องค์ ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่ งชี ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (ด้ านห้ องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลหรื อทรั พยากรที่เอือ้
ต่ อการเรี ยนการสอน)
การดําเนินงาน
1. มีระบบ มีกลไก
ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานตามแผนงานที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของฝ่ ายวิชาการ โดยในปี การศึกษา 2560 ได้ มีการ
ดําเนินงานจํานวน 19 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดตังที
้ ่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ งบประมาณ
จํานวน 16 โครงการ และ 1 โครงการ ให้ โอนงบประมาณไปตัดงบของสํานักงานมาตรฐาน
วิชาการ โครงการที่ไม่ได้ ใช้ งบประมาณจํานวน 2 โครงการ
สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานจัดหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานข้ อมูลต่าง ๆ ให้ กบั คณะ / ภาควิชา/ หลักสูตรโดยมีการ
กําหนดนโยบายอย่างชัดเจน มีขนตอน
ั้
กระบวนการ รวมทังมี
้ วิธีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ห้ องสมุดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 27,135,486.98 บาท (ยี่สบิ เจ็ดล้ านหนึง่ แสนสามหมื่นห้ าพันสี่ร้อย
แปดสิบหกบาทเก้ าสิบแปดสตางค์) มีคา่ ใช้ จ่ายจริงเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 26,640,205.03 (ยี่สบิ
หกล้ านหกแสนสี่หมื่นสองร้ อยห้ าบาทสามสตางค์) มีการใช้ งบประมาณคิดเป็ นร้ อยละ
98.17 ของงบประมาณที่ได้ รับ โดยค่าใช้ จ่ายหลักนํามาใช้ ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 13,421,551.08 บาท (สิบสามล้ านสี่แสนสอง
หมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยห้ าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 50.38 ของค่าใช้ จ่าย
ทังหมด
้
ในการดําเนินงานตามภาระหลักของสํานักหอสมุด ได้ มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และให้ บริการ มีการใช้ ระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติเพื่อ จัดเก็บ เข้ าถึง และ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มีการใช้
เทคโนโลยี RFID เพื่อบริการ ยืม-คืน ด้ วยตนเอง มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรับสืบค้ น
ข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต มีการติดตังจุ
้ ด WiFi เพิ่มเติม ในปี การศึกษา 2560 รวมทังหมด
้
10 จุด มีการจัดทําและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สํานักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง จัดให้ มี
การบริการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็ นพื ้นฐาน และในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพรวดเร็ว ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ มีการเปิ ดให้ บริการในเวลาที่
เหมาะสม มีบริ การส่งเสริมวิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ รวมทังมี
้ การทํา
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้

หลักฐานการอ้ างอิง
มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต พศ.2560-2564
มรส.สหส.6.1.002 แผนดําเนินงานสํานักหอสมุด
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.003 แผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักหอสมุด ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสํานักหอส
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้ งเรื่ องงบ
ประมาณประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้ จ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.008 จํานวนคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ สํานักหอสมุดประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สํานักหอสมุด
http://library.rsu.ac.th
มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์
ข่าวสารสํานักหอสมุดประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.011 แบบสํารวจความพึงพอใจ
ประจําปี การศึกษา 2560

