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

การดาํเนินงาน หลักฐานการอ้างองิ 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการดําเนินงาน 
                  สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ใน 
แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  โดยในปีการศกึษา 2560  ได้มีการ 
ดําเนินงานจํานวน 19  โครงการ งบประมาณท่ีขอจดัตัง้ท่ีได้รับอนมุติัให้ใช้งบประมาณ 
จํานวน 16 โครงการ และ 1 โครงการ  ให้โอนงบประมาณไปตดังบของสํานกังานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณจํานวน  2 โครงการ 
                  สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานจดัหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนงัสือ  ตํารา   วารสาร  ฐานข้อมลูตา่ง ๆ   ให้กบัคณะ / ภาควิชา/ หลกัสตูรโดยมีการ 
กําหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  มีขัน้ตอน  กระบวนการ   รวมทัง้มีวิธีการจดัสรรงบประมาณ 
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอย่างเหมาะสม   
                   ปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
ห้องสมดุเป็นเงินทัง้สิน้ 27,135,486.98 บาท (ย่ีสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนสามหม่ืนห้าพนัส่ีร้อย
แปดสบิหกบาทเก้าสบิแปดสตางค์) มีคา่ใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 26,640,205.03  (ย่ีสบิ
หกล้านหกแสนส่ีหม่ืนสองร้อยห้าบาทสามสตางค์) มีการใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 
98.17 ของงบประมาณท่ีได้รับ โดยคา่ใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศทกุประเภทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 13,421,551.08 บาท (สบิสามล้านส่ีแสนสอง
หม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยห้าสบิเอด็บาทแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 50.38 ของคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมด 
                  ในการดําเนินงานตามภาระหลกัของสํานกัหอสมดุ  ได้มีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบติังาน และให้บริการ  มีการใช้ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมติัเพ่ือ จดัเก็บ  เข้าถงึ  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช้ 
เทคโนโลยี RFID  เพ่ือบริการ ยืม-คืน  ด้วยตนเอง  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 
ข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต  มีการติดตัง้จดุ  WiFi  เพิ่มเติม   ในปีการศกึษา 2560  รวมทัง้หมด 
10  จดุ มีการจดัทําและพฒันาปรับปรุงเวบ็ไซต์สํานกัหอสมดุอย่างตอ่เน่ือง  จดัให้มี 
การบริการในรูปแบบตา่ง ๆ  ท่ีเป็นพืน้ฐาน  และในรูปแบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ให้เกิด 
ประสทิธิ  ภาพรวดเร็ว  ตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้   มีการเปิดให้บริการในเวลาท่ี 
เหมาะสม   มีบริการสง่เสริมวิชาการ  การจดักิจกรรมสง่เสริมการใช้   รวมทัง้มีการทํา
ประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารในช่องทางตา่ง ๆ  ไปยงัผู้ใช้ 
 

มรส.สหส.6.1.001  แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ พศ.2560-2564 

มรส.สหส.6.1.002  แผนดําเนินงานสํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา  2560 

มรส.สหส.6.1.003  แผนการพฒันาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2560  

มรส.สหส.6.1.004  สรุปงบประมาณของสํานกัหอส

ประจําปีการศกึษา 2560 

มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหา 

ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2560 

มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจ้งเร่ืองงบ 

ประมาณประจําปีการศกึษา 2560 

มรส.สหส.6.1.007   สรุปคา่ใช้จ่ายทรัพยากร 
สารสนเทศ   ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.008  จํานวนคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์  สํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2560
มรส.สหส.6.1.009  เวบ็ไซต์สํานกัหอสมดุ 
http://library.rsu.ac.th  
มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสารสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.011  แบบสํารวจความพงึพอใจ 
ประจําปีการศกึษา 2560    



