.2.007  แผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559  
สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
 
องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั  
(ตัวบงชี้ 2.1) 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
(2553-2558) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 
2558 

สหส.อ2.1.003 แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2558 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ)  
(ตัวบงชี้ 2.1) (ตอ) 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.004 รายงานการประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 
2558 

สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2558 

(ตัวบงชี้ 2.2) 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558      
สหส.อ2.2.003 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558      
สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558   
สหส.อ2.2.006 สรุปผลสถิติแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2558  

(ตัวบงชี้ 2.3)   
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558      
สหส.อ2.3.002 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ2.3.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ2.3.004 สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ2.3.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2558 

(ตัวบงชี้ 2.4)   
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 
2558      

สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2558  
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องคประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ3.1.001 โครงสรางบริหารและภาระงาน  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.1.002  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.1.003 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2558 
สหส.อ3.1.004 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด       

ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.2.005 Job Description สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.2.006 ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมดุ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.2.007 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2558  
สหส.อ3.2.008 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนและแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารง

ตําแหนงหวัหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่
สหส.อ3.3.009 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.4.011 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 
สหส.อ3.4.012 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุด 2558  
สหส.อ3.5.013 เอกสารเว็บเพจหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.6.014     คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2558 
สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียงสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ3.6.016 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักหอสมุดประจําป

การศึกษา 2558 
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องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 
สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2558 
สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการ ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ4.1.009 รายงานการประเมินโครงการในรูปแบบ PDCA ประจําปการศึกษา 2558 
 

องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ5.1.002 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุด 
สหส.อ5.1.003 ผลการตรวจสอบตนเองภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
สหส.อ5.1.004 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 

2557 
สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2558 
สหส.อ5.2.006 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุด 
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ภาคผนวก ค 

 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  การแนะนําการใชหองสมุดและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล 
                 -  กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด   
      -  กิจกรรม RSU Loves to Read 
      -  วารสารรังสิตสารสนเทศ 
 

 สื่อประชาสัมพันธขาวสารบริการ 
                    -  จดหมายขาวสํานักหอสมุดรายเดือน 
                 -  จดหมายขาวสํานักหอสมุดรายสัปดาห 
                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Facebook 
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 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชพี 

 

 
 

 

                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะนําการใชหองสมุด และอบรมวิธีการสืบคนขอมลู 
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กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
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กิจกรรม RSU Loves To Read 
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วารสารรังสิตสารสนเทศ 
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 สื่อประชาสมัพันธขาวสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด รายเดือน 
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 สื่อประชาสมัพันธขาวสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด รายสัปดาห 
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เครือขายสังคมออนไลน 


