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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 
 ส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีสำยกำรบังคับบัญชำ

ขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 2 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำย
เทคนิคและบริกำร และฝ่ำยพัฒนำ และระดับแผนกจ ำนวน 5 แผนก ได้แก่ แผนกเทคนิค แผนกบริกำร 
แผนกพัฒนำ  แผนกหอจดหมำยเหตุ  และส ำนักงำนเลขำนุกำร ปัจจุบันมีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น 25 คน        

ปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น  27,135,486.98 บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนหนึ่ง
แสนสำมหมื่นห้ำพันสี่ ร้อยแปดสิบหกบำทเก้ำสิบแปดสตำงค์) มี ค่ำใช้จ่ำยจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 
27,347,006.43 บำท  (ยี่สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกบำทสี่สิบสำมสตำงค์)   คิดเป็นร้อยละ 
100.78  ของงบประมำณที่ได้รับ  โดยค่ำใช้จ่ำยหลักน ำมำใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น 13,424,906.08  บำท (สิบสำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)   
คิดเป็นร้อยละ  49.09  ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด   

ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพตำม 5 องค์ประกอบ 17  ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนต่อไปนี้  

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  

ส ำนักหอสมุดมีปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในกำรประกอบภำรกิจให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้ ในกำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร และเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผน โดยมี
ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและแผนพัฒนำของฝ่ำย
วิชำกำร   ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดมีโครงกำรจ ำนวน 19 โครงกำร โดยเป็นโครงกำรที่ใช้
งบประมำณ 17 โครงกำร และไม่ใช้งบประมำณ 2 โครงกำร   มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ครบถ้วน 
โดยมี โครงกำรที่ได้รับงบประมำณบรรลุ 17 โครงกำร  และโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณบรรลุ 2 
โครงกำร    มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป  

 
ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
ส ำนักหอสมุดมีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย โดยได้
ก ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดควำมส ำเร็จของภำระงำนหลักดังกล่ำว 5 ตัวบ่งชี้   ได้แก่  กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  กำรจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  กำรด ำเนิน 
งำนหอจดหมำยเหตุ  และกำรบริกำรส่งเสริมวิชำกำร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกำรบริหำรกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภท กำรบริกำรสืบค้นและเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรยืมคืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ และใช้เทคโนโลยี RFID ในกำรบริกำรยืมคืนด้วยตนเอง โดยมีกำรติดต้ังเคำน์เตอร์บริกำรยืม
ด้วยตนเอง (Self-Check Service) และจุดรับคืนหนังสือ (Books Return Station) และมีระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ทั้งระบบ Wired และ WiFi  ภำยในอำคำรเพื่อรองรับกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
สำ รสน เทศแล ะคว ำม รู้  แ ล ะมี ก ำ รพัฒนำและบ ำ รุ ง รั กษ ำ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ งส ำ นั กหอสมุ ด 
http://library.rsu.ac.th  ให้เป็นปัจจุบัน 

นอกจำกนี้  บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ เฉลี่ยคนละ 2.08 กิจกรรมต่อปี  

การจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในปีกำรศึกษำ 2560  มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น   13,424,906.08 บำท (สิบสำม
ล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
(14,036.56 คน) มีสัดส่วนเท่ำกับ 956.42 บำทต่อ  1 คน และใช้ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 66.98 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด   

ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  
37,572,509  รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (37,373,864 รำยกำร) ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 99.47 ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2558  มีทรัพยำกร
สำรสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 เมื่อพิจำรณำถึงควำมเพียงพอ มีสัดส่วนทรัพยำกรสำรสนเทศ  
(37,572,509  รำยกำร) ต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ  (14,036.56 คน) เท่ำกับ 2,676.76  
รำยกำรต่คน   

 

http://library.rsu.ac.th/
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 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส ำนักหอสมุดเปิดให้บริกำรต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลำ 
08.30 ถึง 21.00 น.   และให้บริกำรในวันเสำร์-อำทิตย์  เวลำ 09.00-19.00 น. รวมชั่วโมงเปิดให้บริกำร
เฉลี่ย  12.5 ชั่วโมงต่อวัน มีบรรณำรักษ์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ  มีบริกำรตอบค ำถำมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ อีเมล์  และ เฟสบุ๊ก  ตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำรต้ังแต่เวลำ  08.30 –20.30 น.    รวมเวลำ
ตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  12  ชั่วโมงต่อวัน   

ปีกำรศึกษำ 2560 มีสถิติผู้มำเข้ำใช้ส ำนักหอสมุดจ ำนวนทั้งสิ้น 198,352 ครั้ง   (หอสมุดกลำง 
จ ำนวน 115,403 ครั้ง  ห้องสมุดศูนย์ศึกษำวิภำวดี จ ำนวน 1,106 ครั้ง   และใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์
จ ำนวนทั้งสิ้น  81,843 ครั้ง)    

 มกีำรใชบ้ริกำรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอื้อให้สำมำรถใช้งำนและเข้ำถึงสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน WebPac กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรต่ออำยุกำรยืม-
กำรจองหนังสือผ่ำนออนไลน์ กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมออนไลน์ กำรยืม-คืนผ่ำนบริกำรอัตโนมัติ เป็นต้น 
ปีกำรศึกษำ 2560  มีสถิติกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 1,435,081  ครั้ง   

 ในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรใช้บริกำรต่ำงๆ รวม 1,719,962  ครั้ง โดยเฉลี่ยนักศึกษำเต็ม
เวลำเทียบเท่ำ (14,036.56 คน)  ใช้บริกำรห้องสมุดคนละ 122.5  ครั้งต่อปี  

 การด าเนินงานด้านจดหมายเหตุ  ในปีกำรศึกษำ 2560 หอจดหมำยเหตุได้ด ำเนินกำร
ทำงด้ำนเทคนิคและบันทึกลงในฐำนข้อมูล รวมจ ำนวน  5,979 รำยกำร  แบ่งเป็น หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
จ ำนวน 5,506 รำยกำร ของที่ระลึก จ ำนวน 153 รำยกำร วีดิทัศน์ จ ำนวน 142 รำยกำร  มัลติมีเดีย  
จ ำนวน 87 รำยกำร  ซีดี จ ำนวน 58 รำยกำร  ดีวีดี จ ำนวน 32 รำยกำร แถบบันทึกเสียง จ ำนวน 1 
รำยกำร จัดนิทรรศกำร ดร.อุทัย ทุติยะโพธิ ผู้มีคุณูปรำกำรต่อส ำนักหอสมุด เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ
และผลงำนของท่ำนขณะด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ระหว่ำงปีพุทธศักรำช 2530 -2545 
หอจดหมำยเหตุมีช่องทำงเพื่อกำรเยี่ยมชมและสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุผ่ำนเว็บไซต์ของหอ           
จดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัยรังสิต (http://library.rsu.ac.th/archives/) ตลอดทั้งปีมีจ ำนวน 1,356 ครั้ง 

 การบริการส่งเสริมวิชาการ ในปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรจัดกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด
ให้กับนักศึกษำใหม่ แนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูล รวมทั้งสิ้น 31 คณะ 46 หลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ 
2,084 คน  มีกำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัยให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษำ รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร จ ำนวน 357 คน และมีกำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์
และแหล่งข้อมูลเพื่องำนวิจัยให้กับอำจำรย์ผู้สอนและบุคลำกร รวมทั้งสิ้น  28  คณะ  11  หน่วยงำน  
จ ำนวน  330  คน 

http://library.rsu.ac.th/archives/
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มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 6 ครั้ง มีกำรจัด
นิทรรศกำรเนื่องในโอกำสและวำระส ำคัญ จ ำนวน 7 ครั้ง  กำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้เรื่องที่น่ำสนใจและเป็น
ประโยชน์ รวมทั้งแนะน ำข่ำวสำรต่ำงๆ จ ำนวน  31  เรื่อง 

มีกำรจัดงำนสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2560 และมีกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนโดยกำรจัด
กิจกรรม “ชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน RSU Loves to Read”  เพื่อเกิดกำรพบปะและสร้ำงกิจกรรม
สัมพันธ์ของสมำชิกชุมชน   

มีกำรจัดท ำวำรสำรวิชำชีพ ชื่อ  “ รังสิตสำรสนเทศ ” ก ำหนดออกปีละ  2 ฉบับ  (รำย 6 เดือน) 
เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ 
และวิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรใน 
แวดวงวิชำชีพ  และในปีกำรศึกษำ  2558  วำรสำรรังสิตสำรสนเทศได้รับกำรประเมินคุณภำพวำรสำร 
วิชำกำรและคัดเลือกให้เข้ำสู่ฐำน TCI (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย – Thai-Journal Citation Index 
Centre) ในกลุ่มที่ 2  นอกจำกนี้  ส ำนักหอสมุดยังได้พัฒนำระบบกำรจัดกำรวำรสำรออนไลน์             
(e-Journal) ภำษำไทย เพื่อเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยต่ำงๆ  ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ได้จัดพิมพ์
เผยแพร่วำรสำรฉบับประจ ำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกรำคม-มิถุนำยน 2560 และปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม-
ธันวำคม 2560  ปัจจุบันมีวำรสำรที่พิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทั้งสิ้น 42 ฉบับ  

มีควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและห้องสมุดองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนจ ำนวน 
43 แห่ง ร่วมพัฒนำ “เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำสำรสนเทศและ
ให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงหน่วยงำนในเครือข่ำย    

มเีครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ภำยใต้คณะอนุกรรมกำร
พัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) เพื่อควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำ 
ด้ำนวิชำชีพ และกำรให้บริกำรผู้ใช้ อีกทั้งให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำง
กันในด้ำนวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 
เป็นคณะอนุกรรมกำรในเครือข่ำยฯ มีกำรจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน รวมทั้งมีกำรส่งบรรณำรักษ์เป็นผู้แทน
เข้ำเป็นคณะท ำงำนในกลุ่มงำนต่ำงๆ ของ อพส. ด้วย 

มคีวำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด TU-THAIPUL จ ำนวน 8 แห่ง 
ได้แก่ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหำวิทยำลัย     
ศรีปทุม มหำวิทยำลัยสยำม มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช มหำวิทยำลัยรังสิต มหำวิทยำลัย 



จ 
 

ธรรมศำสตร์ ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) โดยสำมำรถท ำกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด   ส ำหรับส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต 
สืบคืนและยืมผ่ำนทำงเว็บไซต์  http://library.rsu.ac.th     มีกำรให้บริกำรจ ำนวนทรัพยำกรทั้งสิ้น  268  
รำยกำร (กำรบริกำรขอยืมไปยังสถำบันอ่ืน  108  รำยกำร  และจำกสถำบันอ่ืน ๆ  ยืมมำ 160 รำยกำร) 

มีกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกเพื่อเป็นกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมชุมชนต่ำงๆ โดยเปิดให้
เข้ำใช้ได้ตลอดเวลำท ำกำร มีระบบกำรตรวจสอบผู้เข้ำใช้ภำยนอก เพื่อจ ำแนกประเภทและเก็บข้อมูลไว้
เป็นหลักฐำน มกีำรบริกำรค้นข้อมูลและส่งส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ให้แกผู่้ขอใช้จำกหน่วยงำนภำยนอกโดย
ผ่ำนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้งสถำบันของรัฐและเอกชน หรือติดต่อใช้บริกำรด้วยตนเอง 
รวมจ ำนวนกำรขอใช้บริกำรส ำเนำเอกสำรจำกหน่วยงำนอ่ืนๆ ในปีกำรศึกษำ 2560 รวม 2,317  ครั้ง  

มีกำรรับฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ ในปีกำรศึกษำ 2560    
มีกำรฝึกปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
จ ำนวน 4 คน นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ จ ำนวน 4  คน   และ
นักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 3  คน   
 

 ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
ส ำนักหอสมุดมีสำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงและแบ่งส่วนงำน มีกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีส่วนร่วม มีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด มีกำรประชุมเป็นประจ ำเดือนละ 2 
ครั้ง และมีคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรเป็นที่ปรึกษำ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยวิเครำะห์และประเมิน
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรก ำหนดแผนก ำจัดและลดระดับควำมเสี่ยง 
มีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยใช้แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำรและแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเป็นแนวทำง  

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 3.93  
ด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้ำนผู้ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.08  รองลงมำตำมล ำดับได้แก่ ด้ำนสถำนที ่
ครุภัณฑ์ และบรรยำกำศ มีค่ำเฉลี่ย  4.06  ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล  มีค่ำเฉลี่ย 3.91 ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย  3.88  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย  3.84 และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร มีค่ำเฉลี่ย 3.94 ด้ำน  
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ในปีกำรศึกษำ 2560 มีกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร รวมจ ำนวน 230 ครั้ง จ ำแนกเป็นกำรประชุม 
กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรบรรยำยทำงวิชำกำร และกำรศึกษำดูงำน ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นกำรจัด
โดยส ำนักหอสมุดเองจ ำนวน 9 ครั้ง บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองเฉลี่ยคนละ 9.58 ครั้งต่อปี มีกำร
ก ำหนดภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกต ำแหน่งไว้ในค ำบรรยำยลักษณะงำน  

มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph Dynix Library System) ระบบ
กำรยืม-คืนด้วยตนเองด้วย RFID ผ่ำนระบบ Self-Check Service และ Books Return System        
และระบบบันทึกข้อมูลกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของผู้ใช้จำกกำรสแกนบำร์โค้ด ตลอดจนระบบบริหำรงำน
งบประมำณและแผนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรบริหำรงำน มีกำรบ ำรุงรักษำระบบ กำรติดตำม
ประเมินผลและกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ      

 
ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 4.83 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

ส ำนักหอสมุดมีแผนกำรเงินและงบประมำณ โดยงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยหลักน ำไปใช้ในกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ใน
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีวิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรและจ ำนวนของนักศึกษำในแต่ละคณะ มีกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยและแผนของฝ่ำยวิชำกำร  กำรวำงแผนกำรเงินและงบประมำณใช้หลักกำร
กำรมีส่วนร่วม และมีกำรพิจำรณำงบประมำณตำมขั้นตอนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ในกำรใช้จ่ำยเงิน     
มีกระบวนกำรอนุมัติ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลทุกโครงกำร และมีกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ  และสิ้นปีงบประมำณ  เพื่อติดตำมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป   
ตำมแผน มีกำรน ำผลสรุปกำรใช้งบประมำณมำเป็นแนวทำงในกำรจัดต้ังงบประมำณของส ำนักหอสมุด
ต่อไป 

ปีกำรศึกษำ 2560 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น  27,135,486.98 บำท (ยี่สิบเจ็ดล้ำนหนึ่ง
แสนสำมหมื่นห้ำพันสี่ ร้อยแปดสิบหกบำทเก้ำสิบแปดสตำงค์) มี ค่ำใช้จ่ำยจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 
27,347,006.43 บำท  (ยี่สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกบำทสี่สิบสำมสตำงค์)   คิดเป็นร้อยละ 
100.78  ของงบประมำณที่ได้รับ  โดยค่ำใช้จ่ำยหลักน ำมำใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น 13,424,906.08  บำท (สิบสำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)   
คิดเป็นร้อยละ  49.09  ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด   
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มีกำรค ำนวณต่อทุนต่อหน่วยทรัพยำกรสำรสนเทศ และต้นทุนต่อหน่วยบริกำรเพื่อใช้เป็น
ตัวชี้วัดในกำรพัฒนำบริกำรและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ในปี 2560 มีต้นทุนต่อหน่วยทรัพยำกร
สำรสนเทศหน่วยละ 0.72 บำท และต้นทุนกำรบริกำรหน่วยละ 15.89 บำท 

ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ส ำนักหอสมุดให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำน มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ประกันคุณภำพซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและบุคลำกรจำกทุกแผนก และมีกำรสลับสับเปลี่ยนทุกปี       
มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพที่เกี่ยวกับภำระงำนหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของส ำนักหอสมุด  

ระบบ กลไกและกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพ
และประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย  
ส ำนักหอสมุดได้สรุปและวิเครำะห์ผลของกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนเพื่อเสนอแนวทำงแก้ไข 
และได้น ำเสนอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   
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สถานภาพทั่วไป 
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  ส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยรังสิต มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีสำยกำรบังคับ
บัญชำขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดท ำหน้ำที่บริหำรและควบคุม
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของส ำนักหอสมุด 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรังสิตได้เริ่มโครงกำรก่อต้ังห้องสมุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยรับบุคลำกร
ต ำแหน่งบรรณำรักษ์เข้ำมำท ำหน้ำที่จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับงำน
ห้องสมุด โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอำคำรจอดรถโรงพยำบำลพญำไท 1 เป็นที่ท ำกำรชั่วครำว และเมื่อ
มหำวิทยำลัยเปิดกำรเรียนกำรสอน ณ สถำนที่ต้ังปัจจุบันในปี พ.ศ. 2529    จึงได้ท ำกำรย้ำยห้องสมุดมำ
เปิดบริกำรที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อำคำรประสิทธิรัตน์ ต่อมำปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ำยมำให้บริกำรที่บริเวณชั้น 
2 ของอำคำรประสิทธิพัฒนำเนื่องจำกมีจ ำนวนนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2532 ส ำนักหอสมุดจึง
ได้ย้ำยมำยังอำคำรหอสมุดซึ่งเป็นท่ีท ำกำรถำวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ   
 
 ปรัชญา 

 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
 ปณิธาน 
 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบริกำรที่มีประสิทธิภำพ                
 เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม                          
 
 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีอันทันสมัย ท ำให้เกิดบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริกำร สนับสนุนเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ในอันที่จะสรรค์
สร้ำงงำนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคม และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงำนและ
รักษำสิ่งแวดล้อม 
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 พันธกิจ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยด้วยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร รวมทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริกำรท่ีหลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และบริกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
  วัตถุประสงค์ 
               1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสำขำวิชำของ
มหำวิทยำลัย 
               2. ให้บริกำรผู้ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
               3. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคม 
               4. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               5. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

แผนและโครงการพัฒนา ปีการศึกษา 2560 
               ส ำนักหอสมุด มีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย (2560-2564) และ
แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำรในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร (2560-2564) โดยก ำหนดเป็นแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 
                    1.  โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 

2.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
3.  โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด  
4.  โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 
5.  โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 

กลยุทธ์ที่ 1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
  1.  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.8  มีเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา   
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

 1.  โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
 2. โครงกำรจัดหำโปรแกรมลอกเลียนแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4.1  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้ท้ังนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชาติและท้องถ่ิน 
1. โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

  2.  โครงกำรบริกำรชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่ง
ความสุขม 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 
 1. โครงกำรจัดท ำและเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.4  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

                        1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
                        2. โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 

กลยุทธ์ที่ 5.5  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพิ่มพูนทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

                        1. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 

กลยุทธ์ที่ 5.6  ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

                        1. โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 
                        2. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                        3. โครงกำรจัดหำประตูและระบบทำงเข้ำอัตโนมัติ 
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กลยุทธ์ที่ 5.8  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาวะแวดล้อมและ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดับดี-ดีมาก 

                        1. โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด 
                                      

          ในปีการศึกษา 2560 ส านักหอสมุดได้ก าหนดแผนด าเนินงานโดยมีโครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาส านักหอสมุด จ านวน 19   โครงการ  ไว้ดังน้ี 

1.  โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
2.   โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
3.   โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
4.   โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 
5.   โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
6.   โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
7.   โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
8.   โครงกำรจัดหำโปรแกรมลอกเลียนแบบ 
9.   โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
10. โครงกำรบริกำรชุมชน 
11. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 
12. โครงกำรจัดท ำและเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
13. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
14. โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 
15. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
16. โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 
17. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
18. โครงกำรจัดหำประตูและระบบทำงเข้ำอัตโนมัติ 
19. โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด 
 

1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปีการศึกษา 2561 
 ในปีกำรศึกษำ 2561  ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
  1. โครงสัปดำห์ห้องสมุด 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
3. โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
4. โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1. โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 
1. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และ        
กำรวิจัย 

2. โครงกำรบริกำรชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  1. โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

2. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 
                         1. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
                         2. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                         3. โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 
                         4. โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด 
 
1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในปี พ.ศ. 2530 มหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้ส ำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติ จึงใช้ชื่อใหม่ว่ำ  ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ  นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2538 เป็นต้นมำ จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหำวิทยำลัยได้ให้กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในส ำนักหอสมุด ออกเป็น 4 แผนก และ 1 ส ำนักงำน 
ประกอบด้วย 
 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริกำร 
3.  แผนกพัฒนำ 
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4. แผนกหอจดหมำยเหตุ   
5.  ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละแผนก/งาน มีดังน้ี 
 

1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วำรสำร       

นิตยสำร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรวิเครำะห์ คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับบริจำค 
และแลกเปลี่ยนทรัพยำกรสำรสนเทศกับหน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรตรวจรับ กำร
ลงทะเบียน กำรจัดท ำสถิติทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท กำรแจ้งผลกำรจัดหำ กำรติดตำมทวงถำม 
กำรดูแลและท ำบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรเก็บสถิติ และกำรจ ำหน่ำยออก 

1.2 งำนจัดหมวดหมู่และลงรำยกำร 
      มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดหมวดหมู่และลงรำยกำรหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และวำรสำร 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลหนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศน์ และดัชนีวำรสำร  กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ
เพื่อให้บริกำร และจัดท ำเอกสำรดิจิทัลประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
(Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรังสิตใน
ฐำนข้อมูลของเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบริการ รับผิดชอบ 
2.1 งำนบริกำรยืม – คืน 

มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรยืม–คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ แก่ผู้ใช ้
ได้แก ่ หนังสือภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ วำรสำรภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ ปริญญำนิพนธ์/
วิทยำนิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ หนังสืออ้ำงอิง ฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรให้บริกำรจองหนังสือ บริกำรหนังสือ
ส ำรอง บริกำรแสดงหนังสือใหม่และวำรสำรใหม่ประจ ำสัปดำห์ กำรให้บริกำรค้นหำตัวเล่มหนังสือ/
วำรสำร รวมทั้งกำรจัดเก็บหนังสือ หนังสืออ้ำงอิง ปริญญำนิพนธ์  วิทยำนิพนธ์  วำรสำร และ สื่อโสตทัศน์ 
น ำจัดเรียงขึ้นชั้นให้ถูกต้องตำมระบบหมวดหมู่ กำรจัดเตรียมหนังสือที่ช ำรุดและซ่อมแซมหนังสือ   

2.2 งำนบริกำรสำรสนเทศ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำและช่วยกำรค้นคว้ำ  กำรบริกำรตอบค ำถำม  

บริกำรรวบรวมบรรณำนุกรมเฉพำะเรื่องแก่อำจำรย์  นักวิจัย  บริกำรแนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่ง
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ต่ำงๆ  กำรให้บริกำรสืบค้น WEBPAC กำรบริกำรอินเทอร์เน็ต บริกำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลออนไลน์  
กำรปฐมนิเทศและกำรสอนวิธีกำรใช้ห้องสมุด กำรบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำรส ำเนำบทควำม
ระหว่ำงห้องสมุด 

2.3 งำนบริกำรกำรอ่ำน 
       มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในเรื่องกำรให้บริกำรหนังสือทั่วไป  หนังสืออ้ำงอิง ปริญญำนิพนธ์ 

วิทยำนิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ประเภทต่ำง ๆ กำรบริกำรวำรสำรฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง    บริกำร
หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง  บริกำรกฤตภำคหนังสือพิมพ์    บริกำรสิ่งพิมพ์พิเศษ/จุลสำร   
กำรให้ค ำแนะน ำกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น กำรตรวจชั้นหนังสือและวำรสำร รวมทั้งกำรจัด
นิทรรศกำรข่ำวสำรที่น่ำสนใจ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรจัดเตรียมวำรสำรฉบับล่วงเวลำเพื่อส่ง
เย็บรวมเล่ม กำรดูแลตรวจทำงเข้ำ-ออกและเก็บสถิติผู้เข้ำใช้ส ำนักหอสมุด 

2.4 งำนห้องสมุดสำขำ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรดูแลห้องสมุดศูนย์ศึกษำวิภำวดีในกำรให้บริกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรระดับบัณฑิตศึกษำ กำรบริกำรยืม-คืน กำรบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำร
ตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ และกำรจัดบริกำรประเภทต่ำงๆ 

 
3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำ   

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำทำงด้ำนบุคลำกรและวิชำกำร โดยจัดท ำแผนและ
โครงกำร อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด และส่งเสริมกำรท ำวิจัย     เพื่อกำร
พัฒนำประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรส ำนักหอสมุดไปสู่ผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดท ำและ
เผยแพร่รำยงำนประจ ำปี ประสำนงำนกำรฝึกงำนของนักศึกษำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์จำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ  และกำรผลิตวำรสำรรังสิตสำรสนเทศรำย 6 เดือน  

3.2 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรวำงแผนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยกำรศึกษำวิเครำะห์

ควำมต้องกำรในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงำนห้องสมุด ร่วมมือกับส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรดูแลและบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ดูแลกำรทดลองใช้และทดสอบฐำนข้อมูลใหม่ กำร
จัดท ำและดูแล Website ของส ำนักหอสมุด และดูแลกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส ำนักหอสมุด  
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อธกิารบด ี

4. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรวบรวม ประเมินคุณค่ำ วิเครำะห์ จัดเก็บเอกสำรและวัตถุ

จดหมำยเหตุและจัดท ำเครื่องมือช่วยค้น เผยแพร่และให้บริกำรเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุของ
มหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้ ยังท ำหน้ำที่ดูแลและให้บริกำรเอกสำรและหนังสือเกี่ยวกับพระรำชประวัติของ
รำชวงศ์ หนังสือพระรำชนิพนธ์ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกต่ำงๆ  

 
5. ส านักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักหอสมุด รับ-ส่งหนังสือทั้งภำย ใน
และภำยนอก งำนข้อมูลบุคลำกร กำรจัดท ำสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำสรุปแผน
งบประมำณประจ ำปีและประเมินผล ดูแลกำรเบิก-จ่ำยเงิน บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย รวมถึงดูแลควบคุม
กำรใชว้ัสดุส ำนักงำน และอำคำรสถำนที่  
 
1.5  โครงสร้างการบริหารงาน   (ดูแผนภูมิ)                                                                    
            
                              โครงสร้างการบริหารส านักหอสมุดพร้อมอัตราก าลัง 
                                                  มหาวิทยาลัยรังสิต 
                                    (มกราคม 2551 – ปัจจุบนั) 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                       

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 

ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ 

ส านกังานเลขานุการ 
 

แผนกพฒันา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหตุ 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยเทคนิคและบรกิาร 

แผนกบรกิาร 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันา 
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                   คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด    
1.   ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     ประธำน 
2.   นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร   กรรมกำร 
3.   นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ           กรรมกำร 
4.   นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ     กรรมกำร 
5.   นำงสำวลมัย ประคอนสี       หัวหน้ำแผนกเทคนิค     กรรมกำร  
6.   นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  ประธำน 
2.    นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร  กรรมกำร 
3.    นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ           กรรมกำร 
4.    นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค            กรรมกำร 
5.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  กรรมกำร  
6.    นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร            กรรมกำร 
7.    นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ    เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ         กรรมกำร 
8.    นำงกันยำ ไทยฉำย   เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร             กรรมกำร 
9.    นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค       กรรมกำร 
10.  นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำรและ 
    เลขำนุกำร 
11.  นำงจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร      กรรมกำรและ  
              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.    ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  ประธำน 
2.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ   กรรมกำร 
3.    นำงสำวรัตนำภรณ์  กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ           กรรมกำร 
4.    นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค            กรรมกำร 
5.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  กรรมกำร   
6.    นำงกำญจนำ เพ็งค ำศรี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร            กรรมกำร 
7.    นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ    เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ         กรรมกำร 
8.    นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค             กรรมกำร 
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9.    นำงกันยำ ไทยฉำย   เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร          กรรมกำร 
10.  นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร    กรรมกำรและ 
       เลขำนุกำร 
11.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร         กรรมกำรและ  
                  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

1. รศ. วิสูตร จิระด ำเกิง รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  ที่ปรึกษำ 
2. รศ.ดร. ธรรมศักด์ิ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยอำคำรและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษำ   
3.    ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด                   ประธำน 
4.    นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร        กรรมกำร 
5.    นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ                 กรรมกำร 
6.    นำงสำวลมัย ประคอนสี           หัวหน้ำแผนกเทคนิค                  กรรมกำร 
7.    นำงจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร                        กรรมกำร 
8.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำรและ 
                                                                                                                   เลขำนุกำร 

   9.    นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ    เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ  กรรมกำรและ 
                                                                                                                      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

        คณะท างานด้านพัฒนาด้านกายภาพและกิจกรรม 7ส 
1.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2.    นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว   หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร               
3.    นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี        บรรณำรักษ์แผนกบริกำร         
4.    นำงสำวประทีป ชินบดี  บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ 
5.    นำงสำวศิริรัตน์ พวงร้อย        บรรณำรักษ์แผนกบริกำร  
6.    นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด       บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค    
7.    นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ   เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ   
8.    นำงสำวศิระภำ นำจเจือทอง เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   
9.   นำงสำวชัญญำภัค เรืองเพ็ง  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร 
10. นำงสำววรำภรณ์ ศรีโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกหอจดหมำยเหตุ  
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        คณะท างานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
1.    นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว   หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร        หัวหน้ำคณะท ำงำน    
2.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  
3.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค 
4.    นำงสำวชัญญำภัค เรืองเพ็ง      เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกบริกำร  
5.    นำงกฤติยำพร ทองพูล  เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกเทคนิค    
6.    นำงสำวอมรรัตน์ สำระไพฑูรย์ เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร 
   

      คณะท างานด้านการจัดการของเสียและขยะ 
1.    นำงสำวลมัย ประคอนสี   หัวหน้ำแผนกเทคนิค  หัวหน้ำคณะท ำงำน    
2.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ        รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  
3.    นำงดำวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค 
4.    นำงอำภำวรรณ แย้มสิน      บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  
5.    นำงสำวศิระภำ นำคเจือทอ เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกเทคนิค    
6.    นำงสำวสมฤทัย ฉัตรกุล  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร 
 

        คณะท างานด้านจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 
1.    นำงนฤมล พฤกษศิลป์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร หัวหน้ำคณะท ำงำน    
2.    นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค 
3.    นำงกำญจนำ เพ็งค ำศรี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร    
4.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค 
5.    นำงธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกบริกำร   
6.    นำงบุญเสริม แหวนแก้ว  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร 
  

        คณะท างานด้านการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 
1.    นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2.    นำงสำวประทีป ชินบดี  บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ  
3.    นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด       บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  
4.    นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ   เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ 
5.    นำงกันยำ ไทยฉำย        เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกบริกำร  
6.    นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์        เจ้ำหน้ำทีแ่ผนกเทคนิค    
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1.6  จ านวนบุคลากร 

 บุคลากรของส านักหอสมุดมีจ านวนทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย   
 ผู้อ ำนวยกำร  (คุณวุฒิปริญญำเอก)     1  คน 
 รองผู้อ ำนวยกำร  (คุณวุฒิปริญญำโท)     2  คน 
 หัวหน้ำแผนก 

 คุณวุฒิปริญญำโท              2  คน 
 คุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี         1  คน 
บรรณำรักษ์ 
 คุณวุฒิปริญญำโท              5  คน 
 คุณวุฒิปริญญำตรี          3  คน  

 เจ้ำหน้ำที่ 
 คุณวุฒิปริญญำตรี       8  คน 
        คุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี      3  คน 

 
           อัตราก าลังคน 

ส ำนักหอสมุดได้จัดอัตรำก ำลังโดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับหน้ำที่รับผิดชอบและภำระงำนของ
แต่ละแผนก/ส ำนักงำน โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมของบุคลำกร   ไป
ปฏิบัติงำนในแต่ละแผนกดังนี้  

 
ตารางอัตราก าลังของแต่ละแผนก/ส านักงาน  

หน่วยงานภายใน จ านวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ รวม 

1. แผนกเทคนิค 5 3 8 
2. แผนกบริกำร 4 6 10 
3. แผนกพัฒนำ   2 1 3 
4. แผนกหอจดหมำยเหตุ   1                1 2 
5. ส ำนักงำนเลขำนุกำร - 1 1 

รวม 12 12 24* 
* จ ำนวนรวมนี้ไม่รวมอัตรำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  
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ผู้บริหาร    มีดังนี้ 
1.  ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำร 
2.  นำงนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร 
3.  นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ 
4.  นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ  
5.  นำงสำวลมัย ประคอนสี หัวหน้ำแผนกเทคนิค                                               
6.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว                            หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 
           บุคลากรประจ าแผนก  มีดังนี้      
              แผนกเทคนิค 

1.  นำงสำวลมัย ประคอนสี                     หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงดำวรัตน์  แท่นรัตน์                     บรรณำรักษ์ 
3.  นำงสำวสุรีรัตยำ  บุญแสนแผน                     บรรณำรักษ์ 
4.  นำงอำภำวรรณ แย้มสิน                        บรรณำรักษ์ 
5.  นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด บรรณำรักษ์  
6.  นำงจ ำเนียน  สัมฤทธิ์                                    เจ้ำหน้ำที่ 
7.  นำงสำวศิระภำ นำคเจือทอง                        เจ้ำหน้ำที่ 
8.  นำงกฤติยำพร ทองพูล               เจ้ำหน้ำที่ 

      แผนกบริการ   
1.   นำงนฤมล  พฤกษศิลป์                        หัวหน้ำแผนก 
2.   นำงกำญจนำ  เพ็งค ำศรี                      บรรณำรักษ์ 
3.   นำงเยำวรัตน์  บำงสำลี                         บรรณำรักษ์ 
4.   นำงสำวศิริรัตน์  พวงร้อย                   บรรณำรักษ์ 
                                                                          (ประจ ำห้องสมุดศูนย์ศึกษำวิภำวดี) 
5.   นำงบุญเสริม  แหวนแก้ว              เจ้ำหน้ำที่ 
6.   นำงธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจ้ำหน้ำที่ 
7.   นำงสำวอมรรัตน์ สำระไพฑูรย์                         เจ้ำหน้ำที่                                                                                                           
8.   นำงกันยำ ไทยฉำย                                        เจ้ำหน้ำที่ 
9.   นำงสำวสมฤทัย ฉัตรกุล                                 เจ้ำหน้ำที ่
10. นำงสำวชัญญำภัค เรืองเพ็ง เจ้ำหน้ำที่ 
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    แผนกพัฒนา 
1.  นำงสำวรัตนำภรณ์  กำศโอสถ                  หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงสำวประทีป  ชินบดี                               บรรณำรักษ์ 
3.  นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ                                 เจ้ำหน้ำที ่ 

    แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงสำววรำภรณ์  ศรีโพธิ์                               เจ้ำหน้ำที่ 

    ส านักงานเลขานุการ    
 1.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว                           หัวหน้ำส ำนักงำน 

 
1.7  สถานที่ตั้ง 
  ชื่อ        : ส ำนักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ตั้ง      : อำคำรหอสมุด (7) มหำวิทยำลัยรังสิต 

52/347 หมู่บ้ำนเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง    
จังหวัดปทุมธำนี 12000 
 

 อาคารหอสมุด 
   มหำวิทยำลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้ำงอำคำรหอสมุดขึ้นเป็น
เอกเทศ กำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2530 มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้นประมำณ 
9,300 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นเนื้อท่ีส ำหรับใช้สอยของหน่วยงำนอ่ืนๆ บริเวณชั้นหนึ่ง 1,000 ตำรำงเมตร จึง
เหลือเนื้อที่ส ำหรับกิจกำรห้องสมุดประมำณ 8,000 กว่ำตำรำงเมตร สำมำรถจุผู้อ่ำนได้ ประมำณ 2,000 
กว่ำคน  และจุหนังสือได้ประมำณ 4,000,000 เล่ม กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปลำยเดือนกันยำยน 2532 
ค่ำก่อสร้ำงอำคำรพร้อมอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 37 ล้ำนบำท ท ำให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ คือ หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ และมีกำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำร  ได้มีพิธีเปิดอำคำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นำยทวิช กลิ่นประทุม  รัฐมนตรีว่ำกำร
ทบวงมหำวิทยำลัยในขณะนั้น 
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 ในปี พ.ศ. 2530   มหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้ห้องสมุดเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  โดย
ใช้ชื่อว่ำ “ส านักหอสมุด”  และมหำวิทยำลัยได้บรรจุผู้มีคุณวุฒิปริญญำโททำงบรรณำรักษศำสตร์เข้ำมำ
เป็นผู้อ ำนวยกำร ต้ังแต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2530 แต่เนื่องจำกกำรบริกำรได้ขยำยวงกว้ำงออกไปโดยมี
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนและเพื่อให้สอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติในลักษณะที่
เพิ่มศักยภำพให้แก่ผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ใช้กับผู้ให้บริกำรจึง
ได้ขอใช้ชื่อใหม่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษว่ำ “ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ต่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งได้ให้
ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหำคม 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหำวิทยำลัยจึงได้ให้
กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 

พื้นที่ให้บริการ 
 เปน็อำคำรเอกเทศ ขนำด 6 ชั้น  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,300 ตำรำงเมตร 

 ปัจจุบันมีการแบ่งเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด  ดังน้ี 
ชั้นที่ 1 ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนรับนักศึกษำนำนำชำติและสื่อสำรระหว่ำง

ประเทศ  ศูนย์แอนิเมชั่นอำร์เอสยู  ศูนย์บริกำรนำนำชำติ ห้องฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนรู้        ห้อง
ประชุมจุผู้ใช้ได้ประมำณ 200 คน และห้อง Study Room ส ำหรับนักศึกษำใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำใน
กำรทบทวนกำรเรียน สำมำรถปรึกษำกันเป็นกลุ่มหรือท ำรำยงำน  โดยไม่ไปรบกวนผู้ใช้ในห้องอ่ำนหนังสือ
ที่ต้องกำรควำมเงียบสงบ 

  ชั้นที่ 2 ด้ำนทิศตะวันออก ใช้เป็นที่ปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำร แผนก
พัฒนำ และแผนกเทคนิค ด้ำนทิศตะวันตก เป็นห้องบริกำรสื่อโสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต Books Return 
Station และลำนพักสำยตำ   
  ชั้นที่ 3  ห้องอ่ำนหนังสือต ำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ บริกำร
สำรสนเทศ บริกำรยืม-คืน Self-Checking Service และบริกำรส ำเนำเอกสำร 
 ชั้นที่ 4  ห้องอ่ำนหนังสือต ำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ชั้นที่ 5  ห้องอ่ำนวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 
 ชั้นที่ 6  ห้องหนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี           
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรังสิต  บริกำรงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
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1.8  การเงินและงบประมาณ 

ส ำนักหอสมุด ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2560  โดยได้พิจำรณำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ส ำนักหอสมุด ดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ 
รำยรับจำกมหำวิทยำลัย                        =   27,135,486.98   บำท 

 รำยได้จำกเงินค่ำปรับประเภทต่ำงๆ            =        129,358.00*  บำท 
                     รวมรายรับ                           =   27,264,844.98  บาท       

* ส่งเป็นรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 

 
การใช้งบประมาณส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ข้อมูลจำกระบบงบประมำณออนไลน์ของมหำวิทยำลัย ณ วันที่ 8 สิงหำคม 2561)  
งบประมำณส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต [ รหัสหน่วยงาน 6200 ] 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,072,832.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 939,601.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 241,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 55,221.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 1,223.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 49,805.20 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 0.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 9,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 23,656.00 
11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 13,424,906.08 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 145,570.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 36,585.00 
14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 