                 ทัง้นี ้สํานกัหอสมดุได้มีการประเมินผลการดําเนินการ  โดยสํารวจความพงึ 
พอใจผู้ใช้เป็นประจําทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง   เพ่ือสามารถนําผลสํารวจมาปรับปรุงพฒันา 
สํานกัหอสมดุต่อไป 
2. มี (1)+ การนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัต ิ/ดาํเนินงาน  และมีการประเมนิ 
กระบวนการ 
ผลการดําเนินงาน 
               ในปีการศกึษา 2560 สํานกัหอสมดุมีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
ทัง้สิน้  37,382,304  รายการ (หนงัสือ 4,383 เลม่ วารสาร 668 ช่ือเร่ือง ส่ือโสตทศัน์ 467 
รายการ หนงัสือพิมพ์ 12 ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ2,910 รายการ ทรัพยากร
สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 37,373,864  รายการ)  เม่ือเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2559 
มีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนทัง้สิน้  36,584,855  รายการ  (หนงัสือ 3,262 
เลม่ วารสาร 544 ช่ือเร่ือง ส่ือโสตทศัน์ 428 รายการ หนงัสือพิมพ์ 13 ช่ือเร่ือง เอกสาร
จดหมายเหต ุ426 รายการ  ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 36,580,182  รายการ) 
ซึง่มีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.17 
 สําหรับคา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์  
คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด ซึง่จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทท่ีมีในสํานกัหอสมดุ ปัจจบุนัมีจํานวนทัง้สิน้  37,572,504  
รายการ และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 37,373,864 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.47  ประกอบด้วยฐานข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่  

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

 
 

มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบติังาน (Action plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจํานวนทรัพยากร 
สารสนเทศทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ  ประจํา 
ปีการศกึษา  2560 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจํานวนและรายช่ือทรัพยาก
สารสนเทศท่ีจดัหาประจําปีการศกึษา  2560 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการ 
ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ 
ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปจํานวนการอบรมการใช้ 
ฐานข้อมลูและเคร่ืองมือเพ่ือช่วยการวิจยั 
ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจํานวนการสอน  อบรม   
การใช้ฐานข้อมลูแก่นกัศกึษา  
ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมิน 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่นประจําปี 
การศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสํารวจ 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 



                  สําหรับการดําเนินงานด้านบริการในปีการศกึษา 2560 สํานกัหอสมดุมีการ 
เปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัศกุร์  เวลา 08.30 ถงึ 21.00 น.  และให้บริการในวนั 
เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชัว่โมงเปิดให้บริการเฉลี่ย  12.5 ชัว่โมงต่อวนั    
และมีบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า  ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา  08.30 ถงึ
20.30 น. รวมเวลาตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 12  ชัว่โมงต่อวนั มีบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ตลอด  24  ชัว่โมง    ทัง้นีมี้จํานวนผู้ เข้าใช้รวม  198,343  ครัง้  
                   มีจํานวนการใช้บริการตา่งๆ  รวม  1,719,858  ครัง้ (การเข้ามาใช้บริการ  
ณ จดุห้องสมดุ  284,872  ครัง้  และการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์  (1,434,986  ครัง้)   
                    มีการดําเนินงานการบริการสง่เสริมวิชาการ  ในเร่ืองตา่ง ๆ  ได้แก่ การจดั 
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 67  สาขา  2,084 ราย  การแนะนํา / สอนการใช้และอบรม 
วิธีการสืบค้นข้อมลูให้กบันกัศกึษา 17  หลกัสตูร  357  ราย  และอาจารย์ จํานวน  31   
 หลกัสตูร  10  หน่วยงาน  330 ราย  มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้  จํานวน  
6 ครัง้    นิทรรศการสง่เสริมการอา่น จํานวน  7    ครัง้   และการจดับอร์ด ข่าวสารท่ี
น่าสนใจ  จํานวน  33 ครัง้ 
                     สํานกัหอสมดุมีการสํารวจความพงึพอใจเป็นประจําทกุปี   สําหรับผลการ 
สํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจําปีการศกึษา 2560  อยูใ่นระดบัดี  มีคา่เฉลี่ย   3.93 
(คะแนนเตม็ 5) ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ   ด้านผู้ให้บริการ มีคา่เฉล่ีย 4.08   รองลงมา
ได้แก่  ด้านสถานท่ี วสัด ุ ครุภณัฑ์  มีคา่เฉลี่ย  4.06  ด้านการเข้าถงึข้อมลู  มีคา่เฉล่ีย 3.91   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคา่เฉลี่ย  3..88   ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  มีคา่เฉล่ีย  3.84  
และด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร  มีคา่เฉลี่ย 3.82  ตามลําดบั 
 
