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

การดําเนนิงาน หลักฐานการอางอิง 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการดําเนินงาน 
                  สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานตามแผนงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรใน 
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและของฝายวิชาการ  โดยในปการศึกษา 2558  ไดมีการ 
ดําเนินงานจํานวน 16 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดต้ังที่ไดรับอนุมัติใหใชงบประมาณ 
จํานวน 11 โครงการ และ 1 โครงการ  ใหโอนงบประมาณไปตัดงบของสํานักงานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการที่ไมไดใชงบประมาณจํานวน 4 โครงการ 
                  สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานจัดหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนังสือ  ตํารา   วารสาร  ฐานขอมูลตาง ๆ   ใหกับคณะ / ภาควิชา/ หลักสูตรโดยมีการ 
กําหนดนโยบายอยางชัดเจน  มีขั้นตอน  กระบวนการ   รวมทั้งมีวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอยางเหมาะสม   
                  ปการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
หองสมุดเปนเงินทั้งส้ิน 25,727,455.00 บาท (ย่ีสิบหาลานเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอย 
หาสิบหาบาทถวน) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งส้ิน  25,815,710.69 บาท (ย่ีสิบหาลานแปด
แสนหนึ่งหม่ืนหาพันเจ็ดรอยสิบบาทหกสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 100.34 ของ
งบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทเปนเงินทั้งส้ิน 15,772,988.71 บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองพันเการอย
แปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)  คิดเปนรอยละ 61.31 ของคาใชจายทั้งหมด 
                  ในการดําเนินงานตามภาระหลักของสํานักหอสมุด  ไดมีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใหบริการ  มีการใชระบบ 
หองสมุดอัตโนมัติเพื่อ จัดเก็บ  เขาถึง  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช 
เทคโนโลยี RFID  เพื่อบริการ ยืม-คืน  ดวยตนเอง  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 
ขอมูลผานอินเทอรเน็ต  มีการติดต้ัง WiFi  ทั้งอาคาร   มีการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต 
สํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง  จัดใหมีการบริการในรูปแบบตาง ๆ  ที่เปนพื้นฐาน  และในรูป 
แบบบริการอิเล็กทรอนิกส  ใหเกิดประสิทธิ  ภาพรวดเร็ว  ตรงตอความตองการของผูใช 
มีการเปดใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม   มีบริการสงเสริมวิชาการ  การจัดกิจกรรมสงเสริม 
การใช   รวมท้ังมีการทําประชาสัมพันธขาวสารในชองทางตาง ๆ  ไปยังผูใช 
                 ทั้งนี้ สํานักหอสมุดไดมีการประเมินผลการดําเนินการ  โดยสํารวจความพึง 
พอใจผูใชเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง   เพื่อสามารถนําผลสํารวจมาปรับปรุงพัฒนา 
สํานักหอสมุดตอไป 

มรส.สหส.6.1.001  แผนพัฒนาสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ 2555-2559 

มรส.สหส.6.1.002  แผนดําเนินงานสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา  2558 

มรส.สหส.6.1.003  แผนการพัฒนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558  

มรส.สหส.6.1.004  งบประมาณของสํานัก 

หอสมุดประจําปการศึกษา 2558 

มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2558 

มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจงเร่ืองงบ 

ประมาณประจําปการศึกษา 2558 

มรส.สหส.6.1.007   สรุปคาใชจายทรัพยากร 
สารสนเทศ   ประจําปการศึกษา 2558 
มรส.สหส.6.1.008  จํานวนคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณ  สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2558
มรส.สหส.6.1.009  เวบ็ไซตสํานักหอสมุด 
http://library.rsu.ac.th    
มรส.สหส.6.1.010  แบบสํารวจความพึงพอใจ 
ประจําปการศึกษา 2558     



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

            ในปการศึกษา 2558  สํานักหอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวนท้ังส้ิน 
34,688,900 รายการ (หนังสือ  4,242 เลม  วารสาร  658  ชื่อเร่ือง  หนังสือพิมพ 16 ชื่อ
เร่ือง  ส่ือโสตทัศน 1,884  รายการ  เอกสารจดหมายเหตุ  184  รายการ  และทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส   34,681,916 รายการ) เม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2557  มี
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.78 
                   สําหรับคาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละ  74.98  ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด   ซึ่งจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีในสํานักหอสมุด  ปจจุบันมีจํานวนท้ังส้ิน 34,868,674 
รายการ  และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (34,681,916  รายการ)  คิด
เปนรอยละ 99.46 ประกอบดวยฐานขอมูลตาง ๆ  ไดแก  