18 
 

15 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 
16 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 0.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 425,000.00 

19 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 
20 โครงกำรจัดหำโปรแกรมกำรลอกเลียนแบบ 0.00 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำร

หอสมุด 
0.00 

22 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,061,157.15 
23 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้

และกำรวิจัย 
10,200.00 

24 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
25 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 0.00 
26 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 25,995.00 
27 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 0.00 
28 โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 5,000.00 
29 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 
30 โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 
31 โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 
32 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 374,950.00 
                                                                                 รวม 27,347,006.43 

 

สรุปผลกำรใช้งบประมำณ (ตำมข้อมูลของส ำนักงำนงบประมำณ) 

                           งบประมำณที่ได้รับ                        =      27,135,486.98    บำท 
                           ค่ำใช้จ่ำยจริง                                =      27,347,006.43     บำท                            

                            คิดเป็นร้อยละ 100.78    ของงบประมำณที่ได้รับ 
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1.9  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
ปีการศึกษา 2560 

 ส ำนักหอสมุดได้น ำข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560    มำปรับปรุงแก้ไข และได้เสริมจุดแข็งให้งำนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ให้ดียิ่งขึ้น       
เพื่อตอบสนองให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

 
จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ  ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินกำร 
จุดเด่น 
มีปรั ชญำ  ปณิธำน  วั ตถุประสง ค์  และแผน
ด ำเนินกำรที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวทำงของ
มหำวิทยำลัย สังคม และประเทศชำติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 

 
 
 
                                     - 

องค์ประกอบที่ 2  ภำระงำนหลัก 
จุดเด่น 
1. มีกำรน ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ 
งำนและกำรให้บริกำรตำมภำระงำนหลักได้อย่ำง
ครบถ้วนและชัดเจน 
2. ภำระงำนหลักมีควำมชัดเจนและครบคลุม
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยมีหลำยโครงกำรที่
สนับสนุนงำนส่วนกลำง ทั้งด้ำนงำนวิชำกำรและ
งำนวิจัย          
จุดที่ควรพัฒนา                    
ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ถึงภำระงำนหลักและ
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ในส ำนักหอสมุดให้แก่
คณำจำรย์ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรเข้ำถึงข้อมูล 
และสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักหอสมุดได้จัดให้มีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร บริกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
ทันสมัย และเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ใช้บริกำร ได้แก่  
1. อีเมล์บุคลำกร (@rsu.ac.th) 
ส ำนักหอสมุดใช้อีเมล์เป็นช่องทำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร บริกำรและกิจกรรมต่ำงๆ      
ถึงคณำจำรย์และบุคลำกรทุกท่ำนอย่ำงครบถ้วนและ
รวดเร็ว 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังมีสื่อประชำสัมพันธ์
ประเภทจดหมำยข่ำวรำยเดือนและรำยสัปดำห์ ซึ่งมี 
ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์และส่งตรงถึงบุคลำกรทำงอีเมล์ 
ตัวอย่ำง 
จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต        
รำยเดือน 
http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html) 

ตัวอย่ำง 
จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต       
รำยสัปดำห์ 

2.  เฟสบุ๊คห้องสมุด 
https://www.facebook.com/rsulibrary 
เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรและกำรประชำมสัมพันธ์ถึง
ผู้ใช้ที่เป็นคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกร และบุคคล
ทั่วไป 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 

3. เวบ็ไซต์ส ำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th/   

เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ

ห้องสมุดและบริกำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับ

ผู้ใช้บริกำรและผู้สนใจทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 
1. มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำร
ก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกรอย่ำงชัดเจน 
2. มีกำรน ำกิจกรรม 7 ส มำประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่ม ี

ส ำนักหอสมุดมีอีกจุดเด่นคือกำรน ำกิจกรรม 7ส มำ
ประยุกต์ ใช้อย่ำงต่อเนื่องยำวนำน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมทั้งในพื้นที่ให้บริกำรและ
พื้นที่กำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมสวยงำม  ควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย  และควำมมีสุขอนำมัยที่ดีจน
อำจกล่ำวได้ว่ำเป็น Good Practice ที่หน่วยงำนอ่ืนๆ 
สำมำรถน ำไปเป็นต้นแบบในกำรปฏิบัติตำมได้ และ  
ในปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักหอสมุดได้พัฒนำสู่กำร
เป็นห้องสมุดสีเขียวด้วยกำรน ำข้อก ำหนดและแนวทำง 
เชิงปฏิบัติซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดของสมำคม 

http://library.rsu.ac.th/
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 8 หมวดมำ
ปฏิบัติ ได้แก่ หมวดทั่วไป หมวดโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
กำยภำพฯ หมวดจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน หมวด
จัดกำรของเสียและมลพิษ หมวดกำรบริหำรจัดกำร
และกำรให้บริกำรฯ หมวดบทบำทของบุคลำกร
ห้องสมุดฯ หมวดเครือข่ำยและควำมร่วมมือ และ
หมวดกำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว น ำมำสู่กำร
รับกำรตรวจประเมินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกสมำคมฯ ให้เป็นห้องสมุดสีเขียวตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฯ เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม 2560  

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ 
จุดเด่น  
มีกำรวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณ โดยเฉพำะกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรให้บริกำร ซึ่ง
เป็นภำระงำนหลักของหน่วยงำนงบประมำณแล้ว   
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีกำรวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ในบำงหมวดที่ไม่เป็นไปตำมงบประมำณ พบว่ำ
บำงหมวดมีกำรใช้ถึง 186% ในขณะที่บำงหมวด
ไม่ได้ใช้ 

ส ำนักหอสมุดมีกำรปฏิบัติด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
ตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด มีกำรติดตำม และ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณ
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 
มีเพียงหมวดค่ำถ่ำยเอกสำรที่ระบบระบุว่ำใช้งบประ 
มำณเกินไปร้อยละ 156.90  ซึ่งจำกกำรตรวจสอบสถิติ
กำรใช้ใน พบว่ำระบบค ำนวณค่ำใช้จำกกำรท ำงำนทุก
ประเภท (transaction) ทั้งกำรพิมพ์ (print) สแกน 
(scan) แฟกซ์ (fax) ส ำเนำ (copy) และอื่นๆ (others)  
ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนด
มำตรกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรซึ่งผู้รับผิด 
ชอบจะได้ติดตำมและประเมินผลต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 
จุดเด่น 
มีระบบและกลไกของกำรประกันคุณภำพกำร
ศึกษำำภำยในที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มี 
 

นอกจำกกิจกรรม 7ส ที่ส ำนักหอสมุดได้น ำมำใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักหอสมุดแล้ว ส ำนักหอสมุดยังได้
เพิ่มจุดแข็งด้วยน ำเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวฯ 
มำเป็นกลไกในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่
ไปกับระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยฯ กำร
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินถือเป็นเคร่ืองวัดควำมส ำเร็จ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 ของส ำนักหอสมุดในกำรเป็นหน่วยงำนน ำร่องที่แสดง

ถึงควำมใส่ใจในกำรดูแลเรื่องกำรจัดกำรพลังงำน    
กำรใช้ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัด 
จัดกำรขยะให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กร
คำร์บอนต่ ำในอนำคต และกำรด ำเนินงำนควบคู่กันไป
คือ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ และส่งเสริมควำมรู้
เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน 
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ส่วนที ่2  
ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน  
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ส่วนท่ี 2 
ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมนิผลการด าเนินงาน  

  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

ระบบและกลไก 
ส ำนักหอสมุด มีปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร ในกำรประกอบ

ภำรกิจให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภำพ ประสิทธิภำพทำงด้ำนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งทรัพยำกร
เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ 1.1  การก าหนดปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 1.1 การก าหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
  ปรัชญา 

  ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
  ปณิธาน 
 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบริกำรที่มีประสิทธิภำพ                 
เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม                          
  
 พันธกิจ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยด้วยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร รวมทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริกำรท่ีหลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
และบริกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  วัตถุประสงค์ 
               1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสำขำวิชำของ
มหำวิทยำลัย 
               2. ให้บริกำรผู้ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
               3. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคม 
               4. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               5. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

 แผนการด าเนินการ 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรก ำหนดแผนด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 ตำมแผน 5 ปีของ มหำวิทยำลัย 
(แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 2560-2564) โดยแผนด ำเนินกำรมีกำรก ำหนดโครงกำรส ำหรับปี 2560 ไว้อย่ำง
ชัดเจนเพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนไปได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.1 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน  

วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำรไว้เป็น
ลำยลักษณ์อักษร  

สหส.อ1.1.001  ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.1.002 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.002 รำยงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 ส ำนักหอสมุด 

2  (2) มี(1)+บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน  
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด         

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด         
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
3  (3) มี(2)+บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบัติ

ภำรกิจตำมแนวปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
(Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560      
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.004 รำยงำนกำรประชุม
บุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.2.004 รำยงำนกำรประชุม
บุคลำกรแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
(อ้างถึง) สหส.อ2.3.003 รำยงำนกำรประชุม
บุคลำกรแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.4.002 รำยงำนกำรประชุม
บุคลำกรแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รับ
ทรำบ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักของ
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.002 รำยงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 ส ำนักหอสมุด 

5  (5) มี(4)+มกีำรทบทวนเพื่อปรับให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด          

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด         
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
ตัวบ่งชี้ 1.2   การก าหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำแผนงำน และก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน  โดยมีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด   โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักหอสมุด  
2 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือมีกำรประชุมในกรณีเรื่องเร่งด่วน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำของฝ่ำยวิชำกำร      และเพื่อให้
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สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร ของมหำวิทยำลัยรังสิต ตำม
แผนพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564   ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 4 ด้ำน 1. สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิต 2. สร้ำง
ควำมเป็นเลิศทำงวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 3. ชี้น ำกำรรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม       
4. บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศและองค์กรแห่งควำมสุข  ในปีงบประมำณ 2560   
ส ำนักหอสมุดมีโครงกำร 19 โครงกำรโดยได้ต้ังงบประมำณไว้ จ ำนวน 17 โครงกำร   ได้ด ำเนินกำรบรรลุ
ทุกโครงกำร  โดยได้รับอนุมัติงบประมำณ จ ำนวน 17 โครงกำร  และโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณและ
ด ำเนินกำรบรรลุ จ ำนวน 2 โครงกำร 

 โครงการประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับงบประมาณ และด าเนินการบรรลุ 

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ได้รับ 

จ านวนเงินที่
ใช้งบประมาณ 

1. โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 30,000.00 
2. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 20,000.00 

3. โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 60,000.00 36,585.00 

4. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูล 

    เพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 

10,200.00 10,200.00 

5. โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 1,081,873.32 1,061,157.15 

6. โครงกำรจัดหำโปรแกรมลอกเลียนแบบ ใช้งบบัณฑิต
วิทยำลัย 

 

7.  โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของ 
     มหำวิทยำลัย      

5,000.00 5,000.00 

8.  โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 6,800.00 
9. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 14,000.00 
10. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ ใช้งบ สมว.  
11. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกร ใช้งบรหัส 03501  
12.  โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน ใช้งบรหัส 03501  
13.  โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ใช้งบรหัส 03501  
14.  โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 2,400,000.00 
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15.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์  
       อิเล็กทรอนิกส์ 

378,479.00 374,950.00 

16.  โครงกำรจัดหำประตูและระบบทำงเข้ำอัตโนมัติ   425,000.00 425,000.00 
17.  โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
       ของอำคำรหอสมุด 

ขยำยเวลำ  

 รวม 4,431,352.32 4,383,692.15 
                                     

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และด าเนินการบรรลุ 
ชื่อโครงการ 

1. โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
2. โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 1.2 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  
 
 

(1) มีกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนงำนให้สอดคล้องกับปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย  

(อ้างถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร พ.ศ. 
2560-2564 
สหส.อ1.2.003 โครงสร้ำงกำรบริหำรและนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ1.2.004 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) 
ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.2.006 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 

2  (2) มี(1)+บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดแผนงำน  

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560     
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan)  งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
2 (ต่อ) (อ้างถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติกำร (Action 

Plan) แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  (3) ม(ี2)+มกีำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้    

สหส.อ.1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรประเมินแผนงำน
และโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว  

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  (5) มี(4)+มกีำรน ำผลกำรประเมิน
แผนงำนและโครงกำรมำใช้
ปรับปรุง  และพัฒนำงำนของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560   
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

ระบบและกลไก 

 ส ำนักหอสมุดได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและ
กำรปฏิบัติงำน โดยได้ด ำเนินกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เว็บไซต์ส ำนักหอสมุดและกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 ส ำนักหอสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วำรสำร 
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อโสตทัศน์  และฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ที่สอดคล้องและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
และหลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยและตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ทั้งนี้กำร
ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ นอกจำกจะสนับสนุนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
และตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรแล้ว ส ำนักหอสมุดยังได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์หมวดหมู่ทรัพยำกร
สำรสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

 ส ำนักหอสมุดได้จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ได้แก่  หนังสือ  วำรสำร นิตยสำร 
หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์  ปริญญำนิพนธ์  วิทยำนิพนธ์  งำนวิจัย และเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งฐำนข้อมูล
ออนไลน์  นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph มำใช้เพื่อให้เกิดกำรบริกำรที่สะดวก  
และรวดเร็ว สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในเรื่องต่ำงๆ ได้ รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรบริกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนระบบออนไลน์ และจัดให้มีบริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เป็นพื้นฐำน
อย่ำงครบถ้วน โดยค ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก สร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยกำรให้บริกำรด้วย
จิตส ำนึกที่ดี และมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 ส ำนักหอสมุดท ำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุของ
มหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และเป็นควำมทรงจ ำของสถำบัน 

 
ตัวบ่งชี้ 2.1  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน                                        
 ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำแผนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรงำนห้องสมุด  มีกำร
ก ำหนดโครงกำรต่ำงๆ ของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560                         
โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนกับทุกแผนก โดยได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Horizon มำใช้ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2548 ถึงปีกำรศึกษำ 2560 (มิถุนำยน-กรกฎำคม 2560)  และได้มีกำร
ปรับเปลี่ยนมำใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ต้ังแต่เดือนสิงหำคม 2560 มำถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 
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ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ ระบบควบคุมวำรสำร 
ระบบบริกำรสืบค้นข้อมูล และระบบควบคุมกำรยืม-คืน เพื่อให้เกิดกำรบริกำรที่สะดวก  รวดเร็ว และ
ทันสมัย สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในเรื่องต่ำงๆ รวมทั้งมี กำรพัฒนำกำรบริกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนระบบออนไลน์ และจัดให้มีบริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เป็นพื้นฐำน
อย่ำงครบถ้วน โดยกำรค ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก สร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยกำรให้บริกำรด้วย
จิตส ำนึกที่ดี และมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ฐำนข้อมูลออนไลน์ และเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด โดยมีกำรรำยงำนผลกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งน ำผลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ  โครงกำรทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศต่ำงๆ  ที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนประจ ำปี และด ำเนินกำรแล้วมี  4  โครงกำร  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

1. โครงกำรจัดหำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Management System)  
2.  โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 
3.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการที่ดี 
1. โครงกำรสัมมนำ/อบรม/ดูงำน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.1 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดไว้ใน

แผนงำนประจ ำปี 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action 
Plan)ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.1.001 แผนกลยุทธ์งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต (2560-2564) 
สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)               
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.1.003 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

สหส.อ2.1.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 



33 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
2 (ต่อ) (อ้างถึง) สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติ

งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
3  มี(2)+มีกำรสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน    
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.1.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำ
ต่อไป  

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 จำกผลกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  กำรด ำเนินงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีเด่นชัด และเป็นสิ่งที่ช่วยให้กำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ  ได้แก่ 

1.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอื้ออ านวยความสะดวก ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการ และมีการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่าง
ครบถ้วนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรจัดกำรเทคโนโลยีทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนและให้บริกำรที่มีควำมทันสมัย มีคุณสมบัติที่สำมำรถรองรับ
กำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร  มีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำจัดกำรงำนต่ำงๆ ของห้องสมุด ได้แก่ 
ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ ระบบควบคุมวำรสำร 
ระบบบริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล ระบบควบคุมกำรยืม-คืน ระบบกำรยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ ระบบ
ข่ำยงำนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
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ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดได้มีกำรปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดเดิมจำกระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Horizon มำเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 500 รุ่น 23 และ Primo  ท ำกำรติดต้ังระบบบน 
Cloud Server  โดยส ำนักหอสมุดใช้ระบบงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ฐำนข้อมูล Oracle บนระบบปฏิบัติกำร Linux  โดยภำยใต้
ฐำนข้อมูล Oracle มี Application Aleph ประกอบด้วย  Database  

1.1 Bibliographic  เก็บรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรทั้งหมดของห้องสมุด เช่น 
หนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศน์ 

1.2  Administrative  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำร  Item,  Acquisitions, Catalog, 
Serials  และ Parton 

1.3  Holdings  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  Marc,  Holdings ทั้งหมด 
1.4  Authorities  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  Marc,   Authorities ทั้งหมด 

2.  ระบบงำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (Information Portal Module) เป็นระบบที่สำมำรถท ำงำน
เป็น Gateway ระหว่ำง HTTP ซึ่งเป็นต้นแบบของ Web กับ Z39.50 สำมำรถใช้ Web browser ประเภท
ใดก็ได้ในกำรค้นหำข้อมูลได้ตลอดเวลำ โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

3.  ระบบบริกำรสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Catalog Module)  เป็นระบบกำรจัดกำร
ให้มีกำรสืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศในส ำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร 

4.   ระบบพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (Acquisition Module)  เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  รวมทั้งกำรบริหำรงบประมำณ 

5.   ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่  (Cataloging Module)  เป็นระบบที่ใช้ในกำร
ก ำหนดและกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด โดยบูรณำกำรข้อมูลกับ  Acquisition 
Module 

6.   ระบบควบคุมวำรสำร (Serial Control Module)  เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำร  และกำร
บอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

7.   ระบบควบคุมกำรยืม-คืน (Circulation Module)  เป็นระบบที่ให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งจะท ำงำนร่วมกับรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและควำม
ถูกต้องในกำรให้บริกำร 

8.  ระบบกำรยืม-คืน ด้วยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เป็นกำรน ำเทคโนโลยีทันสมัย
ที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คลื่นสัญญำณวิทยุ)  มำใช้งำนและบันทึกข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.1.006  คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 
สหส.อ2.1.007  คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรกำรจัดหำและงบประมำณ (Acquisition) 
สหส.อ2.1.008  คู่มือปฏิบัติงำนระบบจัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ (Cataloging) 
สหส.อ2.1.009  คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control) 
สหส.อ2.1.010  คู่มือปฏิบัติงำนระบบกำรยืมและคืน (Circulation) 
สหส.อ2.1.011  คู่มือปฏิบัติงำนระบบค้นคืนสำรสนเทศออนไลน์ (Online public access cataloging–  

OPAC) 
สหส.อ2.1.012  คู่มือ Training  Guide 
สหส.อ2.1.013  เอกสำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID System User’s  Manual 
สหส.อ2.1.014 เอกสำรบันทึกข้อแก้ไข/ปัญหำของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะน ำ/อบรมแก่บุคลำกร  

2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยส าหรับปฏิบัติงานและให้บริการ  
ส ำนักหอสมุดจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส ำหรับปฏิบัติงำนและให้บริกำรส ำหรับสืบค้น

สำรสนเทศต่ำงๆ จ ำนวน 125 เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีอำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 5 ปี 
จ ำนวน 76 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.80  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของส ำนักหอสมุด  โดยแบ่งกำรใช้ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร จ ำนวน 48  เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.16  แบ่งเป็น 
1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ปฏิบัติกำรบริกำร มีจ ำนวน 27  เครื่อง 
1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต มีจ ำนวน 6  เครื่อง  
1.3  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรฝึกอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล  มีจ ำนวน 15  เครื่อง 