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 
ผลการดําเนินงาน 
                   สํานกัหอสมดุได้มีการนําผลประเมินความพงึพอใจมาทบทวนในการประชมุ   
และหาแนวทางในการดําเนินงานและบริการเร่ืองห้องสมดุในด้านตา่ง ๆ  ให้ตรงตอ่ความ 
ต้องการของผู้ใช้  และเพ่ือวางแผนพฒันาห้องสมดุตอ่ไป  
                   สําหรับในปีการศกึษา  2560  ได้มีการนําผลประเมินความพงึพอใจจาก 
ปีการศกึษา 2559  มาพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศกึษา 2560  ได้แก่  ในเร่ือง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทรัพยากรสารสนเทศ   ท่ีได้ผลจากการสํารวจสิง่ท่ี 
ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงมากท่ีสดุตามลําดบั   ซึง่ในปีการศกึษา 2559  สํานกัหอสมดุได้ 
มีการพฒันาดําเนินการในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เน่ือง  มีการนําเคร่ืองมือ 
เพ่ือช่วยในการสืบค้นหาแหลง่ข้อมลูและเข้าถงึแหลง่ตา่ง ๆ  ได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึน้     
โดยการนําระบบ One search ( EDS)  มาใช้    และได้ดําเนินการจดัหาปรับเปล่ียน 
ระบบห้องสมดุอตัโนมติั  ใหมแ่ทนระบบเดิม  ทัง้นีเ้พ่ือสามารถอํานวยความสะดวกให้ 
ผู้ใช้ได้มากขึน้  ทัง้นีใ้นปีการศกึษา 2560  สํานกัหอสมดุได้มีการปรับเปล่ียนระบบห้องสมดุ  
อตัโนมติัจากเดิม  มาเป็นระบบใหม ่ (Aleph)  และได้ดําเนินการ implement  ระบบ 

มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี  
การศกึษา  2560 
มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมิน 
คณุภาพการศกึษาภายใน  ฝ่ายวิชาการ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
มรส.สหส.6.1.023  สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการสํานกัหอสมดุ ประจําปี 
การศกึษา  2560  
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรมระบบห้องสมดุอตัโนมติั Aleph 
  