ทังนี
้ ้ สํานักหอสมุดได้ มีการประเมินผลการดําเนินการ โดยสํารวจความพึง
พอใจผู้ใช้ เป็ นประจําทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนําผลสํารวจมาปรับปรุงพัฒนา
สํานักหอสมุดต่อไป
2. มี (1)+ การนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดําเนินงาน และมีการประเมิน
กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน
ทังสิ
้ ้น 37,382,304 รายการ (หนังสือ 4,383 เล่ม วารสาร 668 ชื่อเรื่ อง สื่อโสตทัศน์ 467
รายการ หนังสือพิมพ์ 12 ชื่อเรื่ อง เอกสารจดหมายเหตุ 2,910 รายการ ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 37,373,864 รายการ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2559
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนทังสิ
้ ้น 36,584,855 รายการ (หนังสือ 3,262
เล่ม วารสาร 544 ชื่อเรื่ อง สื่อโสตทัศน์ 428 รายการ หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อเรื่ อง เอกสาร
จดหมายเหตุ 426 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 36,580,182 รายการ)
ซึง่ มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.17
สําหรับค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่ใช้ ในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ 71.62 ของค่าใช้ จ่ายในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศทังหมด
้
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสํานักหอสมุด ปั จจุบนั มีจํานวนทังสิ
้ ้น 37,572,504
รายการ และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 37,373,864 รายการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.47 ประกอบด้ วยฐานข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่
1. ฐานข้ อมูล Access Pharmacy
2. ฐานข้ อมูล BioMed Central
3. ฐานข้ อมูล Business Source Complete
4. ฐานข้ อมูล CINAHL Plus with Full Text
5. ฐานข้ อมูล Dentistry & Oral Science Source
6. ฐานข้ อมูล eBook Collection
7. ฐานข้ อมูล EBSCO Discovery Service
8. ฐานข้ อมูล Education Research Complete
9. ฐานข้ อมูล IEEE/IEL
10. ฐานข้ อมูล Matichon e-library
11. ฐานข้ อมูล Micromedex
12. ฐานข้ อมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)
13. ฐานข้ อมูล Science Direct
14. ฐานข้ อมูล ThaiLIS
15. ฐานข้ อมูล Wiley-Online Library

มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบตั ิงาน (Action plan)
สํานักหอสมุด ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศทังหมดของสํ
้
านักหอสมุด ประจํา
ปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจํานวนและรายชื่อทรัพยาก
สารสนเทศที่จดั หาประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้ บริการ
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.017 สรุปจํานวนการอบรมการใช้
ฐานข้ อมูลและเครื่ องมือเพื่อช่วยการวิจยั
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจํานวนการสอน อบรม
การใช้ ฐานข้ อมูลแก่นกั ศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมิน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านประจําปี
การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การสํานักหอสมุด
ประจําปี การศึกษา 2560

สําหรับการดําเนินงานด้ านบริการในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดมีการ
เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 21.00 น. และให้ บริ การในวัน
เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. รวมชัว่ โมงเปิ ดให้ บริการเฉลี่ย 12.5 ชัว่ โมงต่อวัน
และมีบริ การตอบคําถามและช่วยค้ นคว้ า ตลอดเวลาที่เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 08.30 ถึง
20.30 น. รวมเวลาตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า 12 ชัว่ โมงต่อวัน มีบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ตลอด 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้มีจํานวนผู้เข้ าใช้ รวม 198,343 ครัง้
มีจํานวนการใช้ บริ การต่างๆ รวม 1,719,858 ครัง้ (การเข้ ามาใช้ บริการ
ณ จุดห้ องสมุด 284,872 ครัง้ และการใช้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ (1,434,986 ครัง้ )
มีการดําเนินงานการบริการส่งเสริ มวิชาการ ในเรื่ องต่าง ๆ ได้ แก่ การจัด
ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด 67 สาขา 2,084 ราย การแนะนํา / สอนการใช้ และอบรม
วิธีการสืบค้ นข้ อมูลให้ กบั นักศึกษา 17 หลักสูตร 357 ราย และอาจารย์ จํานวน 31
หลักสูตร 10 หน่วยงาน 330 ราย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ จํานวน
6 ครัง้ นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน จํานวน 7 ครัง้ และการจัดบอร์ ด ข่าวสารที่
น่าสนใจ จํานวน 33 ครัง้
สํานักหอสมุดมีการสํารวจความพึงพอใจเป็ นประจําทุกปี สําหรับผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประจําปี การศึกษา 2560 อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลี่ย 3.93
(คะแนนเต็ม 5) ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านผู้ให้ บริการ มีคา่ เฉลี่ย 4.08 รองลงมา
ได้ แก่ ด้ านสถานที่ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ มีคา่ เฉลี่ย 4.06 ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล มีคา่ เฉลี่ย 3.91
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่ เฉลี่ย 3..88 ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ มีคา่ เฉลี่ย 3.84
และด้ านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มีคา่ เฉลี่ย 3.82 ตามลําดับ
3. มี (2)+ การปรั บปรุ ง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดได้ มีการนําผลประเมินความพึงพอใจมาทบทวนในการประชุม
และหาแนวทางในการดําเนินงานและบริการเรื่ องห้ องสมุดในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ และเพื่อวางแผนพัฒนาห้ องสมุดต่อไป
สําหรับในปี การศึกษา 2560 ได้ มีการนําผลประเมินความพึงพอใจจาก
ปี การศึกษา 2559 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปี การศึกษา 2560 ได้ แก่ ในเรื่ อง
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้ ผลจากการสํารวจสิง่ ที่
ผู้ใช้ ต้องการให้ ปรับปรุงมากที่สดุ ตามลําดับ ซึง่ ในปี การศึกษา 2559 สํานักหอสมุดได้
มีการพัฒนาดําเนินการในเรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการนําเครื่ องมือ
เพื่อช่วยในการสืบค้ นหาแหล่งข้ อมูลและเข้ าถึงแหล่งต่าง ๆ ได้ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้น
โดยการนําระบบ One search ( EDS) มาใช้ และได้ ดําเนินการจัดหาปรับเปลี่ยน
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ใหม่แทนระบบเดิม ทังนี
้ ้เพื่อสามารถอํานวยความสะดวกให้
้ ้ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดได้ มีการปรับเปลี่ยนระบบห้ องสมุด
ผู้ใช้ ได้ มากขึ ้น ทังนี
อัตโนมัติจากเดิม มาเป็ นระบบใหม่ (Aleph) และได้ ดําเนินการ implement ระบบ

มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําปี
การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ ายวิชาการ
ประจําปี การศึกษา 2559
มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานักหอสมุด ประจําปี
การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะ
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคุณลักษณะ
โปรแกรมระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph

มาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2560 และใช้ ระบบได้ เต็มรูปแบบ ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2561
นอกจากนี ้ยังมีการปรับเปลี่ยนหน้ าจอผู้ใช้ ในการสืบค้ น (WebPac) ให้ เข้ าถึงข้ อมูลได้
หลากหลายกว่าเดิม สําหรับในด้ านทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ได้ พยายามจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา
และให้ เพียงพอต่อความต้ องการ และมีความร่วมมือในการสร้ างเครื อข่ายการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทังของรั
้
ฐและเอกชน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและใช้ ร่วมกันได้ เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณ
แต่มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเพิ่มขึ ้น โดยในปี การศึกษา 2560 เครื อข่ายความร่วมมือ
ได้ ขยายสมาชิกจากเดิม 5 แห่ง เพิ่มขึ ้นเป็ น 8 แห่ง
ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดมีการบอกรับฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั ที่มี
ชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับในแวดวงนักวิจยั ได้ แก่ ฐานข้ อมูล Scopus ได้ สําเร็จ โดย
การเข้ าร่วมเป็ นภาคีตอ่ รองราคาบอกรับฐานข้ อมูล Scopus กับมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนรวม 35 แห่ง และเริ่มใช้ ฐานข้ อมูลได้ ตงแต่
ั ้ เดือนมิถนุ ายน 2560 เป็ นต้ นมา
พร้ อมทังมี
้ การส่งเสริมการใช้ และแนะนําการใช้ ให้ กบั อาจารย์ และนักวิจยั
สํานักหอสมุดมีหน้ าที่สง่ เสริ ม สนับสนุน ให้ อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
สามารถทํางานวิจยั ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทังนี
้ ้ในปี การศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยได้ มีการบอกรับโปรแกรม Turnitin ซึง่ เป็ นโปรแกรมการตรวจจับ
การคัดลอกวรรณกรรม ซึง่ มหาวิทยาลัย ให้ ความสําคัญในเรื่ องการคัดลอกวรรณกรรม
ในงานวิจยั และงานเขียนทางวิชาการ สํานักหอสมุดจึงทําหน้ าที่เป็ น ศูนย์กลางในการ
ให้ ข้อมูล คําแนะนํา และจัดอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin นอกจากนี ้ได้ มีการจัดหา
โปรแกรมอื่น ๆ มาสนับสนุนการทําวิจยั เช่น Mendeley / Zotero เป็ นต้ น
4. มี (3)+ มีผลจากการปรั บปรุ งเห็นชัดเจนเป็ นรู ปธรรม
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2560 สํานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาทังในเรื
้ ่ องทรัพยากร
สารสนเทศ และการให้ บริการเชิงรุกเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศที่หลาก
หลาย และเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว และจากหลายแหล่งข้ อมูล โดยการเข้ าร่วม
เครื อข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ จากการ
ร่วมเป็ นเครื อข่าย TU-THAIPUL ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้ องสมุด
(Resource sharing) เพิ่มจาก 5 แห่ง เป็ น 8 แห่ง (มหาวิทยาลัยเอกชน 7 แห่ง และ
รัฐ 1 แห่ง) ได้ แก่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ศูนย์สนเทศและ
หอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ซึง่ ความร่วมมือนี ้เกิด