 2. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับปฏิบัติงำน  จ ำนวน 28 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.84   
 ในปีกำรศึกษำ 2560  มีผู้ใช้จ ำนวน  14,036.56  คน   คิดเป็นสัดส่วนคอมพิวเตอร์ส ำหรับ
ให้บริกำร 1 เครื่อง  ต่อผู้ใช้  จ ำนวน  292.43  คน  
 ส ำนักหอสมุด จัดให้มีกำรให้บริกำรระบบแบบไร้สำย (Wireless)  Access Points (WiFi)  
จ ำนวน  29  จุด  1,450  ช่องสัญญำณ   ติดต้ังตำมชั้นต่ำงๆ  ได้แก่ 
   ชั้น 1  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  3  จุด    150  ช่องสัญำณ 
   ชั้น 2  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  6  จุด    300  ช่องสัญำณ 
   ชั้น 3  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  7  จุด    350  ช่องสัญำณ 
   ชั้น 4  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  4  จุด    200  ช่องสัญำณ 
   ชั้น 5  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  5  จุด    250  ช่องสัญำณ 
   ชั้น 6  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  4  จุด    200  ช่องสัญำณ 



36 
 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.015                     เอกสำรแสดงจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
(อ้างถึง) สทส.อ2.2.6.004   กำรให้บริกำรจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 

3. มีการจัดการเว็บไซต์ส านักหอสมุดที่ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาและบริการ         
ส ำนักหอสมุด ได้พัฒนำ Library Website ขึ้น โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th               

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ในกำรใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด  กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งในห้องสมุด
และฐำนข้อมูลออนไลน์ผ่ำนบริกำร Single Search  กำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ  และกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของส ำนักหอสมุด  โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  ผู้ใช้
สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว  

กำรด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย 
1. มีบุคลำกรจัดท ำเว็บไซต์ 
2. มีกำรจัดกำรข้อมูลของส ำนักหอสมุดในเว็บไซต์ครบถ้วนทุกเรื่อง 
3. มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
4. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 
5. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
6. ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือของส ำนักหอสมุดผ่ำนเว็บไซต์ 
7. มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
8. มีกำรเก็บสถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.016 เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด  

4. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อพัฒนำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2560   บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับ
ควำมรู้และทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.74  ของกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด หรือเฉลี่ยคนละ 2.08 กิจกรรมต่อป ี

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.017 เอกสำรบันทึกกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

http://www.rsu.ac.th/library
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จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมโครงกำรที่ได้ต้ังไว้ ตรงกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรน ำองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำของส ำนักหอสมุดที่มุ่งสู่กำรเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรบูรณำกำรเรียนกำร
สอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส ำนักหอสมุดได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำ
ด ำเนินงำนและพัฒนำบริกำรของห้องสมุด โดยกำรสนับสนุนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Journal)  

 
ตัวบ่งชี้ 2.2  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน   

  ส ำนักหอสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรเรียน   
กำรสอน กำรค้นคว้ำ กำรวิจัยแก่คณะ/วิทยำลัย/สถำบันของมหำวิทยำลัย  มีกำรก ำหนดนโยบำยกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆ 
ภำยในแผนก  บุคลำกรทุกคนรับทรำบนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีผ่ำนกำรประชุมแผนก    ท ำให้ 
บุคลำกรสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้   มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำเพื่อน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป   และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำ  โดยในปีกำรศึกษำ 2560  ได้ก ำหนดโครงกำรต่ำงๆ  ไว้ในแผนประจ ำปี  ตำมแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

     1. โครงกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรจัดหำและกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 

 1. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียน 
กำรสอน 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.2 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดไว้ใน

แผนงำนประจ ำปี 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action 
Plan)ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนก
เทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    

2  มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

สหส.อ2.2.001 นโยบำยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต                     
สหส.อ2.2.003 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำน 
แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560    
สหส.อ2.2.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิค 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติ
งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

3  มี(2)+มีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน    

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

สหส.อ2.2.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิค 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
สหส.อ2.2.006 สรุปสถิติแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560      

4  มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำ
ต่อไป  

(อ้างถึง) สหส.อ2.2.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร
แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560     
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  
  

มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.2.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนก
เทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรก ำหนดแผนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประจ ำปีกำรศึกษำขึ้น โดยได้มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประเภทต่ำงๆ 
ได้แก่  หนังสือ วำรสำร   สื่อโสตทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสำรจดหมำยเหตุ และฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 ผลกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้จัดหำ
ทั้งหมด 37,572,509 รำยกำร แบ่งตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้ หนังสือ 4,383  เล่ม (จัดซื้อ 
637 เล่ม และบริจำค 3,746 เล่ม) วำรสำร 672 ชื่อเรื่อง (จัดซื้อ 280 ชื่อเรื่อง และบริจำค 392 ชื่อเรื่อง) 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 2,910 รำยกำร สื่อโสตทัศน์ 467 รำยกำร (จัดซื้อ - รำยกำร และบริจำค 467 
รำยกำร) หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อเรื่อง และทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐำนข้อมูล
ออนไลน์ จ ำนวน 15 ฐำนข้อมูล (จัดซื้อ 9 ฐำนข้อมูล ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 5 ฐำนข้อมูล และใช้งบประมำณ
โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 1 ฐำนข้อมูล ได้แก่ 1) ฐำนข้อมูล e-Book Collection 

ล าดับ ประเภท 
จ านวนรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
(31 พฤษภาคม 2560) 

1 ฐำนข้อมูล eBooks Collection (EBSCOhost) และ RSU  
Library eBook 

8,583    ชื่อเรื่อง 

2 ฐำนข้อมูล Wiley –Online Library 1,500     ชื่อเรื่อง 
3 ฐำนข้อมูล Science Direct  14,000,000  บทควำม 
4 ฐำนข้อมูล IEEE/IEL 4,505,626     รำยกำร 
5 ฐำนข้อมูล EBSCO Business Source Complete                2,900     ชื่อเรื่อง 
6 ฐำนข้อมูล Education Research Complete 3,800     ชื่อเรื่อง 
7 ฐำนข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,170,000    รำยกำร 
8 ฐำนข้อมูล Matichon e-library 9,734,156   ระเบียน 
9 ฐำนข้อมูล ThaiLIS 488,876    รำยกำร 
10 ฐำนข้อมูล CINAHL Plus with Full Text 770    ชื่อเรื่อง 
11 ฐำนข้อมูล Dentistry & Oral Science Source 250    ชื่อเรื่อง 
12 ฐำนข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000   รำยกำร 
13 ฐำนข้อมูล BioMed Central 300,000   รำยกำร 
14 ฐำนข้อมูล Access Pharmacy 78   ชื่อเรื่อง 
15 ฐำนข้อมูล Scopus 25,322 ชื่อเรื่อง 

รวมทั้งหมด 37,373,864  รายการ 
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(EBSCOhost) และ RSU Library eBook เป็นกำรซื้อขำด 2) ฐำนข้อมูล ThaiLIS เป็นฐำนข้อมูลที่
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงๆ ร่วมกันพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบอกรับ  3) ฐำนข้อมูล Dentistry & Oral Science Source เปน็ฐำนข้อมูลที่ได้สิทธิ์ทดลองใช้ตลอด
ปีกำรศึกษำ 2560  4) ฐำนข้อมูล Access Pharmacy เป็นฐำนข้อมูลที่ทำงคณะเภสัชศำสตร์จัดหำ และ
อนุญำตให้ทำงส ำนักหอสมุดเป็นผู้ให้บริกำร และ 5) ฐำนข้อมูล IEEE/IEL ยกเลิกกำรบอกรับในปี
กำรศึกษำ 2560 แต่ยังสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้จนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2561 ส่วนฐำนข้อมูล Scopus ใช้
งบประมำณตำมโครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย  

 ส ำหรับฐำนข้อมูลออนไลน์ที่มีกำรจัดหำทั้ง 15 ฐำนข้อมูล สำมำรถสืบค้นรำยกำรผ่ำนระบบ
ออนไลน์ได้ จ ำนวน 37,373,864 รำยกำร แบ่งตำมฐำนข้อมูล ดังตำรำงหน้ำ 39  

 ในปัจจุบัน ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรผู้ใช้รวมทั้งสิ้น 37,572,509 
รำยกำร แบ่งตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ  ดังนี้    หนังสือ 168,261 เล่ม วำรสำร 672 ชื่อเรื่อง 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 5,979  รำยกำร สื่อโสตทัศน์ 23,720 รำยกำร หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อเรื่อง ฐำนข้อมูล
ออนไลน์ 15 ฐำนข้อมูล  (จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ทั้งหมด 37,373,864 
รำยกำร)  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
13,424,906.08  บำท (สิบสำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)  แบ่งตำมประเภท
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ดังนี้ หนังสือ 1,206,937.85  บำท วำรสำร  3,151,844.35 บำท สื่อโสตทัศน์ 
0.00 บำท หนังสือพิมพ์  73,060.00 บำท  ฐำนข้อมูลออนไลน์  8,992,604.28  บำท และค่ำอำกรแสตมป์ 
459.60 บำท 

 นอกจำกผลกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ที่แสดงให้เห็น
ถึงงบประมำณที่ได้จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยำลัย/สถำบันใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อ
น ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำ กำรวิจัย และมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท 
เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ส ำนักหอสมุดแล้วนั้น เพื่อให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น จ ำเป็นที่จะต้องแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภำพที่ได้จำกกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยกำรแสดงสัดส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้  

 1. ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา 

ส ำนักหอสมุดมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท เป็นเงิน 13,424,906.08 
บำท   (สิบสำมล้ำนสี่แสนสองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)  โดยมีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ
เทียบเท่ำ  (FTES)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   จ ำนวน 14,036.56  คน   เพรำะฉะนั้น  ในปีกำรศึกษำ 
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2560 ส ำนักหอสมุดมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อนักศึกษำ เท่ำกับ 956.42 บำท  (เก้ำ
ร้อยห้ำสิบหกบำทสี่สิบสองสตำงค์) ต่อนักศึกษำ 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.2.007    จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.008    งบประมำณที่ได้จัดสรรให้และแต่ละคณะ/วิทยำลัย/สถำบันใช้ในกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.009    สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.010    สรุปจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษา 

ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท จ ำนวน 37,572,509 รำยกำร โดยมี
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 14,036.56 คน 
เพรำะฉะนั้น ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำ  
เท่ำกับ  2,676.76 รำยกำรต่อนักศึกษำ 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ 
                            จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดทีม่ีในส ำนักหอสมุด 
       จ ำนวนนกัศึกษำเตม็เวลำเทยีบเท่ำ (FTES)  ประจ ำปกีำรศกึษำ 2560 
 
       37,572,509       =    2,676.76  รำยกำร : คน 
                                           14,036.56 

สูตรการค านวณ 
                      ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ  
                       จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
                                                                     13,424,906.08          =   956.42 บำท : คน 
                                                                        14,036.36 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.007    จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.009   สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ  
                                         ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560     
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.010   สรุปจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.011            สรุปจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด                    

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อค่าใช้จ่ายจัดซื้อ 
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

ส ำนักหอสมุดมี ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนเงิน 
8,992,604.28 บำท (แปดล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นสองพันหกร้อยสี่บำทยี่สิบแปดสตำงค์) และมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภททั้งหมด จ ำนวนเงิน 13,424,906.08 บำท   (สิบสำมล้ำนสี่แสน
สองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)   เพรำะฉะนั้น   ในปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักหอสมุดมี
ค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 66.98  ของค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อทรัพยำกร
สำรสนเทศท้ังหมด  

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ  
                                       ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560     
สหส.อ2.2.012  สรุปค่ำใช้จ่ำยฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 

สูตรการค านวณ 
     ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ปีกำรศึกษำ  2560  x  100    =      8,992,604.28 x 100 
       ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทกุประเภทปีกำรศึกษำ 2560                               13,424,906.08 
                                                                                                                                    =     66.98                                  



43 
 

4. ร้อยละของจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งหมด 

 ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน  37,373,864 รำยกำร และมี
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท จ ำนวน 37,572,509 รำยกำร เพรำะฉะน้ัน ในปีกำรศึกษำ 2560 
มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 99.47  ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.011 สรุปจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังหมดที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด 

สหส.อ2.2.013  สรุปจ ำนวนรำยกำรสืบค้นได้ของฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จัดซื้อ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5.  การวิเคราะห์ต้นทุนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 ในปีกำรศึกษำ 2560  ส ำนักหอสมุดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศและแหล่งควำมรู้   โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น  13,424,906.08 บำท (สิบสำมล้ำนสี่แสน
สองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยหกบำทแปดสตำงค์)   และมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ   37,572,509 รำยกำร   
โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด   (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)  27,347,006.43 บำท  
(ยี่สิบเจ็ดล้ำนสำมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกบำทสี่สิบสำมสตำงค์)  กำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณ   และใช้เป็นข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิผลของกำรลงทุนในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด  ซึ่งจะท ำให้
ทรำบว่ำกำรลงทุนในเรื่องทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ  จะเกิดควำมคุ้มค่ำเพียงใด  โดยมีแนวทำง ได้แก่  
กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด และ
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ  
 

สูตรการค านวณ 
   จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ท้ังหมดที่มใีนส ำนักหอสมุด  x 100      =      37,373,864  x 100 
        จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทที่มใีนส ำนักหอสมุด                        37,572,509 
                                                                                                                          =     99.47 
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วิธีการค านวณ 

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)   27,347,006.43 บำท 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด                                  37,572,509  รำยกำร  

         ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                =  0.72       บาท 

1. ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,072,832.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 939,601.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 241,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 55,221.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 1,223.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 49,805.20 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 0.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 9,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 23,656.00 
11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 13,424,906.08 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 145,570.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 36,585.00 
14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 
15 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 
16 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 0.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 425,000.00 

19 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 
20 โครงกำรจัดหำโปรแกรมกำรลอกเลียนแบบ 0.00 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำร

หอสมุด 
0.00 
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22 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,061,157.15 
23 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้

และกำรวิจัย 
10,200.00 

24 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
25 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 0.00 
26 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 25,995.00 
27 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 0.00 
28 โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 5,000.00 
29 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 
30 โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 
31 โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 
32 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 374,950.00 
                                                                                 รวม 27,347,006.43 

 
    2. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2560 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปัจจุบัน 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนังสือ 168,261 
วำรสำร 672 
หนังสือพิมพ์ 13 
สื่อโสตทัศน์ 23,720 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 2,910 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ 37,373.864 

รวม 37,572,509 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.2.014             ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยของส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2560   และจ ำนวนทรัพยำกร

สำรสนเทศในปีกำรศึกษำ  2560 
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จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมโครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอน ตรงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนำของส ำนักหอสมุด เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  และเพื่อให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  พบว่ำจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศมีจ ำนวน
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 2.17 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนคิดเป็นร้อยละ 99.47   ของจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดของส ำนักหอสมุด 
ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 

 นอกจำกนี้ กำรวิเครำะห์ต้นทุนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ตำมโครงกำรวิเครำะห์ควำม
คุ้มทุนในกำรจัดหำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรน ำองค์กร
ให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำร
จัดหำและกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดมีต้นทุนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 1 รำยกำร ต่อค่ำใช้จ่ำย 0.72  บำท  (ปีกำรศึกษำ 2559 มีค่ำใช้จ่ำย 0.72 บำท) 
 

ตัวบ่งชี้ 2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
   งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ  เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน   และให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพ  นอกจำกนี้ยัง
ส่งเสริมให้ผู้ใช้สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    ส ำนักหอสมุด จึงมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ   มีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆ ภำยในแผนกพร้อม
ทั้งก ำหนดตำรำงกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจนในทุกภำคกำรศึกษำ มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในแผนก
เพื่อให้ทรำบถึงแผนปฏิบัติงำนและโครงกำรต่ำงๆ  เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนในทิศทำงเดียวกัน และมีกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรและตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้  มีกำรสรุปผลและสถิติกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  เพื่อน ำมำปรับปรุงพัฒนำและวำงแผนงำนต่อไป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำ  โดยในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 มีโครงกำรที่ก ำหนดไว้   เพื่อให้สอดคล้องตำมกล
ยุทธ์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย   ไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่   1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 

1.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
2.  โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
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3.  โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 
4.  โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
 

กลยุทธ์ที่  1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
1.  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.3 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดไว้ใน

แผนงำนประจ ำปี 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action 
Plan)ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 

สหส.อ2.3.001  แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)แผนกบริกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2 
  

มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 
 

สหส.อ2.3.002  แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำน
แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.003 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติ
งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

3  มี(2)+มีกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน    

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.004  สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560   
สหส.อ2.3.005  สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

4  มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผน
พัฒนำต่อไป  

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.003 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนก
บริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.005  สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนก
บริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
5 (ต่อ) (อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2560 มีผล 
กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 

1. มีบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
 ส ำนักหอสมุด  ให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  เพื่อช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำแก่ 
อำจำรย์ นักศึกษำทั้งในระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ โดยมีบรรณำรักษ์คอยให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำตำมจุดที่ให้บริกำรในแต่ละชั้น มีบรรณำรักษ์คอยให้บริกำรตอบค ำถำม และช่วยกำร
ค้นคว้ำโดยเฉพำะเป็นผู้ช่วยให้ค ำแนะน ำ และช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ  เช่น หนังสือ 
วำรสำร สื่อโสตทัศน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ และให้ควำมช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำใน
กำรค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรท ำรำยงำน กำรวิจัย กำรเขียนบรรณำนุกรมที่ถูกต้อง  กำร
แนะน ำวิธีกำรใชห้้องสมุด  และกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ  ท่ีส ำนักหอสมุดบอกรับเป็นสมำชิก   โดย
ในวันจันทร์ – ศุกร์  มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรตอบค ำถำม  ต้ังแต่เวลำ 08.30-20.30 น. ทั้งนี้มีกำรหมุนเวียน
บรรณำรักษ์จำกแผนกต่ำงๆ  มำให้บริกำรด้วยในช่วงเวลำ 12.00-14.00 น.  และในวันเสำร์ – อำทิตย์     
มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรในช่วงเวลำ 09.00-17.00 น. นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรตอบค ำถำมผ่ำน
ออนไลน์ ผ่ำนทำง  อีเมล และเฟสบุ๊ก ในปีกำรศึกษำ 2560 มีผู้ใช้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
ทั้งสิ้น จ ำนวน 4,548  ครั้ง   

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.3.006 ตำรำงกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ประจ ำโต๊ะตอบค ำถำม 
สหส.อ2.3.007     แบบบันทึกบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
สหส.อ2.3.008     ผลบันทึกกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
สหส.อ2.3.009     หน้ำจอแสดงกำรให้บริกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
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2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

ส ำนักหอสมุด จัดให้มีบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ ซึ่งฐำนข้อมูลที่มี
ให้บริกำรนั้น  จะประกอบด้วยฐำนข้อมูลที่ชี้แหล่ง  ฐำนข้อมูลที่ให้เอกสำรฉบับเต็ม  และอ่ืน ๆ   ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2560  ส ำนักหอสมุดมีสถิติกำรให้บริกำรข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ โดยมีทั้งฐำนข้อมูลที่บอกรับเป็น
สมำชิก  และฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (Open Access) ดังนี้   

 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล จ านวนการใช้ 

(ครั้ง) 
1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐำนข้อมูลที่มีเนื้อหำครอบคลุมสำขำวิชำทำงด้ำนบริหำร
และกำรจัดกำร ได้แก่ กำรจัดกำร กำรตลำด กำรโฆษณำ 
กำรบัญชี กำรเงิน กำรลงทุน กำรธนำคำร และอ่ืน ๆ อีก
มำกมำย สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1889-
ปัจจุบัน มีจ ำนวน 2,900 ชื่อเรื่อง 

78,078 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐำนข้อมูลวำรสำรเกี่ยวกับสำขำกำรพยำบำลศำสตร์   
และกำรสำธำรณสุขศำสตร์ ครอบคลุมสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้องกว่ำ 17 สำขำวิชำ สำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้
ต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1973-ปัจจุบัน ผู้ใช้จะสำมำรถสืบค้นข้อมูล
ที่เป็นวำรสำรฉบับเต็มได้ จ ำนวน 770 ชื่อเรื่อง 