มาตัง้แต ่เดือนมิถนุายน  2560  และใช้ระบบได้เตม็รูปแบบ  ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561  
นอกจากนีย้งัมีการปรับเปล่ียนหน้าจอผู้ใช้ในการสืบค้น  (WebPac)  ให้เข้าถงึข้อมลูได้ 
หลากหลายกวา่เดิม    สําหรับในด้านทรัพยากรสารสนเทศนัน้  ได้พยายามจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ทกุท่ีทกุเวลา 
และให้เพียงพอตอ่ความต้องการ       และมีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชน       เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ 
มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายและใช้ร่วมกนัได้  เพ่ือเป็นการประหยดังบประมาณ 
แตมี่ทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเพิ่มขึน้   โดยในปีการศกึษา 2560  เครือข่ายความร่วมมือ 
ได้ขยายสมาชิกจากเดิม  5  แห่ง  เพิ่มขึน้เป็น  8  แหง่   
               ในปีการศกึษา 2560   สํานกัหอสมดุมีการบอกรับฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยัท่ีมี 
ช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในแวดวงนกัวิจยั ได้แก่  ฐานข้อมลู  Scopus   ได้สําเร็จ   โดย 
การเข้าร่วมเป็นภาคีตอ่รองราคาบอกรับฐานข้อมลู Scopus  กบัมหาวิทยาลยัของรัฐ 
และเอกชนรวม  35  แหง่  และเร่ิมใช้ฐานข้อมลูได้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  2560  เป็นต้นมา   
พร้อมทัง้มีการสง่เสริมการใช้  และแนะนําการใช้ให้กบัอาจารย์   และนกัวิจยั 
                สํานกัหอสมดุมีหน้าท่ีสง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้อาจารย์  นกัวิจยั  นกัศกึษา   
สามารถทํางานวิจยัออกมาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  จงึมีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริม
สนบัสนนุให้อาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา   ทัง้นีใ้นปีการศกึษา  
2560  มหาวิทยาลยัได้มีการบอกรับโปรแกรม  Turnitin   ซึง่เป็นโปรแกรมการตรวจจบั 
การคดัลอกวรรณกรรม   ซึง่มหาวิทยาลยั ให้ความสําคญัในเร่ืองการคดัลอกวรรณกรรม 
ในงานวิจยั  และงานเขียนทางวิชาการ    สํานกัหอสมดุจงึทําหน้าท่ีเป็น ศนูย์กลางในการ 
ให้ข้อมลู  คําแนะนํา และจดัอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin   นอกจากนีไ้ด้มีการจดัหา 
โปรแกรมอ่ืน ๆ  มาสนบัสนนุการทําวิจยั  เช่น  Mendeley  / Zotero   เป็นต้น 

 

4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
                  ในปีการศกึษา 2560  สํานกัหอสมดุได้มีการพฒันาทัง้ในเร่ืองทรัพยากร 
สารสนเทศ  และการให้บริการเชิงรุกเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศท่ีหลาก 
หลาย  และเข้าถงึได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  และจากหลายแหลง่ข้อมลู  โดยการเข้าร่วม 
เครือข่ายความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนอยา่งตอ่เน่ือง   จะเห็นได้จากการ 
ร่วมเป็นเครือข่าย TU-THAIPUL  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  
(Resource sharing)  เพิ่มจาก 5  แหง่ เป็น 8  แหง่   (มหาวิทยาลยัเอกชน  7  แหง่  และ 
รัฐ  1  แหง่)  ได้แก่ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ    สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและ 
หอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีปทมุ   สํานกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์   ผ่านระบบ EDS   (EBSCO Discovery Service)    ซึง่ความร่วมมือนีเ้กิด 

มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul 
(http://library.rsu.ac.th/home3.html)  
มรส.สหส.6.1.027 สรุปสถิติจํานวนการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศเครือข่ายความร่วมมือ  
Tu-Thaipul  ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการ 
ห้องสมดุสีเขียวตาม PDCA      
ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.029 ภาพถ่ายบริเวณห้อง  
Study Room  สํานกัหอสมดุ 
 