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

                  สําหรับการดําเนินงานดานบริการในปการศึกษา 2558สํานักหอสมุดมีการ 
เปดใหบริการต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร  เวลา 08.30 ถึง 21.00 น.  และใหบริการในวัน 
เสาร-อาทิตย  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชั่วโมงเปดใหบริการเฉลี่ย  12.5 ชั่วโมงตอวัน    
และมีบริการตอบคําถามและชวยคนควา  ตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการต้ังแตเวลา  08.30 ถึง
20.30 น. รวมเวลาตอบคําถามและชวยการคนควา 12  ชั่วโมงตอวัน มีบริการ
อิเล็กทรอนิกสตลอด  24  ชั่วโมง    ทั้งนี้มีจํานวนผูเขาใชรวม 303,683 คร้ัง 
                   มีจํานวนการใชบริการตางๆ  รวม  9,171,004  คร้ัง (การเขามาใชบริการ ณ 
จุดหองสมุด  356,340  คร้ัง  และการใชบริการอิเล็กทรอนิกส  (8,814,664  คร้ัง)  

 
มรส.สหส.6.1.011 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
มรส.สหส.6.1.012 สรุปจํานวนทรัพยากร 
สารสนเทศทั้งหมดของสํานักหอสมุด  ประจํา 
ปการศึกษา  2558 
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจํานวนทรัพยากร 
สารสนเทศและรายช่ือที่จัดหาประจําป 
การศึกษา  2558 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปสถิติการใชบริการ 
ประจําปการศึกษา 2558 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ 
ประจําปการศึกษา 2558 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปการจัดอบรม 
การใชฐานขอมูลแกอาจารย บุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2558 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปการสอน อบรม การสืบคน 
ขอมูลใหนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

มรส.สหส.6.1.018 สรุปกิจกรรมสงเสริม 
การอาน  ประจําปการศึกษา   2558 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปผลการสํารวจความพึง 
พอใจ  ประจําปการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    มีการดําเนินงานการบริการสงเสริมวิชาการ  ในเร่ืองตาง ๆ  ไดแก การจัด
ปฐมนิเทศการใชหองสมุด  61  สาขา  2,915  ราย การแนะนํา / สอนการใชและอบรม
วิธีการสืบคนขอมูลใหกับนักศึกษา 18  สาขา  557  ราย  และอาจารย จํานวน  19 คณะ 
 4  หนวยงาน  190 ราย  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  จํานวน  10 คร้ัง    นิทรรศการ
สงเสริมการอาน จํานวน  5    คร้ัง   และการจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ  จํานวน  49 คร้ัง 
                     สํานักหอสมุดมีการสํารวจความพึงพอใจเปนประจําทุกป   สําหรับผลการ 
สํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา2558  อยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ย   3.77 
(คะแนนเต็ม 5) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ   ดานผูใหบริการ มีคาเฉล่ีย 3.93   ดานสถานที่ 
วัสดุ  ครุภัณฑ  มีคาเฉล่ีย  3.90   ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉล่ีย 3.74    ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีคาเฉล่ีย  3.73   ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉล่ีย  3.72     และดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  มีคาเฉล่ีย 3.63 
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 
                   สํานักหอสมุดไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจมาทบทวนในการประชุม   
และหาแนวทางในการดําเนินงานและบริการเร่ืองหองสมุดในดานตาง ๆ  ใหตรงตอความ 
ตองการของผูใช  และเพื่อวางแผนพัฒนาหองสมุดตอไป  
                   สําหรับในปการศึกษา  2558  ไดมีการนําผลประเมินความพึงพอใจจาก 
ปการศึกษา 2557 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2558  ไดแก  ในเร่ือง 
ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และดานเคร่ืองมือและอุปกรณ   โดยในดานการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารไดมีการพัฒนาปรับปรุงในการใชชองทางตาง ๆ   อยาง 
ตอเนื่องโดยเฉพาะการประชาสัมพันธขาวสารผาน   Facebook    ซึ่งเปนชองทางที่ผูใช 
สวนใหญใหความสนใจ   พรอมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาหนาเว็บไซตสํานักหอสมุดใหมี 
ความทันสมัย และทําการประชาสัมพันธขาวอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งมีการสงขาวประชา 
สัมพันธเร่ืองตาง ๆ   ไปยังอาจารยโดยผานระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย  ในดานเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ   ไดมีการอํานวยความสะดวกโดยเพ่ิมเติมจุด  WiFi     เพื่อใหผูใชสามารถ 
เขาถึงขอมูล โดยใชอุปกรณการส่ือสารรูปแบบตาง ๆได  และมีการอํานวยความสะดวก 
ใหสามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใช  QR-Code 
                    ผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อปการศึกษา  2557 
คณะกรรมการฯ   ไดใหขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุง หรือสรางอาคารหอสมุดกลาง 
และเพิ่มพื้นที่การใหบริการใหเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ    ซึ่งในป  2558   มีการตั้ง 
โครงการปรับปรุงทางกายภาพไวแลว   แตมีความจําเปนตองชะลอโครงการไวกอน   
ดวยติดขัดงบประมาณ                 