86,774 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหนังสือ     
ทุกสำขำวิชำ จ ำนวน 8,583  ชื่อเรื่อง 

86,747 

4. Education 
Research Complete 

ฐำนข้อมูลที่มีเนื้อหำครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำทั้งหมด 
ต้ังแต่กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood) จนถึง
กำรศึกษำขั้นสูง (Higher Education, Professional 
Education) รวมถึงกำรศึกษำเฉพำะทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
ด้ำนภำษำศำสตร์ ด้ำนสุขภำพ และอื่น ๆสำมำรถค้นหำ
ข้อมูลได้ต้ังแต่ปี 1900-ปัจจุบัน จ ำนวน 3,800 ชื่อเรื่อง 

86,197 

5. IEEE/IEL ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มของวำรสำร นิตยสำร                   

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเอกสำรกำรประชุมของIEEE 

และ IET รวมทั้งเอกสำรมำตรฐำนของ IEEE เนื้อหำจะ 

10,296 
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

 ครอบคลุมทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
และกำรสื่อสำรโครงข่ำยโทรคมนำคมสำมำรถค้นหำข้อมูล
ได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1988-ปัจจุบัน จ ำนวน 3,000,000 
รำยกำร 

 

6.Matichon e-library   ฐำนข้อมูลกฤตภำคออนไลน์ สำมำรถสืบค้นและติดตำม
ข้อมูลในหัวเรื่องต่ำง ๆ ที่ต้องกำรในรูปของข่ำว            
บทสัมภำษณ์ บทควำม บทวิเครำะห์-วิจำรณ์ รำยงำนหรือ
ข้อเขียนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภำครัฐ และเอกชน 
รวมทั้งบุคคลส ำคัญ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท 
สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้มำกกว่ำ 10 หมวดหมู่ หรือกว่ำ 
2,000 หัวเรื่องย่อย ย้อนหลังได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 จำก
สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือมติชนและสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่ำ 30 ฉบับ
ในเมืองไทย จ ำนวน 7,000,000 รำยกำร 

581 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐำนข้อมูลที่รวบรวมวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
ครอบคลุมเนื้อหำสำขำวิชำทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997-
ปัจจุบัน จ ำนวน 2,100,000 ชื่อเรื่อง 

41,738 

8. Science Direct ฐำนข้อมูลที่ให้ข้อมูลบรรณำนุกรม สำระสังเขป และ
เอกสำรฉบับเต็มทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสำขำที่
เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน ส ำนักหอสมุด มีกำรบอกรับ
ฐำนข้อมูล ScienceDirect  เป็นแบบ Freedom  
Collection  ที่ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ  สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลฉบับเต็มและสำระสังเขปได้ มีข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1995-ปัจจุบัน   จ ำนวน 13,397,561 บทควำม   

77,265 

9. Scopus เป็นฐำนข้อมูลดัชนีและสำระสังเขปของวำรสำรประมำณ 
25,322 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกวำ่ 46 ล้ำนระเบียนจำก
ส ำนักพิมพ์กว่ำ 5,000 แห่งทั่วโลก ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1990 -ปัจจุบัน ระบบฐำนข้อมูลมีกำรวิเครำะห์วำรสำร   

13,226 
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

 แต่ละชื่อ โดยวิเครำะห์กำรอ้ำงถึงจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์
และแนวโน้มของวำรสำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
นักวิจัยในกำรตัดสินใจเลือกวำรสำรท่ีจะส่งบทควำมลง
ตีพิมพ์ 

 

10. ThaiLIS ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ปริญญำนิพนธ์งำนวิจัย วำรสำร 
หนังสือหำยำกฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกันโดยฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำร
วิจัยของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ           
ทั่วประเทศ นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรในกำรเข้ำใช้
บริกำรนั้นจะต้องเข้ำใช้งำนจำกคอมพิวเตอร์ภำยใน
ห้องสมุดสมำชิก จ ำนวน 300,000 รำยกำร 

59,864 

11. Wiley-Online 
Library 

เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม (Index) สำระสังเขป 
(Abstracts) และเอกสำรฉบับเต็ม (Fulltext) จำกวำรสำร
ที่มีชื่อเสียง จ ำนวน โดยมีเนื้อหำครอบคลุม Science, 
Technology and Medicine และ Social Science and 
Humanities รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 
จ ำนวน 1,500 ชื่อเรื่อง 

13,926 

12. ฐานข้อมูล
สืบค้นสารสนเทศ
ของส านักหอสมุด 
(WebPac) 

เป็นฐำนข้อมูลที่ผู้ใช้สำมำรถเข้ำมำสืบค้นรำยกำร
บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีให้บริกำรอยู่ใน
ส ำนักหอสมุด  จ ำนวน 200,000 รำยกำร 

653,736 

13. ฐานข้อมูล  
EBSCO Discovery 
Service (EDS) 

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวบรวมข้อมูล (Rich /Thick 
Metadata) จำกส ำนักพิมพ์ชั้นน ำต่ำง ๆ จำกทั่วโลก      
ซึ่งผู้ใช้สำมำรถค้นข้อมูลฉบับเต็มและดัชนีที่ครอบคลุม
งำนวิจัย  จ ำนวน 6,000,000 รำยกำร 

  138,706 

 รวมการใช้บริการ 1,342,104 
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ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์จ ำนวน 1,342,104 ครั้ง 
นอกจำกน้ียังมีฐำนข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  รวมทั้งฐำนข้อมูลที่มีกำรให้ทดลอง
ใช้ต่ำงๆ อีกด้วย 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.3.010         หน้ำจอแสดงรำยชื่อฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ที่ส ำนักหอสมุดมีกำรให้บริกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.011 สถิติกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.016 เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด        

3. บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุด จัดให้มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้
ใหส้ำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีกำรใชบ้ริกำรทั้งสิ้น 1,435,081 ครั้ง  
ประกอบด้วยบริกำรต่ำงๆ คือ 

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จ านวนการใช้
(ครั้ง) 

1. บริกำรข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุด        ให้บริกำรข้อมูล  ข่ำวสำรต่ำง ๆ และเรื่องที่
น่ำสนใจ  รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ  ของ
ส ำนักหอสมุดแก่ผู้ใช้โดยผ่ำนระบบออนไลน์ 

81,843 

2. บริกำรสืบค้นข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุด 

ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทต่ำงๆ ที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด โดย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุด ได้ที่ http://opaclib.rsu.ac.th 

653,736 
 
 
 

3.บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ออนไลน์ของส ำนักหอสมุด 

ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทฐำนข้อมูลออนไลน์  เพื่อสนับสนุนกำร
ท ำวิจัย ที่ส ำนักหอสมุดมีกำรบอกรับเป็นสมำชิก 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

688,368 

4.บริกำรต่ออำยุกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศ   

เป็นบริกำรท่ีผู้ใช้สำมำรถท ำกำรต่ออำยุกำรยืม
หนังสือ และสื่อโสตทัศน์ต่ำงๆ  ที่ยืมไป  และ
ต้องกำรจะยืมต่ออีกครั้งเมื่อครบก ำหนดกำร
ส่งคืนได้ด้วยตนเองโดยผ่ำนระบบออนไลน์ 

2,247 
 
 
 

http://opaclib.rsu.ac.th/
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ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จ านวนการใช้
(ครั้ง) 

5. บริกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงผ่ำน
ออนไลน์ 

เป็นบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำร
ให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ  ในกำรแสวงหำข้อมูลและ
แหล่งสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ 

53 

6.บริกำรยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง 
(Self Checking Service) 

ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งมีจุดกำรให้บริกำรจ ำนวน 2 จุด บริเวณชั้น  3 

2,602 

7.บริกำรคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง  
(Books Return) 

เป็นบริกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้ใน
กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ในกรณีที่ไม่
สะดวกในกำรจะติดต่อกับส ำนักหอสมุด  หรือ
ในกรณีที่ส ำนักหอสมุดปิดท ำกำร โดยมีจุด
ให้บริกำรอยู่ที่บริเวณชั้น2 อำคำรส ำนักหอสมุด 

2,506 

8.บริกำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศ เป็นบริกำรท่ีให้ผู้ใช้ท ำกำรจองหนังสือ  หรือ สื่อ
โสตทัศน์ต่ำงๆ  ที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว  โดยผู้ใช้
สำมำรถท ำกำรจองได้ด้วยตนเองโดยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

27 
 

9.บริกำรข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

เป็นบริกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้โดย
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลและประวัติของตนเอง
ในเรื่องกำรยืม  หนังสือที่ท ำกำรจอง  กำรค้ำงส่ง
หนังสือ ค่ำปรับ  รวมทั้งสำมำรถแก้ไขข้อมูล
ประวัติ  ที่อยู่  และ password   ได้ด้วยตนเอง   

3,699 

 รวมการใช้บริการ 1,435,081 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
(อ้างถึง)สหส.อ2.1.016    เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.3.012 กำรใช้บริกำรข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุด 
สหส.อ2.3.013 กำรสืบค้นข้อมูลทรัพยกรสำรสนเทศผ่ำนระบบ WebPac 
สหส.อ2.3.014 กำรใช้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ 
สหส.อ2.3.015 กำรตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนระบบออนไลน์  (Borrower Information) 
สหส.อ2.3.016 กำรใชบ้ริกำรยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง  (Self-Check Service) 
สหส.อ2.3.017 กำรใชบ้ริกำรคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง  (Books  Return) 
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สหส.อ2.3.018                กำรยืมต่อทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ (Renew) 
สหส.อ2.3.019                กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์    
สหส.อ2.3.020                กำรใชบ้ริกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงออนไลน์ 

4. มีการเปิดให้บริการในเวลาที่เหมาะสม   
 ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุด  มีกำรจัดจ ำนวนชั่วโมงกำรเปิดให้บริกำรที่เหมำะสม  โดย
เปิดท ำกำรในวันจันทร์ - ศุกร์ ต้ังแต่เวลำ 08.30-21.00 น.  และในวันเสำร์ - อำทิตย์ ต้ังแต่เวลำ 09.00-
19.00 น. รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ให้บริกำร ส ำหรับในวันท ำกำรปกติวันละ 12.5 ชั่วโมง และนอกเวลำท ำกำร
วันละ 10 ชั่วโมง โดยจ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุดส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  198,352 ครั้ง 
โดยแยกเป็นผู้เข้ำใช้ส ำนักหอสมุดกลำงจ ำนวน 115,403 ครั้ง ผู้เข้ำใช้ห้องสมุดศูนย์วิภำวดีจ ำนวน  1,106 
ครั้ง  และผู้เข้ำใช้ผ่ำนเว็บไซต์ จ ำนวน 81,843 ครั้ง 
 

 
             

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.3.021 แผ่นพับแนะน ำส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.3.022 สถิติผู้เข้ำใช้ทำงเข้ำชั้น 3 
สหส.อ2.3.023 สถิติผู้เข้ำใช้ทำงเข้ำชั้น 5 
สหส.อ2.3.024      สถิติผู้เข้ำใช้ห้องบริกำรสื่อโสตทัศน์ 
สหส.อ2.3.025 สถิติผู้เข้ำใช้ห้องสมุดศูนย์ศึกษำวิภำวดี 
สหส.อ2.3.026 สถิติผู้เข้ำใช้ห้องสมุดรวมประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.027      สถิติกำรเข้ำใช้ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
สหส.อ2.3.028 ตำรำงกำรให้บริกำรภำคค่ ำและภำคพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ส ำนักหอสมุดกลำง 
115,403  ครั้ง 

ศูนย์ศึกษำวิภำวดี 
1,106  ครั้ง 

 กำรใช้ผ่ำนเว็บไซต์ 
81,843  ครั้ง 

แผนภูมิแสดงการใช้ห้องสมุดปีการศึกษา 2560 
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5.  การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

  ในปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด โดยค ำนวณจำกบริกำรกำร
เข้ำใช้และบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 1,719,962 ครั้ง ซึ่งกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของ
ส ำนักหอสมุดทุกบริกำรนั้น  ต้องมีต้นทุน  ดังนั้นกำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรบริกำรของห้องสมุด สำมำรถ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณ   และวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิผลของกำรลงทุน
ในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด   และจ ำนวนกำรใช้
บริกำรต่ำงๆ  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจ านวนการให้บริการ 

         ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของส ำนักหอสมุด(ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)    27,347,006.43     บำท 

         จ ำนวนกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2559                               1,719,962     ครั้ง 

 ต้นทุนการบริการของส านักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                  = 15.89    บาท 

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,072,832.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 939,601.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 241,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 55,221.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 1,223.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 49,805.20 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 0.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 9,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 23,656.00 
11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 13,424,906.08 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 145,570.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 36,585.00 
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14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 
15 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 
16 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 0.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 425,000.00 

19 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 
20 โครงกำรจัดหำโปรแกรมกำรลอกเลียนแบบ 0.00 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุด 0.00 
22 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,061,157.15 
23 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้

และกำรวิจัย 
10,200.00 

24 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
25 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 0.00 
26 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 25,995.00 
27 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 0.00 
28 โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 5,000.00 
29 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 
30 โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 
31 โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 
32 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 374,950.00 
                                                                                 รวม 27,347,006.43 

  2. จ านวนการใช้บริการในปีการศึกษา 2560 

การใช้บริการห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 
ประเภท จ านวน (ครั้ง) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด  

   1.1  ผู้เข้ำใช้หอสมุดกลำง 115,403 
   1.2  ผู้เข้ำใช้ศูนย์ศึกษำวิภำวดี 1,106 
   1.3  กำรใช้ตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ 121,331 
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   1.4  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 10,401 
   1.5  กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 11,937 
   1.6  กำรใช้บริกำรตอบค ำถำม   4,495 
   1.7  กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 4,992 
   1.8  กำรใช้บริกำร Books  Drop 668 
   1.9  กำรใช้บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม (Study Room) 2,945 
   1.10 กำรลงทะเบียนสมำชิกและต่ออำยุสมำชิกใหม่ 10,362 
   1.11 กำรบริกำรหนังสือใหม่ประจ ำสัปดำห์ 1,241 
                                                                    รวม 284,881 
2. การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์  

   2.1  กำรใช้ผ่ำนเว็บไซต์ 81,843 
   2.2  กำรใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Webpac 653,736 
   2.3  กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ 688,368 
   2.4  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศต่อทำงออนไลน์ 2,247 
   2.5  กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมทำงออนไลน์ 53 
   2.6  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำน Self Checking Service 2,602 
   2.7  กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำง Books Return 2,506 
   2.8  กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำงออนไลน์ 27 
   2.9  กำรบริกำรข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนทำงออนไลน์ 3,699 
                                                                    รวม 1,435,081 

รวมทั้งสิ้น 1,719,962 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
(อ้างถึง)สหส.อ2.3.004   สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.029                ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยของส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2560   และจ ำนวนกำรบริกำร 
                                       ปีกำรศึกษำ  2560 
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ส ำนักหอสมุดมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบริกำรของห้องสมุด  โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ
ส ำนักหอสมุด และจ ำนวนกำรใช้บริกำรต่ำงๆ  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณพบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 
2560   มีต้นทุนกำรบริกำรของส ำนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยกำรให้บริกำร เท่ำกับ 15.89 บำท  ซึ่ง
ส ำนักหอสมุดจะได้มีกำรพัฒนำกำรบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ   ในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรเพื่อให้มี
กำรลดต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ตัวบ่งชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 

ผลการด าเนินงาน 

              มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับกำรภำรกิจของหอจดหมำยเหตุ และมีกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ
วำงแผนพัฒนำงำนจดหมำยเหตุ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยในปีกำรศึกษำ 2560 หอจดหมำยเหตุได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำน
ตำมที่ก ำหนดไว ้ดังนี้ 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่4.1  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ 
1. โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.4 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำน

ประจ ำปี 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)  
แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

(อ้างถึง) สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

สหส.อ2.4.002  รำยงำนกำรประชุม แผนกหอ
จดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
2 (ต่อ) (อ้างถึง)สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติ

งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน    (อ้างถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.4.003 สรุปผลกำรด ำเนินงำน               
แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป  

(อ้างถึง)สหส.อ2.4.002  รำยงำนกำรประชุม แผนก
หอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  
 

มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
  

(อ้างถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
ผลการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2560 

            ปีกำรศึกษำ 2560  หอจดหมำยเหตุได้ท ำกำรคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดกำรกับเอกสำร
จดหมำยเหตุและวัตถุจดหมำยเหตุตำมหลักวิชำกำรจดหมำยเหตุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่            
ผู้ต้องกำรใช้สำรสนเทศของหอจดหมำยเหตุทั้งจำกภำยในและภำยนอกสถำบัน  โดยหอจดหมำยเหตุได้
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

       1.1  กำรรับและจัดกำรกับเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุ 
 ปีกำรศึกษำ 2560 หอจดหมำยเหตุได้รับมอบและรวบรวมเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุเตรียม
ด ำเนินกำรจำกหลักวิชำกำร รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  2,717  รำยกำร  แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้ 
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1. สำรรังสิต  (ฉบับที่ 257 มิถุนำยน 2017) จ ำนวน           1       รำยกำร   
2. สรุปข่ำวที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ จ ำนวน     2,411     รำยกำร 
   (มิถุนำยน 2560-พฤษภำคม 2561)  
3. ค ำสั่งและประกำศของมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน          37     รำยกำร 
4. รำยกำรของสถำนีโทรทัศน์อำร์เอสยู วิสดอม ทีวี จ ำนวน 268 รำยกำร 

          1.2  กำรก ำหนดรหัส กำรจัดเก็บเอกสำรจดหมำยเหตุและวัตถุจดหมำยเหตุ และกำรบันทึก
รำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล   
  ปีกำรศึกษำ 2560   หอจดหมำยเหตุได้ก ำหนดรหัส  กำรจัดเก็บเอกสำรจดหมำยเหตุและวัตถุ
จดหมำยเหตุ และกำรบันทึกรำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูลซึ่งเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
เทคนิคที่ต่อเนื่องกัน รวมจ ำนวน 5,979 รำยกำร แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

1. สิ่งพิมพ์ (Book & Text & News)     จ ำนวน     5,506 รำยกำร  
2. ของที่ระลึก (Souvenir)   จ ำนวน        153       รำยกำร   
3. วีดิทัศน์ (Video) จ ำนวน 142    รำยกำร 
4. มัลติมีเดีย (Multimedia) จ ำนวน   87 รำยกำร  
5. ซีดี (CD) จ ำนวน          58   รำยกำร 
6. ดีวีดี (DVD)              จ ำนวน          32 รำยกำร 
7. แถบบันทึกเสียง (Sound Recording) จ ำนวน            1       รำยกำร 
 

 1.3  หอจดหมำยเหตุได้ปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ใหม่ให้ทันสมัย สวยงำม และใช้งำนง่ำย เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลและข่ำวสำรที่สะดวกและรวดเร็ว สำมำรถเข้ำใช้
บริกำรได้ที่ http://library.rsu.ac.th/archives/ ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560  มีกำรเข้ำใช้เว็บไซต์รวมจ ำนวน 
1,356  ครั้ง นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังมีเฟสบุ๊กที่เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรงำน
จดหมำยเหตุอีกทำงหนึ่ง     

 
 



61 
 

 
1.4 หอจดหมำยเหตุได้จัดแสดงนิทรรศกำร ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ ผู้มีคุณูปกำรต่อส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและผลงำนของท่ำนขณะด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรคนแรก
ของส ำนักหอสมุด ระหว่ำงปีพุทธศักรำช 2530 - 2545 
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ตัวบ่งชี้ 2.5  งานบริการส่งเสริมวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 