เป็นรูปธรรมมาตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  2559  จนถงึปัจจบุนั   นอกจากนีไ้ด้มีการปรับเปล่ียน 
ระบบการสืบค้นข้อมลู WebPac  โดยผา่นเคร่ืองมือสืบค้น  Premo   ทําให้สามารถสืบค้น
ข้อมลูได้หลากหลาย  และมีแหลง่ข้อมลูในจํานวนมากขึน้ 
                  ด้านอาคาร สถานท่ี   นบัแตสํ่านกัหอสมดุมีการดําเนินการในเร่ือง  5  ส  จนถงึ 
7 ส  และมุง่ไปสูก่ารเป็น  Green  Library   มาตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2559  ซึง่สํานกั 
หอสมดุได้มีการดําเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั  โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 
ห้องสมดุสีเขียวกบัห้องสมดุทัง้ของรัฐ และเอกชนอีก 31  แหง่    เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ   
การร่วมอบรม  ประชมุ    เพ่ือให้เกิดความสมัฤทธ์ิผลในการเป็นห้องสมดุสีเขียวในเบือ้งต้น 
ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสํานกึใน เร่ืองการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดั 
และรู้คณุคา่ด้วยหลกั 1A3Rs การลดการ  ใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบนัทกึสถิติการใช้ไฟฟ้าของอาคารสํานกัหอสมดุ ประจําเดือน  การคดัแยกขยะ 
ประเภทขวดนํา้พลาสติก  แก้วนํา้พลาสติกเพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)   มีการพฒันา
พืน้ท่ีสีเขียวบริเวณลานพกัสายตา ชัน้ 2   รวมทัง้การศกึษาดงูานเพ่ือกระตุ้นการรับรู้ 
และสร้างความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการเป็นห้องสมดุสีเขียวตามข้อ 
กําหนดของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ให้แก่บคุลากร  ทําให้ในปีการศกึษา  
2560 นี ้ สํานกัหอสมดุได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมดุสีเขียว  ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
โดยเข้ารับเกียรติบตัรเม่ือ วนัท่ี 28 มีนาคม  2561            
               นอกจากนี ้ ได้ปรับปรุงห้อง Study  Room ท่ีบริเวณชัน้ 1  ริมสระนํา้  ให้เป็น 
พืน้ท่ีศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้  มีท่ีนัง่ประมาณ  120  ท่ีนัง่ และเปิดให้บริการมา 
ตัง้แต ่  ปีการศกึษา 2559  มาจนถงึปัจจบุนั  โดยเปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา  8.30-24.00  น. 
สําหรับในปีการศกึษา 2560  ได้มีการปรับเวลาเปิดให้บริการเป็น 24 ชัว่โมง  ทัง้นีใ้นปี 
การศกึษา 2561  มีโครงการท่ีจะปรับปรุงบริเวณห้อง Study Room  ให้เป็น Co-working 
Space   เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีพืน้ท่ีในการทํางานมากขึน้  และสามารถเปิดให้บริการได้ 
ตลอดเวลา  
 
5. มี (4)+ มีแนวทางปฏบัิตทิี่ดี  โดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ยืนยัน   
และกรรมการผู้ตรวจประเมนิสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏบัิต ิ
ที่ดีได้ชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
สํานกัหอสมดุมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี  ดงันี ้ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐและเอกชน  ได้แก่เครือข่าย 
                        TU-Thaipul  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  
                        (Resource sharing)  โดยเพิ่มจํานวนจาก 5  แหง่ ในปีการศกึษา 2559   
                        มาเป็น  8  แหง่  ในปีการศกึษา 2560   แหง่  ได้แก่ สํานกัหอสมดุ  
                        มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยั 

มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลดําเนินการบริการยืม 
ระหวา่งห้องสมดุเครือข่ายความร่วมมือ  
Tu-Thaipul ประจําปีการศกึษา 2560  
มรส.สหส.6.1.031 สรุปรายงานประเมินผลการ 
อบรมการใช้ฐานข้อมลูและเคร่ืองมือเพ่ือ 
ทํางานวิจยัแก่อาจารย์ ประจําปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.032  คู่มือการพฒันาองค์กรด้วย 
หลกั 1A3Rs 
 



                        กรุงเทพ    สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยั หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและ 
                        หอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
                        สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช    
                        และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ผา่นระบบ EDS  

(EBSCO Discovery Service)   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
ร่วมกนั  และท่ีสําคญัเป็นการช่วยองค์กรในการประหยดังบประมาณลง 
ได้จํานวนมาก  แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้  สําหรับ 
ในปีการศกึษา  2560  มหาวิทยาลยัรังสติสามารถลดงบประมาณการ 
จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศจากความร่วมมือ TU-Thaipul  เป็นจํานวนเงิน 
107,557   บาท 