มรส.สหส.6.1.020 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําป  
การศึกษา  2558  (คร้ังที่ 4/2558 
วันที่ 29 มิถุนายน  2559) 
มรส.สหส.6.1.021 รายงานผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน  ฝายวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2557 
มรส.สหส.6.1.022  สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการสํานักหอสมุด ประจําป 
การศึกษา  2558  
มรส.สหส.6.1.023 ชองทางการประชาสัมพันธ 
ขาวสารสํานักหอสมุด 
มรส.สหส.6.1.024 โครงการออกแบบ 
อาคารสํานักหอสมุดประจําป  2558 
 

4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเปนรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
                  ในปการศึกษา 2558  สํานักหอสมุดไดมีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใน 
เชิงรุกเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศที่หลากหลาย  และเขาถึงไดอยางสะดวก 

มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.026 โครงการพัฒนาระบบการจัด 



รวดเร็ว  โดยการใชเทคโนโลยีการสืบคนขอมูล  EDS ชวยใหสามารถสืบคน ขอมูลหองสมุด 
แบบ Single Search ในการสืบคนขอมูลคร้ังเดียว (ไมตองพิมพคําคนหลายครั้ง)  ระบบ 
สามารถแสดงผลลัพธไดจากฐานขอมูลหลายแหลงที่มาของขอมูลพรอมๆ กัน  ทั้งจาก 
ฐานขอมูลภายในหองสมุดและแหลงขอมูลจากภายนอก   
                  นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดมีการผลิตวารสารทางดานวิชาการ  ไดแก  
วารสารรังสิตสารสนเทศ    มาเปนปที่ 21  และในปการศึกษา 2557  ไดรับการพิจารณา 
เขาสูฐานขอมูลวารสารวิชาการไทย  (TCI)  ในกลุมที่ 2   พรอมทั้งไดมีการพัฒนาระบบ 
การจัดการวารสารออนไลน  (e-Journal)   เพื่อสนับสนุนกลยุทธในดานการจัดการเรียน 
การสอนที่ดีและมุงสูความเปนนานาชาติ  เปนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต   
อํานวยความสะดวกใหกับอาจารย นักวิจัย  และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   
สามารถนําเสนอผลงานตีพิมพเผยแพร  ไดอยางกวางขวาง   และสามารถเขาถึง 
สารสนเทศในวารสารไดอยางรวดเร็ว  และประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน   และ 
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยตางๆ    โดยสามารถ 
เขาไปที่  URL : http://library.rsu.ac.th/journal/           
                     ดานอาคาร สถานที่   สํานักหอสมุดมีนโยบายดําเนินกิจกรรม 7 ส  และ 
มุงสงเสริมใหสํานักหอสมุดเปน  Green  Library   จึงไดมีจัดการทางดานกายภาพ    
โดยปรับปรุงพื้นที่นั่งบริเวณลานกาแฟท่ีบริเวณช้ัน  2   เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูใช 
สําหรับนั่งอานหนังสือและพักผอน   พรอมทั้งจัดสภาพส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม  สวยงาม 
พรอมทั้งจัดมุมนั่งอานใตบันไดหองอานช้ัน 3   ใหเปนพื้นที่สีเขียวดวยเชนกัน     
                    สําหรับในปการศึกษา 2559  สํานักหอสมุดไดพัฒนากลยุทธในการดําเนิน 
การดานทรัพยากรสารสนเทศ  และบริการ   ใหเกิดความหลากหลายและเพียงพอตอความ 
ตองการของผูใช    ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันกับสถาบันภายนอก  โดย 
สรางเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด  ที่เรียกวา  TU-Thaipul   เปนบริการสืบคน /  
ยืมทรัพยากร    ระหวางหองสมุด  5 แหง  ไดแก  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต   
สํานักหอสมุดและศูนยการเรียนรู  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    ศูนยสนเทศและหอสมุด   
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  และ สํานัก 
หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมทั้งมีแผนความรวมมือระหวางหองสมุดกับ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                      และทางดานกายภาพ  ไดมีการเตรียมปรับปรุงหอง Study  Room ที่บริเวณ 
ชั้น 1  ริมสระนํ้า  ใหเปนพื้นที่ศึกษาคนควาดวยตนเองของผูใช  มีที่นั่งประมาณ  120  ที่นั่ง  
ทั้งนี้จะเปดใหบริการไดใน  ภาคการศึกษาท่ี S/2559   ปการศึกษา 2559  เปนตนไป   
รวมถึงการปรับปรุงทางกายภาพภาย ในสํานักหอสมุดที่ไดมีโครงการชะลออยูจาก 
ในปการศึกษา 2558 

