
องคประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
ตัวบงช้ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   (ดานหองสมุด  หนังสือ  ตํารา  ส่ิงพิมพ  วารสาร  ฐานขอมูลหรือทรัพยากรทีเ่อื้อ 
ตอการเรียนการสอน) 
 

การดําเนนิงาน หลักฐานการอางอิง 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการดําเนินงาน 

         สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ   

ตํารา   วารสาร  ฐานขอมูลตาง ๆ   ใหกับคณะ / ภาควิชา/ หลักสูตร  โดยมีการ 

กําหนดนโยบายอยางชัดเจน  มีขั้นตอน  กระบวนการ   รวมทั้งมีวิธีการจัดสรร 

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางเหมาะสม   

          ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหองสมุด    

เปนเงินทั้งส้ิน  31,549,133.95  บาท  (สามสิบเอ็ดลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันหนึ่งรอย 

สามสิบสามบาทเกาสิบหาสตางค) มีการใชจายจริงเปนเงินทั้งส้ิน  31,297,710.56 บาท   

(สามสิบเอ็ดลานสองแสนเกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบบาทหาสิบหกสตางค)    

มีการใชงบประมาณคิดเปนรอยละ  99.20  ของงบประมาณที่ไดรับ  โดยคาใชจาย 

หลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงินทั้งส้ิน  

15,790,708.00บาท  (สิบหาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดรอยแปดบาทถวน)  คิดเปนรอยละ   

50.45 ของคาใชจายทั้งหมด   

มรส.สหส.6.1.001   งบประมาณของสํานัก 

หอสมุดประจําปการศึกษา 2557 

มรส.สหส.6.1.002   งบประมาณคาใชจาย 

ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ 

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 

มรส.สหส.6.1.003     สรุปคาใชจายทรัพยากร

สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา 2557 

มรส.สหส.6.1.004     บันทึกแจงเรื่องงบ  

ประมาณประจําป 2557  

 

2. มี (1)+ การนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินงาน  และมีการประเมิน 
กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 

          ในปการศึกษา 2557  สํานักหอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวนทั้งส้ิน 

32,791,853 รายการ (หนังสือ  4,335 เลม  วารสาร  800  ชื่อเรื่อง  หนังสือพิมพ 16 ชื่อ

เรื่อง  ส่ือโสตทัศน  803  รายการ  เอกสารจดหมายเหตุ  472  รายการ  และทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   32,785,427 รายการ) เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2556  มี

ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 26.34 

                   สําหรับคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา (23,718.19 คน)  มีสัดสวนเทากับ  1 : 665 บาท   และคาใชจายในการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ  66.61  ของคาใชจายในการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด    

                   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสํานักหอสมุด  ปจจุบันมีจํานวน

ทั้งส้ิน  32,966,017  รายการ  มีสัดสวนทรัพยากรสารสนเทศ  (32,966,071  รายการ) ตอ

จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (23,718.19 คน)  เทากับ 1: 1,389.90 รายการ  และมี

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (32,785,427  รายการ)  คิดเปนรอยละ 99.45  

มรส.สหส.6.1.005      แผนปฏิบัติงานของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา  2557 

มรส.สหส.6.1.006     สรุปจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศทั้งหมดของสํานักหอสมุดประจํา 

ปการศึกษา  2557 

มรส.สหส.6.1.007     สรุปจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดหาประจําปการศึกษา  2557 

มรส.สหส.6.1.008     สรุปสถิติการใชบริการ 

ประจําป 2557 

มรส.สหส.6.1.009    สรุปสถิติการปฐมนิเทศ 

ประจําปการศึกษา  2557 

มรส.สหส.6.1.010    สรุปสถิติการอบรม 

การใชฐานขอมูล  แกนักศึกษาประจําป 

การศึกษา 2557 

 



ประกอบดวยฐานขอมูลตาง ๆ  ไดแก ฐานขอมูล  Science Direct  ฐานขอมูล  eBook 

Collection   ฐานขอมูล Wiley-Online Library   ฐานขอมูล  IEEE/IEL ฐานขอมูล  Business 
Source Complete ฐานขอมูล Education Research Complete  ฐานขอมูล  ProQuest 
Dissertation & Theses (PQDT) ฐานขอมูล CINAHL Plus with Full Text  ฐานขอมูล 
ThaiLIS  ฐานขอมูล Matichon e-library    ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science  Source และ 
ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service 
               สําหรับการดําเนินงานดานบริการในปการศึกษา 2557   สํานักหอสมุดมีการ 

เปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 ถึง 21.00 น. และใหบริการในวัน 

เสาร-อาทิตย  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชั่วโมงเปดใหบริการเฉลี่ย  12.5  ชั่วโมงตอวัน    

และมีบริการตอบคําถามและชวยคนควา  ตลอดเวลาที่เปดใหบริการตั้งแตเวลา  08.30 ถึง 

20.30 น.   รวมเวลาตอบคําถามและชวยการคนควา 12   ชั่วโมงตอวัน   มีบริการ

อิเล็กทรอนิกสตลอด  24  ชั่วโมง    ทั้งนี้มีจํานวนผูเขาใชรวม  311,841  ครั้ง      

              มีจํานวนการใชบริการตางๆ   รวม  6,182,222 ครั้ง   (การเขามาใชบริการ ณ จุด

หองสมุด  391,898  ครั้ง   และการใชบริการอิเล็กทรอนิกส  5,790,324  ครั้ง) โดยเฉลี่ย

ผูใช  (นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 23,723.64 คน)  ใชบริการหองสมุดคนละ 260.65 ครั้ง

ตอป 

               มีการดําเนินงานการบรกิารสงเสริมวิชาการ  ในเรื่องตาง ๆ  ไดแก  การจัด

ปฐมนิเทศการใชหองสมุด  63  สาขา  2,985  ราย การแนะนํา / สอนการใชและอบรม

วิธีการสืบคนขอมูลใหกับนักศึกษา 17  สาขา  375  ราย  และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน  จํานวน  8 ครั้ง    นิทรรศการสงเสริมการอาน จํานวน  6 ครั้ง   และการจัดบอรด 

ขาวสารที่นาสนใจ  จํานวน  64  ครั้ง 

             สํานักหอสมดุมีการสํารวจความพึงพอใจเปนประจําทุกป   สําหรับผลการ 

สํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา 2557 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย  3.95  

(คะแนนเต็ม 5) ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.27  ดานสถานที่ 

วัสดุ  ครุภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  4.03  ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.91   ดานทรัพยากร

สารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย  3.87  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย  3.85   

และดานเครื่องมือและอุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.75   
 

มรส.สหส.6.1.011  สรุปกิจกรรมสงเสริม 

การอานประจําปการศึกษา   2557 

มรส.สหส.6.1.012   ผลการสํารวจความพึงพอใ

ประจําปการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

                สํานักหอสมุดไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจมาทบทวนในการประชุม   

และหาแนวทางในการดําเนินการและบริการเรื่องหองสมุดในดานตาง ๆ  ใหตรงตอความ  

ตองการของผูใช  และเพื่อวางแผนพัฒนาหองสมุดตอไป  

                สําหรับในปการศึกษา  2557  ไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจจาก 

ปการศึกษา 2556  มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2557  ไดแก ในเรื่อง  

ดานเครื่องมือและอุปกรณ   และดานทรัพยากรสารสนเทศ      โดยในดานเครื่องมือ 

มรส.สหส.6.1.013    รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดประจําป  

การศึกษา  2557  (ครั้งที่ 4/2557   

วันที่ 2 มิถุนายน 2557) 

มรส.สหส.6.1.014     รายงานผลการตรวจ 

การประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2556  

มรส.สหส.6.1.015      สรุปผลการดําเนินงาน 



และอุปกรณนั้น  สํานักหอสมุด ไดเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรมาใหบริการใชโปรแกรม  SPSS  

จํานวน  8 เครื่อง   และในดานทรัพยากรสารสนเทศ  ไดมีการดําเนินการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ  ประเภทฐานขอมูลเพิ่มขึ้น  เพื่อใหมีสารสนเทศที่หลากหลายและครอบคลุม 

และเพียงพอ  ตอความตองการ  ไดแก    ฐานขอมูล EDS (EBSCO  Discovery Service)  