2. ผลกัดนัสง่เสริมให้เกิดการทํางานวิจยัของมหาวิทยาลยั  ทัง้นีไ้ด้มีการ 
บอกรับฐานข้อมลู  Scopus  ในปีการศกึษา 2560   ซึง่เป็นฐานข้อมลู 
ระดบันานาชาติท่ีสําคญัในการจดัอนัดบัความสามารถทางการวิจยั 
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลยัตา่งๆ  ทัว่โลก (World University  
Rankings)     ทัง้นีอ้าจารย์  นกัวิจยั  นกัวิชาการ  ตลอดจนนกัศกึษา 

                        ในมหาวิทยาลยั จะได้มีโอกาสเข้าถงึ  ศกึษาและค้นคว้าผลงานวิจยัจาก 
ประเทศตา่ง ๆ  ทัว่โลกได้อยา่งสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้  และสามารถ 
พฒันาศกัยภาพงานวิจยัได้อยา่งตอ่เน่ือง    นอกจากการบอกรับฐานข้อมลู 
ระดบันานาชาติแล้ว  สํานกัหอสมดุยงัมีการสง่เสริมให้เกิดการทํางานวิจยั 
และการเขียนบทความวิชาการอยา่งถกูต้อง  และสง่เสริมให้เกิดการใช้ 
โปรแกรมการตรวจจบัการคดัลอกวรรณกรรม  ท่ีเรียกวา่  Turnitin   เพ่ือ 
ไมใ่ห้เกิดการลอกเลียนวรรณกรรมจากแหลง่ตา่ง ๆ  โดยการจดัอบรม 
โปรแกรมดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปีการศกึษา  ทัง้ในกลุม่อาจารย์  
นกัวิจยัและนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  

3. การเป็นห้องสมดุสีเขียว   (Green  library)   สํานกัหอสมดุได้ดําเนินการ  
ตามแนวนโนบาย  และหลกัปฏิบติัของห้องสมดุสีเขียวตามหลกัเกณฑ์ 
การประเมินของสมาคมห้องสมดุแหง่ ประเทศไทย ฯ  โดยได้ผา่น  
การตรวจประเมินให้เป็นห้องสมดุสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินของ  
สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยใน พระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพ  
รัตนราชสดุาฯ  โดยเข้ารับเกียรติบตัร เม่ือวนัท่ี  28 มีนาคม  2561   ทัง้นี ้     
สํานกัหอสมดุมีแนวปฎิบติัท่ีดี  ได้นําหลกั 1A3Rs   (A =  Avoid, 
R = Reduce, R = Reuse,   R = Recycle)  มาปฏิบติั   รวมทัง้เป็น  

                        หน่วยงานท่ีมีการนํานโยบายการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม   
                        การลดขยะ  และอ่ืน ๆ   มาปฏิบติัจนเกิดผลดี  ทําให้ได้รับการประเมิน  
                        เป็นห้องสมดุสีเขียว  ในปีการศกึษา  2560   ตามเกณฑ์การประเมิน  

มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการ 
ห้องสมดุสีเขียวตาม PDCA ประจําปี 
การศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.033 การบริหารจดัการพลงังาน 
ห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุ  ประจําปีการศกึษา 
2560 
มรส.สหส.6.1.034  ภาพงานแสดงนิทรรศการ 
เพ่ือเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ ด้านการบริหารจดั
การพลงังานห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2560 
 



                        ของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพ 
                        รัตนราชสดุาฯ   โดยเข้ารับเกียรติบตัรเม่ือ วนัท่ี 28 มีนาคม  2561    
                        และในงานวนั  KM Day  ของมหาวิทยาลยัรังสิต  เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
                        2560   สํานกัหอสมดุได้ร่วมเป็นผู้ นําเสนอโปสเตอร์ใน งานนิทรรศการ 
                        และเสวนาด้านการจดัการความรู้  โดยนําเสนอเร่ือง  ด้านการบริหารจดั 
                        การพลงังานห้องสมดุสีเขียว 
                         
 