งำนบริกำรส่งเสริมวิชำกำรส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560  ได้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยได้ มี
กำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมไว้ในแผนกำรปฏิบัติกำรของส ำนักหอสมุด ตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
รังสิต  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดอย่ำงสม่ ำเสมอ  และได้น ำข้อคิดเห็นและผลสรุปมำเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแก้ไขและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับปีกำรศึกษำต่อไป   ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่  1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 
  1.  โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
                         2.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
  3.  โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
  4.  โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 
  5.  โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 

กลยุทธ์ที่  1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
  1.  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4.1  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้ท้ังนักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น 

                       1. โครงกำรบริกำรชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.2  โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                   1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 

                     1. โครงกำรจัดท ำและเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 2.5 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดไว้ใน

แผนงำนประจ ำปี 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action 
Plan)ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 

2  มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติ
งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3 มี(2)+มีกำรสรุปผลกำร 
ด ำเนินงำน 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.001 นโยบำยกำรใช้งบประมำณ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

4  มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำร
ด ำเนินงำนมำวำงแผน
พัฒนำต่อไป  

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร
ในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรส่งเสริมวิชำกำร  ส ำนักหอสมุดมีกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำง ๆ  
สรุปได้ดังนี้   

1. มีการแนะน า สอนการใช้และอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูล 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด กำรสอนและอบรมวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้แกน่ักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  ระดับบัณฑิตศึกษำ  รวมทั้งอำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่   โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1 กำรจัดปฐมนิเทศแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด กำรสอนวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษำตำมที่
อำจำรย์ประจ ำวิชำร้องขอมำ รวมทั้งจัดอบรมฝึกปฏิบัติกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ให้กับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้ห้องสมุดได้อย่ำงถูกต้อง และ
สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลได้ ในปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำร
ปฐมนิเทศ และเข้ำรับกำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูล ทั้งสิ้น 2,441 คน  โดยส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
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 - ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำใหม่รวมทั้งสิ้น 31 คณะ 67 สำขำ จ ำนวน 
2,084 รำย แบ่งเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี รวม 26 คณะ 47 สำขำ จ ำนวน 1,852 คน ได้แก่  1) คณะ
ศิลปศำสตร์     2) คณะบริหำรธุรกิจ 3) คณะพยำบำลศำสตร์ 4) วิทยำลัยนิเทศศำสตร์  5) คณะเภสัช
ศำสตร์  6) คณะศิลปะและกำรออกแบบ  7) คณะกำยภำพบ ำบัด 8) คณะเทคนิคกำรแพทย์  9) คณะ
เทคโนโลยีอำหำร 10) วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ 11) วิทยำลัยแพทยศำสตร์ 12) คณะวิทยำศำสตร์ 13) 
วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 14) วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 15) คณะ
เศรษฐศำสตร์ 16) วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก 17) วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 18) คณะบัญชี 19) 
คณะทันตแพทยศำสตร์   20) สถำบันกำรบิน   21) วิทยำลัยนำนำชำติจีน 22) คณะดิจิทัลอำร์ต 23) คณะ
รัฐศำสตร์ 24) คณะนวัตกรรมเกษตร 25) คณะรังสีเทคนิค 26) คณะวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำรวม 12 คณะ 20 หลักสูตร จ ำนวน 232 รำย ได้แก่ 1) คณะพยำบำลศำสตร์ 2) 
วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 3) วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร4) คณะนิติศำสตร์  5) คณะ
เศรษฐศำสตร์ 6) วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก 7) วิทยำลัยดนตรี 8) วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 9) 
คณะบัญชี 10) คณะศึกษำศำสตร์ 11) บัณฑิตวิทยำลัย หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์ 12) สถำบันอำชญำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม  

 - สอนวิธีกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดและจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  รวม 18 หลักสูตร จ ำนวน 357 รำย  ได้แก่ 1) หลักสูตรเภสัชศำสตร์         
2) หลักสูตรทันตแพทยศำสตร์ 3) หมวดวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรมและหมวดวิชำเภสัชอุตสำหกรรม  คณะ
เภสัชศำสตร์    4) หลักสูตรวิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ (ระบบ
กำรศึกษำทำงไกลทำงอินเตอร์เน็ต)  5) หลักสูตรบัญชีมหำบัณฑิต คณะบัญชี 6) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 7) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
เขียนบทและกำรก ำกับภำพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 8) หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง 
คณะพยำบำลศำสตร์   9) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำผู้น ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง 
วิทยำลยันวัตกรรมสังคม  10) หลักสูตรเทคโนโลยีอำหำร   11) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภำพ  12) หลักสูตร
เคมีประยุกต์ คณะวิทยำศำสตร์   13) หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรสื่อสำร 14) หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร (นำนำชำติ) 
15) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำผู้น ำทำงสังคม ธุรกิจ และกำรเมือง วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม  
16) หลักสูตรบริหำรดุษฎีบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ 17) หลักสูตรบริหำรมหำบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ 
18) หลักสูตรวิศวกรรมยำนยนต์ วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์  
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1.2 กำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อกำรวิจัยให้แก่คณำจำรย์และนักวิจัยจำกคณะต่ำงๆ 
จ ำนวน 8 ครั้ง รวม 25  คณะ 5  หน่วยงำน จ ำนวน 330  คน ดังนี้ 
 - 17 สิงหำคม 2560 อบรมฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย Scopus 
 - 12  ตุลำคม 2560       อบรมโปรแกรม Turnitin ส ำหรับอำจำรย์ 
 - 24  พฤศจิกำยน 2560   อบรมโปรแกรม Turnitin ส ำหรับอำจำรย์ 
 -    24  พฤศจิกำยน 2560   อบรมโปรแกรม Turnitin ส ำหรับนักศึกษำ  
 - 15 กุมภำพันธ์ 2561   เทคนิคและวิธีกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัยของ 
         EBSCOhost (ระดับ Advance) 
 - 15 กุมภำพันธ์ 2561   อบรมโปรแกรม Mendeley เพื่อกำรจัดกำรบรรณำนุกรม   
  - 5 มีนำคม 2561   อบรมโปรแกรม Turnitin 

 -    4 พฤษภำคม 2561   กลยุทธ์กำรเลือกวำรสำรนำนำชำติเพื่อกำรตีพิมพ์และใช้ 
         โปรแกรม Turnitin เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรตีพิมพ์ 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.3.020  แผ่นพับแนะน ำส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะน ำกำรใช้และบริกำรส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.5.002 บันทึกแจ้งเรื่องกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบันทึกกำรเข้ำรับกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดของคณะต่ำงๆ 
สหส.อ2.5.004 สรุปผลกำรจัดปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.005 บันทึกเชิญบุคลำกรสอนและอบรมกำรสืบค้นข้อมูล 
สหส.อ2.5.006 สรุปผลกำรสอน/อบรม กำรสืบค้นฐำนข้อมูลให้นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.007      บันทึกเชิญผู้เข้ำร่วมอบรมฐำนข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
สหส.อ2.5.008      สรุปผลกำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อกำรวิจัย  

2.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเป็นกิจกรรมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกห้องสมุดอย่ำงคุ้มค่ำ สร้ำงนิสัยและวัฒนธรรมรักกำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน
ให้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ในปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรจัดบอร์ดข่ำวสำรที่น่ำสนใจ เพื่อกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำใช้ห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมและนิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำน จ ำนวน 13 ครั้ง และ กำรจัดบอร์ดข่ำวสำรที่น่ำสนใจ 31 ครั้ง 
ดังนี้ 
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2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จ านวน 6 ครั้ง ได้แก่ 

2.1.1 กิจกรรมตำมหำยอดนักอ่ำน ครั้งที่ 10  
 กิจกรรมตำมหำยอดนักอ่ำน ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560 – 4 กุมภำพันธ์ 
2561 เป็นกิจกรรมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด ซึ่ งในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่  10 มี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำน เกิดกำรอ่ำนหนังสือจนมี
นิสัยรักกำรอ่ำน และมีทักษะในกำรอ่ำนเพิ่มขึ้น จนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอ่ำนมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ท ำให้เกิดแนวควำมคิดและกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมสะสม
แต้มจำกกำรยืมหนังสือและกำรบันทึกอ่ำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีแต้มสะสมรวมมำกที่สุดก็จะได้รับรำงวัล 
“ยอดนักอ่ำน ครั้งที่ 10” 
 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 163 คน จำก 24 คณะ และ 1 หน่วยงำน 

รวมระยะเวลำ 3 เดือน ซึ่งระยะเวลำน้อยกว่ำปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 1 เดือน มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559 คิดเป็นร้อยละ 47.42 โดยผู้ที่ได้รับรำงวัลยอดนักอ่ำน ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560  ซึ่งได้มีกำรมอบรำงวัลในงำนสัปดำห์ห้องสมุด เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561 ดังนี้ 

- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ นำงสำวกวิสรำ แซ่เจี๋ย รหัส 5806305  คณะศิลปศำสตร์ มีกำรยืมรวมทั้ง

สิ้น 168 เล่ม  

 - รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นำงสำวกฤตพร เจริญเสริมสกุล รหัส 6001131 วิทยำลัย

แพทยศำสตร์ มีกำรยืมรวมทั้งสิ้น 84 เล่ม  

 - รำงวัลชมเชยรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นำยนฤนำท คงคำ รหัส 6003430 วิทยำลัย

แพทยศำสตร์  มีกำรยืมรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 54 เล่ม    

 

 

 

 

       รำงวัลชนะเลิศ                         รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         รำงวัลชมเชยรองชนะเลิศอันดับ 2 

 นอกจำกนี้ ยังมีกำรสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรำงวัลอีกด้วย ซึ่งมรีำงวัลต่ำงๆ  อีกด้วย 
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2.1.2 กิจกรรมประดิษฐ์แจกันใส่ดอกไม้จำกเศษวัสดุเหลือใช้  
 กิจกรรมประดิษฐ์แจกันใส่ดอกไม้จำกเศษวัสดุเหลือใช้  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวำคม 2560 เป็น

กิจกรรมสอนประดิษฐ์แจกันดอกไม้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็น

ประโยชน์ของขวดพลำสติกและของเหลือใช้ต่ำงๆ เป็นกำรเสริมสร้ำงจินตนำกำรให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำร

น ำเศษวัสดุเหลือใช้มำประดิษฐ์สิ่งของที่สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำร

ร่วมกันลดปัญหำภำวะโลกร้อนด้วยกำรน ำวัสดุเหลือใช้มำท ำให้มีคุณค่ำและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำง

คุ้มค่ำมำกที่สุด ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลดปริมำณขยะและเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับขยะ ทั้งนี้ แจกันใส่

ดอกไม้ที่ท ำมำจำกขวดพลำสติกและวัสดุเหลือใช้อ่ืนๆ สำมำรถน ำมำใช้ประดับตกแต่งส ำนักงำนหรือที่พัก

อำศัยให้สวยงำมและมีชีวิตชีวำมำกยิ่งขึ้น 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 22 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษำ จ ำนวน 6 คน 

จำก 3 คณะ และบุคลำกร จ ำนวน 16 คน จำก 5 หน่วยงำน ทั้งนี้ จำกกำรสังเกตและสอบถำมจำก

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ   ทุกคนมีควำมสุขกับกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกขวดพลำสติกและวัสดุเหลือใช้ อีก

ทั้งยังได้แนวคิดและวิธีท ำส ำหรับน ำไปประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเองเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้หรือต่อยอดต่อไป 

นอกจำกน้ียังได้เสนอให้จัดกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์แบบนี้บ่อยๆ และยินดีที่จะมำร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
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2.1.3 กิจกรรมกำรประกวดคลิปส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดในหัวข้อ “My Life @ Library” 

 กิจกรรมกำรประกวดคลิปส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ - 30 มีนำคม 

2561 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรังสิตได้มีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์และ

ส่งเสริมกำรใช้ส ำนัก หอสมุดผ่ำนคลิปวีดิโอ โดยสื่อให้เห็นถึงกำรใช้ชีวิตในห้องสมุดเปรียบประดุจบ้ำน

หลังที่ 2 ซึ่งแตกต่ำงกันไปในแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษำมีควำมตระหนักรู้และเห็นควำมส ำคัญของ

ห้องสมุด 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวด จ ำนวน 17 คน จำก 3 คณะ และมี

คลิปวีดิโอที่ส่งเข้ำประกวด จ ำนวน 10 คลิป โดยเจ้ำของผลงำนที่ได้รับรำงวัลมี 3 ทีม ซึ่งได้มีกำรมอบ

รำงวัลในกิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน เมื่อวันท่ี 3 เมษำยน 2561 ดังนี้ 

    - รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ นำงสำวคุณัญญำ แสงขำว 
 

 
 
 

 
  - รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Gang 

 
 
 
 

 
  - รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมำรุโกะ 
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2.1.4 กิจกรรม Book Fair 
 กิจกรรม Book Fair จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 12 - 16 กุมภำพันธ์ 2561 โดยได้มีกำรจัดร่วมกับงำน

สัปดำห์ห้องสมุด เป็นกำรออกร้ำนหนังสือที่หลำกหลำย มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและอ ำนวยควำม

สะดวกให้กับผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรจำกคณะและสำขำต่ำงๆ ได้มีโอกำสคัดเลือก

หนังสือจำกตัวเล่มจริงและซื้ออ่ำนเองได้ในรำคำถูก โดยที่ไม่ต้องเดินทำงไปตำมร้ำนหนังสือด้วยตนเอง 

อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือที่ดีและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหลักสูตรเข้ำ

ห้องสมุดอีกด้วย 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีร้ำนค้ำและส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มำออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์มำกมำยและมีทั้งอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลภำยนอกมำเลือกซื้อหนังสือ  จำก

กำรสอบถำมผู้ที่มำซื้อหนังสือ พบว่ำ ชอบให้มีกำรจัดกิจกรรม Book Fair มำก เพรำะมีหนังสือให้เลือก

หลำกหลำยและรำคำถูกมำกๆ หนังสือที่เลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นแนวคติกำรด ำเนินชีวิต เรื่องสั้นสไตล์

วัยรุ่น ควำมรู้ทั่วไป และเมื่อสอบถำมเกี่ยวกับสิ่งที่อ่ำนว่ำชอบแบบรูปเล่มหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคน

ตอบว่ำชอบอ่ำนแบบเล่มมำกกว่ำ เพรำะคลำสสิกดี สำมำรถเก็บสะสมได้ เปิดอ่ำนได้ง่ำย สบำยตำ และที่

ส ำคัญ คือ สำมำรถซื้อเป็นของขวัญหรือของฝำกให้คนอ่ืนได้อีกด้วย 
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2.1.5 กิจกรรมใครรักห้องสมุด...ยกมือขึ้น 
 กิจกรรมใครรักห้องสมุด...ยกมือขึ้น จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 14-16 กุมภำพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรได้บอกรักส ำนักหอสมุด พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ตนเองรักและประทับใจใน

ส ำนักหอสมุด โดยให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักห้องสมุดและคัดเลือกข้อควำมที่ประทับใจ

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อรับของที่ระลึก รวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรบอกรักห้องสมุดโดยกำร

ถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง Facebook Live ด้วย 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรม “ใครรักห้องสมุด...ยกมือขึ้น” มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวม

ทั้งสิ้น 54 คน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กำรร่วมกิจกรรมเขียนข้อควำมบอกรักและติดที่บอร์ดมุมจัดกิจกรรม  มีจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 

35 คน จำกทั้งหมด 10 คณะ และบุคคลภำยนอก โดยมีข้อควำมที่ได้รับกำรคัดเลือกว่ำเขียนเหตุผลที่กล้ำ

บอกรักห้องสมุดได้ประทับใจจ ำนวน 3 ข้อควำม ดังนี้ 

1) นำยธันฐภัทร์ สิริคุปต์ รหัส 5706288 คณะวิศวกรรมศำสตร ์  

     “ห้องสมุดเป็นเหมือนเพื่อนคอยแนะแนว / ห้องสมุดเป็นเหมือนอำจำรย์คอยสอนสิ่งใหม่ๆ / 

ห้องสมุดเหมือนคนสร้ำงแรงบันดำลใจ” 

2) นำงสำวประภัสสร เนื่อง ณ สุวรรณ รหัส 5805681 คณะเภสัชศำสตร์  

    “ห้องสมุดคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้ำงเสมอ / เป็นที่ที่ดูนิ่งแต่มีควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำ / 

คลำสสิกแม้กำลเวลำหมุนผ่ำนไป” 

3) อำจำรย์วรรณพร ชูจิตำรมย์ คณะดิจิทัลอำร์ต 

   “อยำกให้ห้องสมุดรับรู้ว่ำรัก เพรำะห้องสมุดคือมิตรภำพแห่งควำมรักและควำมรู้ เป็นแสง

น ำทำงกำรศึกษำ มีหนังสือเป็นเพื่อนทุกเวลำ และพี่ๆ บรรณำรักษ์น่ำรัก” 

 2. กำรถ่ำยทอดสดบอกรักห้องสมุดผ่ำนทำง Facebook Live ซึ่งมีทั้งกลุ่มและเด่ียว รวมจ ำนวน 

19 คน จำก 5 คลิป และมีผู้เข้ำชมระหว่ำงวันที่ 14-16 กุมภำพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น 676 ครั้ง ดังนี้ 

 - กลุ่มนักศึกษำวิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 8 คน  (มีผู้รับชม 187 คร้ัง) 

- กลุ่มนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 3 คน (มีผู้รับชม 86 ครั้ง) 

- กลุ่มนักศึกษำวิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร จ ำนวน 6 คน  (มีผู้รับชม 95 ครั้ง) 

- นักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 1 คน (มีผู้รับชม 209 ครั้ง) 

- นักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 1 คน (มีผู้รับชม 99 ครั้ง) 
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ผลประเมินกำรจัดกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.45 โดยรูปแบบ

กำรจัดนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.48 และ ควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ย 4.42 ตำมล ำดับ 

   

 

2.1.6 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน 

กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 3-5 เมษำยน 

2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริกำรเห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำน รักกำรอ่ำนมำกขึ้น และ

สำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอ่ำนมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  เพื่อให้

ผู้ใช้บริกำรได้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรสงวนรักษำหนังสือและมีส่วนร่วมในกำรซ่อมหนังสือ และเพื่อให้
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ผู้ใช้บริกำรรู้จักประโยชน์และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด ภำยใต้กิจกรรมนี้ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ 

หลำยกิจกรรม เช่น 1) กิจกรรม “จิบน้ ำชำยำมบ่ำยกับนักเขียนคนดัง” เพื่อเป็นกำรพบปะสังสรรค์ประจ ำปี

ระหว่ำงสมำชิก RSU Loves to Read 2) กิจกรรมพบนักเขียน เพื่อสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับ

นักเขียน “ปรำปต์” เจ้ำของผลงำนนวนิยำยสืบสวนสอบสวน เรื่อง กำหลมหรทึก เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ

จำกกำรอ่ำน 3) กำรเปิดรับสมัครสมำชิก “RSU Loves to Read” เพื่อสร้ำงกลุ่มสมำชิกที่รักกำรอ่ำนให้

กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 4) กิจกรรม “รวมพลัง     จิตอำสำ ยืดชีวำให้หนังสือ” ซึ่งให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม

ในกำรซ่อมหนังสือของส ำนักหอสมุด 5) กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพันธุ์แท้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รังสิต” และ 6) พิธีมอบรำงวัลกำรประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “My life @ library”    

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรม “ชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน” มีดังต่อไปนี้ 

 1. กิจกรรม “รวมพลังจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนังสือ” 

 “รวมพลังจิตอำสำ ยืดชีวำให้หนังสือ” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 4-5 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00-15.00 

น. บริเวณลำนหน้ำทำงเข้ำห้องอ่ำนชั้น 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรได้ร่วมรักษำหนังสือ โดยกำรมำ

เป็นส่วนหน่ึงของกำรซ่อมหนังสือให้กลับคืนสู่สภำพปกติ   

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 20 คน มำจำก 6 คณะ และมี

หนังสือที่ได้รับกำรซ่อมเพื่อเตรียมออกให้บริกำรจ ำนวน 40 เล่ม  

 ผลประเมินกำรจัดกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.89 โดย

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมและควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.9 เท่ำกัน และ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร

เข้ำร่วมกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ย 4.85 ตำมล ำดับ 
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 2. กิจกรรม “จิบน้ ำชำยำมบ่ำยกับชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน” 

 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน  57 รำย  

ผลประเมินกำรจัดกิจกรรมจำกผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 44  รำย พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยรวมอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด 

คือ 4.59 รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.56 และ รูปแบบกำรจัดกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ย 4.53 

ตำมล ำดับ ในส่วนข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 - ขนมอร่อยและหลำกหลำย (3 รำย) 

 - ควรจัดบ่อย ๆ อย่ำงน้อยเดือนหรือปีละครั้ง (2 รำย) 

 - บรรยำกำศมีควำมเป็นกันเอง 

 - วิทยำกรพูดเก่ง มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์ ได้รับรู้ถึงวิธีกำรคิด วิเครำะห์ กำรคิดนอกกรอบ

จำกวิทยำกรท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
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 3. กำรรับสมัครสมำชิก RSU Loves to Read 

 ผลกำรเปิดรับสมัครสมำชิก RSU Loves to Read พบว่ำ มีจ ำนวนผู้มำสมัครสมำชิก  50  รำย 

จำก 13  คณะ และ 1 หน่วยงำน 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 4. กิจกรรมตอบค ำถำม “แฟนพันธุ์แท้ ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต”  

 ผลกำรจัดกิจกรรมตอบค ำถำม พบว่ำ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 97 คน   

ผลประเมินกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  โดย

รูปแบบกำรจัดกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.48 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรม ค่ำเฉลี่ย 

4.44 และ ควำมน่ำสนใจ ค่ำเฉลี่ย 4.40 ตำมล ำดับ   
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2.2 นิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 7 เรื่อง ได้แก่ 
2.2.1 นิทรรศกำรเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณฯ 

 นิทรรศกำรเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณฯ จัดแสดงระหว่ำงวันที่ 

24 กรกฎำคม - 29 กันยำยน 2560 จัดแสดงเกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระอัจฉริยภำพ และพระรำชกรณีย

กิจ พร้อมทั้งจัดแสดงหนังสือและฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระรำชประวัติของพระองค์ด้วย 

 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 185 คน  

ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมำก คือ 4.19 โดยรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก

เท่ำกัน คือ 4.25 และควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.08  
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 2.2.2 นิทรรศกำรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินำถในรัชกำลที่ 9 กับ 10 พระรำชด ำรัส

แฝงธรรมทรงค่ำ 

 นิทรรศกำรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินำถในรัชกำลที่ 9 กับ 10 พระรำชด ำรัสแฝง
ธรรมทรงค่ำ จัดแสดงระหว่ำงวันที่ 7 สิงหำคม - 29 กันยำยน 2560 จัดแสดงเกี่ยวกับ 10 พระรำชด ำรัส
แฝงธรรมที่สมเด็จ   พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ทรงเคยมีรับสั่งในโอกำสต่ำงๆ 
เพื่อให้ลูกหลำนไทยน้อมใส่เกล้ำใส่กระหม่อมใช้เป็นหลักชัยในกำรด ำเนินชีวิตและจะได้เป็น ‘คนดี’ สมดัง
ควำมมุ่งพระรำชหฤทัยของพระองค์  
 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรที่ได้สังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 148 คน  

ผลกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรกลุ่มหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง คือ 3.50 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรและควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ยอยู่

ในระดบัปำนกลำงเท่ำกัน คือ 3.75 คะแนน และ รูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ย 3.00  
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2.2.3 นิทรรศกำร 13 ตุลำ เสด็จสู่ฟำกฟ้ำสุรำลัย พระมหำกรุณำธิคุณสถิตในใจไทยชั่วกำล 
 นิทรรศกำร 13 ตุลำ เสด็จสู่ฟำกฟ้ำสุรำลัย พระมหำกรุณำธิคุณจำรึกในใจไทยชั่วกำล จัดแสดง

ระหว่ำงวันที่ 2 ตุลำคม - 30 พฤศจิกำยน 2560 จัดเพื่อน้อมถวำยควำมอำลัยและแสดงควำมจงรักภักดี

ต่อพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกำลที่ 9 เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี เสด็จสวรรคต 

พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศกำรและจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับค ำสอนในเรื่องกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน 

นอกจำกน้ียังมีกำรฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับกำรสวรรคตของพระองค์ด้วย 

 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 305 คน  

        ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมำก คือ 4.16 โดยควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.33 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่

ได้รับจำกนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.25 และ รูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.91 ตำมล ำดับ 
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2.2.4 นิทรรศกำรโครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 นิทรรศกำรโครงกำรในพระรำชด ำริของในหลวง รัชกำลที่ 9 ด้ำนสิ่งแวดล้อม จัดแสดงระหว่ำง
วันที่ 1 ธันวำคม 2560 – 31 มกรำคม 2561เพื่อเผยแพร่พระปรีชำสำมำรถในด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระองค์
ได้ทุ่มเทพระวรกำยและทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้ำงเป็นโครงกำรในพระรำชด ำริมำกมำย 
 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 386 คน   

        ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก คือ 4.16 โดยควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.80 รองลงมำ คือ รูปแบบกำร
จัดนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ย 3.75 และ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ย 3.58 คะแนน ตำมล ำดับ 
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2.2.5 นิทรรศกำรวรรณกรรมที่เข้ำรอบและได้รับรำงวัลซีไรต์ ประจ ำปี 2560 
 นิทรรศกำรรำงวัลซีไรต์ ประจ ำปี 2560 จัดแสดงระหว่ำงวันที่ 23 มกรำคม – 28 กุมภำพันธ์ 2561 
จัดเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เข้ำรอบและได้รับรำงวัลซีไรต์ ประจ ำปี 2560 พร้อมทั้งจัดแสดงวรรณกรรมที่
เข้ำรอบสุดท้ำย 8 เรื่อง และวรรณกรรมที่ได้รับรำงวัล ประจ ำปี 2560 ด้วย 
 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 280 คน  

        ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับมำก คือ 4.13 โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.36 
รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.04 และ รูปแบบกำรจัดนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ตำมล ำดับ 
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2.2.6 นิทรรศกำรกำรอ่ำนของคนรุ่นใหม่กับ E-book 
 นิทรรศกำรกำรอ่ำนของคนรุ่นใหม่กับ E-book จัดแสดงระหว่ำงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ – 31 

พฤษภำคม 2561 เป็นกำรจัดบอร์ดแนะน ำกำรใช้งำน E-Book ของส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ที่ส ำนักหอสมุดมี

ให้บริกำร ได้แก่ Elsevier,  eBook Collection (EBSCOhost)  และ RSU Library e-Book  

 ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำร จ ำนวนประมำณ 427 คน 

       ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมำก คือ 4.33 โดยรูปแบบนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.46 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำก

นิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.31 และ ควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.23 ตำมล ำดับ 
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2.2.7 นิทรรศกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระผู้เป็นภำพลักษณ์ของ
นักกำรศึกษำตลอดชีวิต 
 นิทรรศกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระผู้เป็นภำพลักษณ์ของนัก

กำรศึกษำตลอดชีวิต จัดแสดงระหว่ำงวันที่ 30 มีนำคม - 31 พฤษภำคม 2561 จัดแสดงเกี่ยวกับพระรำช

กรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ด้ำนกำรศึกษำตลอดชีวิตและจัดแสดง

พระรำชนิพนธ์อันมีผลจำกกำรศึกษำตลอดชีวิต เช่น กำรเสด็จเยือนต่ำงประเทศ เป็นต้น  นอกจำกนี้ยังมี

กำรฉำยวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระองค์ด้วย 

  ผลกำรจัดนิทรรศกำร จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 178 คน 

       ผลประเมินกำรจัดนิทรรศกำรจำกผู้ชมนิทรรศกำรจ ำนวนหนึ่ง พบว่ำ มี ค่ำเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก คือ 4.15 โดยรูปแบบนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 4.20 รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำก
นิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.17 และ ควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ย 4.10 ตำมล ำดับ 
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 2.3 การจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 ครั้ง 
ได้แก่ 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ชื่อหัวข้อการจัดบอร์ด 
1 13 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2560 จับตำ...ท ำควำมรู้จักกับ GRAB  vs UBER 

2 13 กรกฎำคม – 19 กันยำยน 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรวำงแผนกำรเงิน 

3 18 กรกฎำคม – 17 สิงหำคม 2560 เปิดโผ 15 อำชีพที่ก ำลังจะสำบสูญไปในอนำคต 

4 1-28 สิงหำคม 2560 ประโยชน์ของกล้วยแต่ละชนิดที่ไม่กล้วย 

5 2 สิงหำคม – 7 กันยำยน 2560 เชิญชวนปลูกดอกดำวเรืองเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลใน

งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ 

6 18 – 31 สิงหำคม 2560 ชิมลำงรถเมล์ ปฏิรูปวันแรก บททดสอบที่ยำกกว่ำทำสีใหม่ 

7 29 สิงหำคม - 29 กันยำยน 2560 2560 อุดมด้วยพำยุ 

8 8 กันยำยน  – 6 ตุลำคม 2560 11 สิ่งที่ควรลบออกจำก Facebook 

9 18 กันยำยน – 3 ตุลำคม 2560 พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ฉบับเข้ำใจง่ำย 

10 20 กันยำยน – 20 ตุลำคม 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรลงทุน 

11 2 ตุลำคม – 17 ธันวำคม 2560 10 มหำวิทยำลัยที่ได้รับพระรำชทำนชื่อจำกในหลวง 

รัชกำลที่ 9 

12 4-31 ตุลำคม 2560 กำรแต่งกำยไว้ทุกข์-ชุดด ำ เดือนตุลำคม ช่วงพระรำชพิธี

ถวำยพระเพลิงพระบรมศพอย่ำงไร 

13 9 ตุลำคม – 10 พฤศจิกำยน 2560 ประติมำกรรมสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกำลที่ 9  

14 25 ตุลำคม – 14 ธันวำคม 2560 “พอเพียง” เพื่อควำม “พอดี” ของชีวิต 

15 1 พฤศจิกำยน – 13 ธันวำคม 2560 ก ำหนดกำรเข้ำชมนิทรรศกำรพระเมรุมำศ 2-30 

พฤศจิกำยน 2560 

16 13 พฤศจิกำยน – 17 ธันวำคม 2560 ท่องเที่ยวเชิงควำมรู้ (Knowledge Tourism) 

17 14 ธันวำคม 2560 – 6 มีนำคม 2561 เปิดข้อข้อกฎหมำยครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ำมีควำมผิดอย่ำงไร 
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ครั้งที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ชื่อหัวข้อการจัดบอร์ด 
18 14 ธันวำคม 2560 – 31 พฤษภำคม 

2561 

ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตก้ำวสู่ห้องสมุดสีเขียวในปี

กำรศึกษำ 2560 

19 18 ธันวำคม 2560 – 17 มกรำคม 

2561 

ไขปมดวงอำทิตย์หลับยำว นับถอยหลังยุคน้ ำแข็งขนำด

ย่อม 

20 18 ธันวำคม 2560 – 31 มกรำคม 

2561 

“พื้นที่ห้ำมสูบ” ร่วมทวงสิทธิ์ที่คุณพึงได้ 

21 18 ธันวำคม 2560 – 30 มีนำคม 

2561 

ตัวอย่ำง 5 ครอบครัวพอเพียง “อยู่อย่ำงพอดีก็มีสุข” 

22 17 มกรำคม – 22 มีนำคม 2561 สกอ. ขึ้นเว็บ 182 หลักสูตรไม่ผ่ำนมำตรฐำน 

23 1 กุมภำพันธ์ – 11 เมษำยน 2561 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ-ขยะอิเล็กทรอนิกส์กับควำมเสี่ยงด้ำน

สุขภำพ 

24 8 กุมภำพันธ์ - 31 พฤษภำคม 2561 กิจกรรมตำมหำยอดนักอ่ำนครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 

25 7 มีนำคม - 11 เมษำยน 2561 10 สำขำวิชำ เรียนจบไม่ตกงำนและมีค่ำแรงสูงมำก 

26 23 มีนำคม – 25 เมษำยน 2561 รวมค ำศัพท์ชุดโบรำณและเครื่องแต่งกำยสมัยอยุธยำจำก

ละคร “บุพเพสันนิวำส” 

27 4 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2561 ดำรำหัวใจเกษตรกร 

28 12 - 26 เมษำยน 2561 โรคพิษสุนัขบ้ำ โรคร้ำยที่รักษำไม่ได้แต่ป้องกันได้ 

29 12 เมษำยน 2561 – 31 พฤษภำคม 

2561 

วิกฤตขยะอำหำร (1) สถำนกำรณ์ขยะอำหำรในไทย  

ควำมจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึง 

30 26 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2561 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

31 27 เมษำยน – 31 พฤษภำคม 2561 วิธีตรวจสอบเลข อย. 
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2.4  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 สัปดำห์ห้องสมุดเป็นกิจกรรมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับปีกำรศึกษำ 
2560 ห้องสมุดได้ก ำหนดหัวข้อว่ำ “กำรคิด กำรอ่ำน ของคน GEN ME” จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 13 – 16 
กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อให้ควำมรู้และส่งเสริมควำมเข้ำใจคน GEN ME กำรสร้ำงควำมรู้และควำมคิดด้วย
กำรอ่ำนได้ที่เหมำะสมส ำหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ส่งเสริมกำรอ่ำนเพื่อกำรพัฒนำ
ตนเอง   และประเทศชำติ และส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรของส ำนักหอสมุดเพื่อมำ
ศึกษำหำควำมรู้   กิจกรรมที่จัดขึ้นภำยในงำน ประกอบด้วย 

1. พิธีเปิดงำนสัปดำห์ห้องสมุดและพิธีมอบรำงวัล “ยอดนักอ่ำน” ครั้งที่ 10 ประจ ำปีกำรศึกษำ  
2560 โดย ผศ. ดร. นเรฏฐ์  พันธรำธร  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต ในวันอังคำรที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2561 และ กิจกรรมสนทนำกับน้องต้นหลิว เรไร สุวีรำนนท์ เจ้ำของไดอำรี่บันทึกประจ ำวันชื่อ
ดัง “เรไรรำยวัน” ในหัวข้อ “มุมมองของเรไร” ณ ห้องประชุม 7-100 อำคำรหอสมุด  
 

 

       
 2. กำรบรรยำยธรรมเรื่อง “รู้คิด รู้อ่ำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรมใหม่ของคน GEN ME” โดย พระ
พรพล ปสันโน เลขำนุกำรเจ้ำอำวำสวัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก ในวันพุธที่ 14 กุมภำพันธ์ 2561ณ ห้อง
ประชุม 7-100 อำคำรหอสมุด  
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 3. กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล EBSCOhost ในกำรสืบค้นเพื่อกำรวิจัยส ำหรับอำจำรย์และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนและกำรค้นคว้ำวิจัย  ในวันพฤหัสบดีที่ 15
กุมภำพันธ์ 2561 
 

           
 

 4) กำรอบรมกำรใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อกำรบริหำรจัดกำรบรรณำนุกรมในกำรท ำวิจัย  
ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561   

             



88 
 

นอกจำกกิจกรรมกำรบรรยำย กำรเสวนำ และกำรอบรมต่ำงๆ แล้ว ยังมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
ในหัวข้อ "กำรอ่ำนของคน GEN ME" กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนไอเดีย (DIY) จำกขวดน้ ำพลำสติกที่ใช้
แล้ว เช่น แจกัน ที่ใส่เครื่องเขียน กระปุกหยอดเหรียญ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมออกร้ำนหนังสือและสินค้ำ
รำคำพิเศษด้วย 

  
 กำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 นี้ พบว่ำ มีผู้มำเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
ประมำณ 1,152 คน แบ่งออกเป็น ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเสวนำ/บรรยำย 311 คน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 41 คน 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม DIY 50 คน ผู้ชมนิทรรศกำรประมำณ 150 คน และผู้ร่วมกิจกรรมกำรออกร้ำนหนังสือ
ประมำณ 600 คน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 500 คน 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.009 โครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและผลสรุปกำรจัดกิจกรรม 
สหส.อ2.5.010      ภำพถ่ำยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.011  โครงกำรจัดนิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและผลสรุปกำรจัด 

นิทรรศกำร 
สหส.อ2.5.012      รำยละเอียดข้อมูลที่จัดบอร์ด 
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สหส.อ2.5.013   ภำพถ่ำยกำรจัดนิทรรศกำรและจัดบอร์ด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.014   โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุดและผลสรุป 
 
3.  มีการผลิตวารสารวิชาชีพ 

ส ำนักหอสมุด มีกำรจัดท ำวำรสำรวิชำชีพ ชื่อ  “ รังสิตสำรสนเทศ ” ก ำหนดออกปีละ  2 ฉบับ  
(รำย 6 เดือน) เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์ และวิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลำกรในแวดวงวิชำชีพ โดยมีกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน แต่งต้ังคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกิตติมศักด์ิ และ
กองบรรณำธิกำรรวมทั้งคณะท ำงำนประจ ำฉบับเพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนในกำรติดต่อกับผู้เขียน และ
ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ตัวเล่ม นอกจำกนี้ยังมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพมำเป็นผู้พิจำรณำบทควำมที่จะตีพิมพ์ โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ได้จัดพิมพ์เผยแพร่วำรสำรฉบับ
ประจ ำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกรำคม-มิถุนำยน 2560 และปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม-ธันวำคม 2560  
ปัจจุบันมีวำรสำรที่พิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทั้งสิ้น 42 ฉบับ  

วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ  ได้รับกำรพิจำรณำคุณภำพให้เข้ำสู่ฐำน TCI  (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย – Thai-Journal Citation Index Centre) ในกลุ่ม 2 มำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2558  จนถึง
ปัจจุบัน  นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดยังได้ด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำระบบกำรจัดกำรวำรสำรออนไลน์          
(e-Jounal) ภำษำไทย เพื่อเป็นกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และส่งเสริมพัฒนำให้เกิด
กำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยต่ำงๆ  อีกด้วย  สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ที่ 
http://library.rsu.ac.th/journal 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.015   วำรสำรรังสิตสำรสนเทศฉบับที่ 1-2 ปี 2560 
สหส.อ2.5.016      รำยชื่อวำรสำรในฐำน TCI กลุ่ม 2 
สหส.อ2.5.017      เอกสำรเว็บไซต์วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
 
4.  มีบริการวิชาการแก่สังคม 

ส ำนักหอสมุดมีกำรพัฒนำบริกำรและวิชำชีพ  โดยมีกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดทั้งสถำบันของรัฐ และเอกชน  ดังนี้ 

1. เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน   ซึ่ งมีกำรต้ังเป็น
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือกันในด้ำนต่ำงๆ  ให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ   และกำรให้บริกำรผู้ใช้   อีกทั้งให้เกิดกำรแลก 

http://library.rsu.ac.th/journal
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เปลี่ยนประสบกำรณ์    ให้ควำมช่วยเหลือกันในด้ำนวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำเอกชน   โดย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต เป็นคณะอนุกรรมกำรในเครือข่ำยฯ และจะมีกำรจัดประชุม
ทุก 2 เดือน  รวมทั้งมีกำรส่งบรรณำรักษ์เป็นผู้แทนเข้ำเป็นคณะท ำงำนในกลุ่มงำนต่ำงๆ ของ อพส. ด้วย 

2.  เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำและห้องสมุดองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน โดยร่วมลงนำมควำมร่วมมือกับเครือข่ำย เมื่อวันพุธที่ 
8 เมษำยน 2558 ปัจจุบันมีหน่วยงำนควำมร่วมมือจ ำนวนทั้งสิ้น 51 สถำบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
สำรสนเทศและให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงหน่วยงำนในเครือข่ำย 
ในปีพุทธศักรำช 2560 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้รับกำรประเมินตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
ของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ ประจ ำปี 2560 ซึ่ง ดร.
มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด ได้เข้ำรับเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 ร่วมกับ
ห้องสมุดสถำบันอ่ืนๆ ที่ผ่ำนกำรตรวจประเมินอีก 6 แห่ง ได้แก่ ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยนเรศวร ส ำนัก
หอสมุดกลำงสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) งำนห้องสมุดส ำนักงำนวิทยำเขต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ส ำนักหอสมุดก ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 
ห้องสมุดมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์  วิทยำเขตศรีรำชำ 