โดยผูใชสามารถสืบคนในระบบคนครั้งเดียว (one search)   และเขาถึงทรัพยากร 

สารสนเทศจากฐานขอมูลตาง ๆ  และขอมูลที่เปน  Metadata   ไดถึงจํานวน   6,070,000  

รายการ  

              ผลจากการตรวจประกันคุณภาพเมื่อปการศึกษา  2556  คณะกรรมการไดให  

ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงทางกายภาพของสํานักหอสมุด  ดังนั้นจึงมีการตั้งโครงการ  

ปรับปรุงทางกายภาพไวในป  2557  โดยไดมีการปรับปรุงหองน้ําของผูใชที่บริเวณ  

หองอานหนังสือตั้งแตชั้น 2-ชั้น 6 

              สําหรับผลการสํารวจในปการศึกษา 2557  นั้น   ผลการประเมินในดานที่ผูใช  

ตองการใหมีการพิจารณาปรับปรุงใน  2  อันดับแรกนั้น  ไดแก  ดานเครื่องมือและอุปกรณ   แ

กับดานสถานที่ ครุภัณฑ และบรรยากาศ   ซึ่งไดมีการกําหนดแผนและโครงการปรับปรุง 

อาคารหอสมุดสําหรับปการศึกษา 2558     

โครงการสํานักหอสมุด  ประจําป 

การศึกษา  2557  

 

   

4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเปนรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 

              ในปการศึกษา 2557  สํานักหอสมุดไดมีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใน   

เชิงรุกเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงไดมี  

การพัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (RSU  Library  eBook  ที่สามารถใชงานบนเครื่อง

คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows) และบนอุปกรณพกพา  ระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด (Android)   ซึ่งมีการใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวน  698  เลม  ตอมา

มหาวิทยาลัยไดแจก ipad แกนักศึกษา  ดังนั้นสํานักหอสมุดจึงมีโครงการพัฒนาระบบ 

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (eBook)  

ภาษาไทย  บนอุปกรณพกพาระบบปฏิบัติการ  iOS  ในปการศึกษา 2557-2558 

                 นอกจากนี้สํานักหอสมุดจะมีการปรับปรุงพัฒนาทางดาน  อาคาร  สถานที่  

อยางตอเนื่องจากปการศึกษา 2557   โดยมีการตั้งโครงการพัฒนาทางกายภาพไวใน   

ปการศึกษา 2558   ซึ่งไดมีการเตรียมการออกแบบไวเพื่อดําเนินการตอไป   

มรส.สหส.6.1.016    โครงการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส   ประจําปการศึกษา  2557 

มรส.สหส.6.1.017     โครงการปรับปรุง 

กายภาพสํานักหอสมุด  ประจําป 

การศึกษา   2557 

มรส.สหส.6.1.018    โครงการออกแบบ 

อาคารสํานักหอสมุด ประจําป 2558 
  

5. มี (4)+ มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  โดยใชหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน     
และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติ   
ที่ดีไดชัดเจน   
ผลการดําเนินงาน  

              สํานักหอสมุดมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี   ดังนี้  

1. การพัฒนาระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (RSU  Library  eBook)   

ภาษาไทย  บนอุปกรณแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด (Android)  ในปการศึ

2556  โดยผูใชงานสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น  “RSU Library” สําหรับ 

มรส.สหส.6.1.019    หนาจอ  RSU Library  

e-book   Mobile  Application 

มรส.สหส.6.1.020     โครงการกิจกรรม  7  ส 

ประจําปการศึกษา   2557 
 



อุปกรณพกพา  ไดที่ Play Store  หรือที่  http://library.rsu.ac.th   และสําหรับ 

บนอุปกรณพกพาระบบปฏิบัติการ  iOS  ในปการศึกษา 2557-2558  

2. การดําเนินงานกิจกรรม  5  ส สู 7 ส   ซึ่งเปนกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญใน 

ระบบประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด   โดยสํานักหอสมุดเปนหนวยงาน 

ที่นําระบบ 5 ส  มาดําเนินงานเปนหนวยงานแรกในมหาวิทยาลัยมาตั้งแตป 2548 

ถึงปจจุบัน  และในปการศึกษา  2557  ไดพัฒนาจาก 5 ส  มาสู  7 ส 
 

 