มรส.สหส.6.1.026 หน้ าจอการสืบค้ น TU-Thaipul
(http://library.rsu.ac.th/home3.html)
มรส.สหส.6.1.027 สรุปสถิติจํานวนการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศเครื อข่ายความร่วมมือ
Tu-Thaipul ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการ
ห้ องสมุดสีเขียวตาม PDCA
ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.029 ภาพถ่ายบริเวณห้ อง
Study Room สํานักหอสมุด

เป็ นรูปธรรมมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559 จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ได้ มีการปรับเปลี่ยน
ระบบการสืบค้ นข้ อมูล WebPac โดยผ่านเครื่ องมือสืบค้ น Premo ทําให้ สามารถสืบค้ น
ข้ อมูลได้ หลากหลาย และมีแหล่งข้ อมูลในจํานวนมากขึ ้น
ด้ านอาคาร สถานที่ นับแต่สํานักหอสมุดมีการดําเนินการในเรื่ อง 5 ส จนถึง
7 ส และมุง่ ไปสูก่ ารเป็ น Green Library มาตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา 2559 ซึง่ สํานัก
หอสมุดได้ มีการดําเนินการในเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง โดยการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
ห้ องสมุดสีเขียวกับห้ องสมุดทังของรั
้
ฐ และเอกชนอีก 31 แห่ง เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
การร่วมอบรม ประชุม เพื่อให้ เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวในเบื ้องต้ น
ด้ วยการรณรงค์สร้ างจิตสํานึกใน เรื่ องการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และรู้คณ
ุ ค่าด้ วยหลัก 1A3Rs การลดการ ใช้ กระดาษด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบันทึกสถิติการใช้ ไฟฟ้าของอาคารสํานักหอสมุด ประจําเดือน การคัดแยกขยะ
ประเภทขวดนํ ้าพลาสติก แก้ วนํ ้าพลาสติกเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) มีการพัฒนา
้
กษาดูงานเพื่อกระตุ้นการรับรู้
พื ้นที่สีเขียวบริ เวณลานพักสายตา ชัน้ 2 รวมทังการศึ
และสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวตามข้ อ
กําหนดของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้ แก่บคุ ลากร ทําให้ ในปี การศึกษา
2560 นี ้ สํานักหอสมุดได้ รับการประเมินให้ เป็ นห้ องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยเข้ ารับเกียรติบตั รเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2561
นอกจากนี ้ ได้ ปรับปรุงห้ อง Study Room ที่บริเวณชัน้ 1 ริมสระนํ ้า ให้ เป็ น
พื ้นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองของผู้ใช้ มีที่นงั่ ประมาณ 120 ที่นงั่ และเปิ ดให้ บริการมา
ตังแต่
้
ปี การศึกษา 2559 มาจนถึงปั จจุบนั โดยเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 8.30-24.00 น.
สําหรับในปี การศึกษา 2560 ได้ มีการปรับเวลาเปิ ดให้ บริ การเป็ น 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ในปี
การศึกษา 2561 มีโครงการที่จะปรับปรุงบริเวณห้ อง Study Room ให้ เป็ น Co-working
Space เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ มีพื ้นที่ในการทํางานมากขึ ้น และสามารถเปิ ดให้ บริ การได้
ตลอดเวลา
5. มี (4)+ มีแนวทางปฏิบัตทิ ่ ดี ี โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้ เหตุผลอธิบายการเป็ นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ ชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดี ดังนี ้
1. สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับห้ องสมุดของรัฐและเอกชน ได้ แก่เครื อข่าย
TU-Thaipul ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้ องสมุด
(Resource sharing) โดยเพิ่มจํานวนจาก 5 แห่ง ในปี การศึกษา 2559
มาเป็ น 8 แห่ง ในปี การศึกษา 2560 แห่ง ได้ แก่ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต สํานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัย

มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลดําเนินการบริการยืม
ระหว่างห้ องสมุดเครื อข่ายความร่วมมือ
Tu-Thaipul ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.031 สรุปรายงานประเมินผลการ
อบรมการใช้ ฐานข้ อมูลและเครื่ องมือเพื่อ
ทํางานวิจยั แก่อาจารย์ ประจําปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.032 คู่มือการพัฒนาองค์กรด้ วย
หลัก 1A3Rs

กรุงเทพ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย หอการค้ าไทย ศูนย์สนเทศและ
หอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ EDS
(EBSCO Discovery Service) ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน และที่สําคัญเป็ นการช่วยองค์กรในการประหยัดงบประมาณลง
ได้ จํานวนมาก แต่สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ ้น สําหรับ
ในปี การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถลดงบประมาณการ
จัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศจากความร่วมมือ TU-Thaipul เป็ นจํานวนเงิน
107,557 บาท
2. ผลักดันส่งเสริมให้ เกิดการทํางานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ได้ มีการ
บอกรับฐานข้ อมูล Scopus ในปี การศึกษา 2560 ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติที่สําคัญในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจยั
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก (World University
Rankings) ทังนี
้ ้อาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย จะได้ มีโอกาสเข้ าถึง ศึกษาและค้ นคว้ าผลงานวิจยั จาก
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกได้ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ ้น และสามารถ
พัฒนาศักยภาพงานวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากการบอกรับฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติแล้ ว สํานักหอสมุดยังมีการส่งเสริมให้ เกิดการทํางานวิจยั
และการเขียนบทความวิชาการอย่างถูกต้ อง และส่งเสริมให้ เกิดการใช้
โปรแกรมการตรวจจับการคัดลอกวรรณกรรม ที่เรี ยกว่า Turnitin เพื่อ
ไม่ให้ เกิดการลอกเลียนวรรณกรรมจากแหล่งต่าง ๆ โดยการจัดอบรม
้
ม่ อาจารย์
โปรแกรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี การศึกษา ทังในกลุ
นักวิจยั และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. การเป็ นห้ องสมุดสีเขียว (Green library) สํานักหอสมุดได้ ดําเนินการ
ตามแนวนโนบาย และหลักปฏิบตั ิของห้ องสมุดสีเขียวตามหลักเกณฑ์
การประเมินของสมาคมห้ องสมุดแห่ง ประเทศไทย ฯ โดยได้ ผา่ น
การตรวจประเมินให้ เป็ นห้ องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินของ
สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โดยเข้ ารับเกียรติบตั ร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ทังนี
้ ้
สํานักหอสมุดมีแนวปฎิบตั ิที่ดี ได้ นําหลัก 1A3Rs (A = Avoid,
R = Reduce, R = Reuse, R = Recycle) มาปฏิบตั ิ รวมทังเป็
้ น
หน่วยงานที่มีการนํานโยบายการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม
การลดขยะ และอื่น ๆ มาปฏิบตั ิจนเกิดผลดี ทําให้ ได้ รับการประเมิน
เป็ นห้ องสมุดสีเขียว ในปี การศึกษา 2560 ตามเกณฑ์การประเมิน

มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมินโครงการ
ห้ องสมุดสีเขียวตาม PDCA ประจําปี
การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.033 การบริหารจัดการพลังงาน
ห้ องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด ประจําปี การศึกษา
2560
มรส.สหส.6.1.034 ภาพงานแสดงนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ผลงานโปสเตอร์ ด้ านการบริหารจัด
การพลังงานห้ องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุดประจําปี
การศึกษา 2560

ของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โดยเข้ ารับเกียรติบตั รเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2561
และในงานวัน KM Day ของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 สํานักหอสมุดได้ ร่วมเป็ นผู้นําเสนอโปสเตอร์ ใน งานนิทรรศการ
และเสวนาด้ านการจัดการความรู้ โดยนําเสนอเรื่ อง ด้ านการบริ หารจัด
การพลังงานห้ องสมุดสีเขียว