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

5. มี (4)+ มีแนวทางปฏิบัติที่ดี  โดยใชหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน   
และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติ 
ที่ดีไดชัดเจน 

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



ผลการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดมีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี  ดังนี้  

1. การบอกรับเปนสมาชิกฐานขอมูล  EDS  ซึ่งเปนการสืบคน ขอมูล 
หองสมุดแบบ Single Search ในการสืบคนขอมูลคร้ังเดียว (ไมตอง 
พิมพคําคนหลายครั้ง)  ระบบสามารถ แสดงผลลัพธไดจากฐานขอมูล  
จากหลายแหลงที่มาของขอมูลพรอมๆ กัน  สามารถเขาถึงเนื้อหาทั้งหมด 
ที่ออกจากกลองคนหาเดียว   เพื่อการสืบคนขอมูลทรัพยากร 

                        (ส่ืออิเล็กทรอนิกส   และส่ิงพิมพ)   จากทั้งภายใน หองสมุดและแหลงที่ 
                        มาจากภายนอก   และสามารถพัฒนาใหเกิดความรวมมือในการใช 
                        ทรัพยากรสารสนเทศรวมกันระหวางหองสมุดไดตอไปในปการศึกษา 2559 

2. พัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน  (e-Journal)   URL : 
http://library.rsu.ac.th/journal/   เพื่อสนับสนุนดานการจัดการเรียน 
การสอนที่ดีและมุงสูความเปนนานาชาติ  เปนการพัฒนามาตรฐาน 
คุณภาพบัณฑิต  อํานวยความสะดวกใหกับอาจารย   นักวิจัย   
และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สามารถนําเสนอผลงาน   ตีพิมพ 
เผยแพรไดอยางกวางขวาง   และสามารถเขาถึงสารสนเทศ 

                        ในวารสารไดอยางรวดเร็ว  และประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน    
                        และสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรผลงานวิชาการและผลงาน 
                        วิจัยตางๆ    

3. การพัฒนาหองสมุดไปสู  Green  library  (หองสมุดสีเขียว)   ดําเนินงาน 
ตอเนื่องจากกิจกรรม  7 ส   ที่เร่ิมในปการศึกษา 2558  ซึ่งเปนกิจกรรม 
พื้นฐานที่สําคัญมาจาก 5  ส     โดยมีการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว  บริเวณ 
ที่นั่งลานกาแฟช้ัน  2   และบริเวณโถงใตบันไดหองอานช้ัน 3   เพื่ออํานวย 
ความสะดวกใหผูใชสําหรับนั่งอานหนังสือและพักผอน   พรอมทั้งจัด 
สภาพส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม  สวยงาม   และมุงสูการประหยัดพลังงาน 
และการใชทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชหลัก 1A3R  (A = Avoid,  
R = Reduce, R = Reuse, R = Recycle) 

 

มรส.สหส.6.1.030  หนาจอการสงบทความ 
วารสารออนไลน  (http://library.rsu.ac.th/journal/) 
มรส.สหส.6.1.031  ภาพถายพื้นที่บริเวณลาน 
กาแฟช้ัน 2 และบริเวณโถงใตบันไดหองอานช้ัน 3 

มรส.สหส.6.1.032  คูมือ 1A3R 

 