3. เครือข่ำยควำมร่วมมือ TU-Thaipul  เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดของรัฐและ
เอกชน  ซึ่งเป็นควำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด (Resource sharing) 8 แห่ง ได้แก่ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ส ำนักหอสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยศรีปทุม ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยสยำม ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  และ 
หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันและที่ส ำคัญเป็นกำรช่วยองค์กรในกำรประหยัดงบประมำณลงได้จ ำนวนมำก 
แต่สำมำรถมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มมำกขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2560  มีกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
โดยผ่ำนเครือข่ำย TU-Thaipul  จ ำนวน 160 รำย 

4. โครงกำรทอดผ้ำป่ำหนังสือ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้จัดโครงกำรทอดผ้ำป่ำหนังสือ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภำคม 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดมูลจินดำรำม ซึ่ง
ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันหนังสือและ
อุปกรณ์กำรศึกษำสู่ชุมชน/โรงเรียนที่ขำดแคลน รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรอ่ำนแก่นักเรียน และสร้ำง
ควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน ทั้งนี้ ทำงโรงเรียนวัดมูลจินดำรำมยังขำดแคลน
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หนังสือทำงด้ำนภำษำอังกฤษ หนังสือนิทำนส ำหรับเด็ก ชุดโต๊ะนั่งอ่ำนหนังสือภำยในห้องสมุด และอุปกรณ์
กีฬำ ทำงส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่ำกำรจัดโครงกำรทอดผ้ำป่ำหนังสือไปยังโรงเรียน
ดังกล่ำว จะเป็นกำรช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภำพดีขึ้น มีแหล่งและทรัพยำกรสำรสนเทศที่มี
ประโยชน์ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นกำรส่งเสริมในกำรรักกำรอ่ำนให้แก่นักเรียนซึ่งเป็น
พื้นฐำนที่ส ำคัญ และเป็นกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์ส่งเสริมบริกำรวิชำกำรให้แก่สังคมโดยส่วนรวม 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.018  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุด 
                             สถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ชุดที่ 16 
สหส.อ2.5.019  กำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว                              
สหส.อ2.5.020  หน้ำจอกำรสืบค้น TU-Thaipul 
สหส.อ2.5.021  สรุปผลกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย TU-Thaipul 
สหส.อ2.5.022 โครงกำรผ้ำทอดป่ำหนังสือ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 
5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและบริการผ่านสื่อต่างๆ อย่างครอบคลุม 
 ส ำนักหอสมุดมีคณะท ำงำนฝ่ำยส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรจำกแผนก 
ต่ำงๆ มำร่วมกันท ำหน้ำที่จัดกำรและประสำนงำนในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและบริกำรผ่ำนทั้งสื่อพื้นฐำน
และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีหลำกหลำยช่องทำง  โดยในปีกำรศึกษำ 2560  มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
               1.  จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยรังสิต   ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำจดหมำยข่ำวรำย
เดือนขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ไปยังบุคลำกรของคณะ  สถำบัน วิทยำลัย และ
หน่วยงำนต่ำงๆ   ต้ังแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2547   จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดเผยแพร่
จดหมำยข่ำวไปแล้ว 163 ฉบับ   ผู้สนใจสำมำรถติดตำมจดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุดฉบับย้อนหลังได้ที่
เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th และต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นมำส ำนักหอสมุด ได้จัดท ำจดหมำย
ข่ำวส ำนักหอสมุดฉบับออนไลน์ส่งไปยังอีเมล์ของบุคลำกรมหำวิทยำลัยรังสิต  เพื่อประชำสัมพันธ์บริกำร
ต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดเป็นประจ ำทุกสัปดำห์    
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                2.  เว็บไซต์ห้องสมุด ส ำนักหอสมุดได้พัฒนำเว็บไซต์ URL: http://library.rsu.ac.th  ขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ในกำรใช้และเข้ำถึงบริกำรของส ำนักหอสมุด โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
                       1.   จัดให้มีบุคลำกรท ำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์โดยเฉพำะ 

2.   จัดกำรข้อมูลของส ำนักหอสมุดในเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกเนื้อหำทุกเรื่อง 
                       3.   มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและ

ตลอด 24 ชั่วโมง 
4. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและคู่มือต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
5.  มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่ำงๆ  
6. มสีถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
7. มีกำรรับข้อเสนอแนะและตอบข้อเสนอแนะผ่ำนทำงเว็บบอร์ด 

 
2. สื่อสังคมออนไลน์ ส ำนักหอสมุดได้น ำสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่ำงๆ  มำใช้ในกำรสื่อสำร

ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมและบริกำรใหม่ๆ ของห้องสมุด โดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ส ำนักหอสมุด
น ำมำใช้ ได้แก่ เฟสบุ๊ก ส ำนักหอสมุดได้น ำเฟสบุ๊กมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ผู้ใช้บริกำรและผู้สนใจทั่วไป ต้ังแต่  ปีกำรศึกษำ 2554 โดยมีแอดมินหมุนเวียนกันท ำหน้ำที่
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดรวมทั้งเผยแพร่สำระควำมรู้ที่
เป็นประโยชน์ นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังสำมำรถใช้ช่องทำงนี้ในกำรสนทนำ ตอบค ำถำม และ
ให้ค ำแนะน ำในกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรแก่สมำชิกได้แบบเรียลไทม์ที่ 
www.facebook.com/rsulibrary ปัจจุบัน ส ำนักหอสมุดมีสมำชิกรวมจ ำนวน 3,554  คน 

http://www.rsu.ac.th/library
http://www.facebook.com/rsulibrary
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.5.023         ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ ส ำนักหอสมุด 
                                มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.5.024         เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th 
สหส.อ2.5.025         ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรส ำนักหอสมุด   

6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกเข้ำใช้   เพื่อเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชุมชนต่ำงๆ โดยสำมำรถเข้ำใช้ได้ตลอดเวลำที่ส ำนักหอสมุดเปิดท ำกำร ทั้งนี้บุคคลภำย นอกที่มำเข้ำใช้
บริกำรต้องแสดงบัตรประจ ำตัวและแจ้งให้ทำงผู้ให้บริกำรทรำบ ส ำนักหอสมุดได้มีกำรจัดระบบกำร
ตรวจสอบผู้เข้ำใช้ภำยนอก โดยให้มีกำรลงชื่อในสมุดบุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำร  รวมทั้งเตรียมบัตร
ส ำหรับสแกนเข้ำประตูอัตโนมัติ   เพื่อจ ำแนกประเภทของบุคคลที่มำเข้ำใช้ส ำนักหอสมุด ส ำหรับเพื่อเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐำนต่อไป ปีกำรศึกษำ 2560 มีจ ำนวนผู้ใช้ภำยนอก 2,149 รำย 
  นอกจำกกำรให้บริกำรกับผู้เข้ำใช้ที่มำด้วยตนเองแล้ว  ทำงส ำนักหอสมุด ยังมีบริกำรค้นข้อมูล
และส่งส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ  ที่มีผู้ต้องกำรจำกภำยนอก และจำกควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำย 
TU-Thaipul ที่มีกำรขอใช้บริกำรยืมเอกสำรและขอส ำเนำบทควำมจำกห้องสมุดเครือข่ำย  รวมจ ำนวน 
168 รำย โดยผ่ำนห้องสมุดสถำบันท่ีตนสังกัดอยู่หรือติดต่อด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดทั้งสถำบันของรัฐและเอกชน  

http://library.rsu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=130
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 ส ำหรับกำรให้บริกำรบุคคลภำยนอกในปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งที่มำเข้ำใช้บริกำรภำยในส ำนัก 
หอสมุด  และที่มีกำรขอใช้บริกำรส ำเนำเอกสำรจำกภำยนอก รวมทั้งสิ้น  2,317  รำย   

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.026  สมุดเซ็นชื่อบุคคลภำยนอกเข้ำใช้ห้องสมุด 
สหส.อ2.5.027   สถิติบุคคลภำยนอกเข้ำใช้ห้องสมุดรำยเดือน 
สหส.อ2.5.028   สรุปกำรให้บริกำรยืมและถ่ำยส ำเนำเอกสำรระหว่ำงห้องสมุดจำกสถำบันอ่ืน 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

7. มกีารรับฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 
 ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยในกำรรับฝึกปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน โดยมีกำรฝึกปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศ
ศำสตร์ และส ำหรับนักศึกษำที่มำจำกสำขำวิชำอ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้บุคลำกรของ แต่ละแผนก 
จะมีส่วนร่วมกันในกำรฝึกปฏิบัติงำนที่ตนเองรับผิดชอบให้กับนักศึกษำ และมีกำรจัดท ำแผนและตำรำง
ฝึกปฏิบัติงำน เพื่อให้นักศึกษำได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน โดยนักศึกษำต้องเขียนรำยงำนและรับกำร
ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกำรฝึกงำนในแต่ละแผนก 
 โดยในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดมีกำรฝึกปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำจำกสถำบันภำยนอก
จ ำนวน 2 แห่ง จ ำนวน 11 คน ได้แก่ 
 1.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร จ ำนวน 4 คน (เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม-31 ตุลำคม 2560) 
 2.  มหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน 3 คน (เริ่มฝึกต้ังแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์-31 พฤษภำคม 2561)   
 3.  มหำวิทยำลัยทักษิณ จ ำนวน 4 คน (เริ่มฝึกต้ังแต่วันที่ 5 กุมภำพันธ์-4 พฤษภำคม 2561) 
  
 เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.029  เอกสำรกำรรับนักศึกษำฝึกงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ระบบและกลไก 

 ส ำนักหอสมุด มีกำรบริหำรและกำรจัดกำร  โดยก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  มีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น แผนก
เทคนิค แผนกพัฒนำ แผนกบริกำร  แผนกหอจดหมำยเหตุ และส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักหอสมุด
ก ำหนดภำระหน้ำที่กำรบริหำรและกำรจัดกำร ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร    บุคลำกร
ส ำนักหอสมุดมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดอย่ำง
สม่ ำเสมอ  เพื่อรับทรำบนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และน ำไปถ่ำยทอดให้บุคลำกรของ
แต่ละแผนกรับไปปฏิบัติต่อไป  
 

ตัวบ่งชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุด มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำรบริหำรตำม
สำยงำนกำรบังคับบัญชำ โดยมีกำรจัดท ำแผนภูมิกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น 4 แผนก  และ 1 ส ำนักงำน  มี
กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละแผนกอย่ำงชัดเจน  และเพื่อให้กำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักหอสมุดได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อ
รับผิดชอบภำรกิจที่ส ำคัญ จ ำนวน 4 ชุดด้วยกัน คือ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และรอง
ผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำแผนกเป็นกรรมกำร  ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำร ก ำหนดแผนงำน 
และควบคุมให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแผนพัฒนำของฝ่ำย
วิชำกำรและมหำวิทยำลัย 

2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และ       รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนก ตัวแทนบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนกเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่
พิจำรณำก ำหนดตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์วัดคุณภำพของส ำนักหอสมุด ตลอดจนท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพตำมองค์ประกอบและจัดท ำรำยงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีเพื่อน ำเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และ    รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนก ตัวแทนบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนกเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่
วิเครำะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยง และน ำ
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ผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบและกลไกกำรเพื่อลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
และกำรให้บริกำร 

4. คณะกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มีผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำน โดยแบ่งคณะท ำงำน
เป็น 5 ด้ำนคือ 1.ด้ำนพัฒนำด้ำนกำยภำพและกิจกรรม 7ส   2.ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน     
3.ด้ำนกำรจัดกำรของเสียและขยะ  4.ด้ำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร   5.ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
และประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ในพัฒนำและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.1 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีแผนกำรบริหำรและกำร

จัดกำร 
(อ้างถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร พ.ศ. 
2560-2564 
(อ้างถึง) รอว.อ1.006 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในด้ำนวิชำกำร  พ.ศ. 2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.004 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action 
Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.001 โครงสร้ำงและภำระงำน ส ำนักหอสมุด 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.002 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.003 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
ห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
อ้างถึง) สหส.อ3.6.017 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ3.6.019 คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยในท่ัวทั้งองค์กำร มหำวิทยำลัยรังสิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1 (ต่อ) (อ้างถึง) สหส.อ5.1.001 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2 (2) มี(1)+บุคลำกรมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดแผนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.2.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร
แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.003  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร
แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.4.002  รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร
แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.6.018  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

3 (3) มี(2)+มกีำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักหอสมุด  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 



99 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
4 (4) มี (3)+มกีำรประเมิน

แผนงำน/โครงกำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรใน
รูปแบบ PDCA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560        

5  
 

(5) มี(4)+มกีำรน ำผลกำร
ประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 
 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนก
เทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนก
บริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.2.4.003 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนก    
หอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรม 
กำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

 
 

ตัวบ่งชี้ 3.2  การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจ ำแนกต ำแหน่งและก ำหนดภำระหน้ำที่ (Job Description) ของบุคลำกร
อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร ได้แก่ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนก/
ส ำนักงำน  บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน   มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีโดยหัวหน้ำแผนกตำมหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของมหำวิทยำลัย คือ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 
บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที ่ และจะมีกำรสรุปผลกำรประเมินฯให้บุคลำกรทุกคนทรำบ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรปฎิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.2 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1)มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกร

ไว้อย่ำงชัดเจน  
สหส.อ3.2.005  Job Description 
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.2.006  ข้อมูลบุคลำกรส ำนักหอสมุด
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

2  (2) ม(ี1)+มรีะบบติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 

สหส.อ3.2.007  ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนน
และแบบประเมินคะแนนเจ้ำหน้ำที่ด ำรงต ำแหน่ง 
หัวหน้ำงำน บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
สหส.อ3.2.008 แบบรำยงำนและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  
 

(3) มี(2)+มกีำรด ำเนินงำนตำมกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่  

(อ้างถึง) สหส.อ3.2.005  Job Description
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 

(อ้างถึง) สหส.อ3.2.008  แบบรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5 
 

(5) มี(4)+มกีำรน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.2.008  แบบรำยงำนและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักหอสมุดมีกำรส ำรวจระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อมุมมองด้ำนต่ำงๆ 6 ด้ำนได้แก่   
ด้ำนผู้ให้บริกำร  ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล  ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนสถำนที่ครุภัณฑ์และบรรยำกำศ โดยใช้แนวทำงมำตรฐำนของ 
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LibQUAL ในกำรพัฒนำแบบสอบถำม โดยมีกำรส ำรวจปีละ 1 ครั้ง สอบถำมผู้ใช้บริกำรของทุกหลักสูตร 
จ ำนวน 117 หลักสูตร ประกอบด้วย อำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่  นักศึกษำทั้งระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ 
ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรเก็บข้อมูลในภำคกำรศึกษำที่ 2/2560 เป็นแบบสอบถำม จ ำนวนทั้งสิ้น 
1,300 ชุด  ได้รับกลับคืนจ ำนวน 1,048  ชุด  คิดเป็นร้อยละ 80.62 ของแบบส ำรวจ   ผลกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจของผู้ใช้ พบว่ำ ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 3.93  (คะแนนเต็ม 5)   

1. ด้ำนผู้ให้บริกำร 4.08  
2. ด้ำนสถำนที่ ครุภัณฑ์ และบรรยำกำศ 4.06 
3. ด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล 3.91  
4. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3.88 
5. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 3.84 
6. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 3.82 

 
ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.3 (ได้คะแนน เท่ำกับ 4 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50  - 
2  ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 - 
3  ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 - 
4  ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.009 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.3.010 รำยงำนกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 - 
 

ตัวบ่งชี้ 3.4  การพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

           ส ำนักหอสมุดสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ของส ำนักหอสมุด โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย ส ำนักหอสมุด
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan-IDP) ส ำหรับบุคลำกรระดับ
ปฏิบัติงำน ในปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม  
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กำรสัมมนำ กำรเข้ำฟังบรรยำยทำงวิชำกำร และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
รวมจ ำนวน  230 ครั้ง ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นกำรจัดโดยส ำนักหอสมุดเองรวม 9 ครั้ง รวมแล้วบุคลำกรมี
โอกำสได้ร่วมกิจกรรมพัฒนำตนเองเฉลี่ยคนละ 9.58 ครั้งต่อปี  

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรที่ส ำนักหอสมุดจัดเอง มีดังนี้ 
1. กำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph  วันที่ 12 – 23  มิถุนำยน 2560 
2. กิจกรรมกำรบรรยำย เรื่อง "กำรเตรียมพร้อมเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว"   

วันที่ 8 สิงหำคม 2560 
3. กิจกรรมกำรบรรยำย เรื่อง "บทบำทผู้ส่งเสริมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนของมหำวิทยำลัย

รังสิต"วันที่ 26 กันยำยน 2560 
4. กิจกรรมกำรอบรม  Turnitin ส ำหรับ Administrator และ Instructors   วันที่ 12 ตุลำคม 

2560 
5. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

เรื่อง “เทคนิคกำรเป็นนักจัดรำยกำรวิทยุอย่ำงมืออำชีพ”  วันที่ 5 มกรำคม 2561 
6. กิจกรรมกำรอบรม “กำรใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัย”  วันที่ 5 มีนำคม 

2561 
7. กำรอบรมเรื่อง “กลยุทธ์กำรเลือกวำรสำรและกำรใช้โปรแกรม Turnitin  เป็นเครื่องมือเพื่อ

สนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร”   วันที่ 4 เมษำยน 2561 
8. กำรบรรยำยเรื่อง "กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวเพื่อควำมยั่งยืน” วันที่ 30 พฤษภำคม 2561 

(เวลำ 9.00 -12.00 น.) 
9. กำรศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียวและส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย 

เกษตรศำสตร์ บำงเขน วันที่ 30 พฤษภำคม 2561 (เวลำ 13.00 -16.00 น.) 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำรำยบุคคลพบว่ำ เป็นไปตำมแผนร้อยละ 86.47 โดยบุคลำกร
ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ร้อยละ  46.24  บุคลำกรระดับเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ  40.23 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.4 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  (อ้างถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร พ.ศ. 

2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.2.004 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1 (ต่อ) สหส.อ3.4.011 แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล  

ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
2  (2) ม(ี1)+มรีะบบและกลไกกำร

พัฒนำบุคลำกร 
สหส.อ3.4.012 เอกสำรบันทึกข้อควำม จดหมำยเชิญ
ประชุม อบรม สัมมนำ ภำยใน-ภำยนอก 

3  (3) มี(2)+มกีำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร  

สหส.อ3.4.013 เอกสำรบันทึกกิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักหอสมุด 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรประเมิน
แผนงำน/โครงกำร 

(อ้างถึง)สหส.อ3.4.013 เอกสำรบันทึกกิจกรรมพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักหอสมุด 2560 
สหส.อ3.4.014 รำยงำนผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักหอสมุดรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5 (5) มี (4)+มกีำรน ำผลกำร
ประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) 
แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

 
ตัวบ่งชี้ 3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph มำใช้ในกำรบริหำรห้องสมุดและกำรปฏิบัติ 
งำนของแผนกต่ำงๆ ข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบได้ถูกน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน    กำรจัด 
สรรงบประมำณ และกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้กำรจัดกำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วยโมดูล
ย่อย ดังนี้ 
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1. ระบบกำรจัดกำรและควบคุมกำรจัดหำ (Acquisition Module)  ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริหำรงบประมำณ ระบบสำมำรถรำยงำนงบประมำณแยก
ตำมคณะและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดหำ 

2. ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ (Cataloging Module) ส ำหรับกำรก ำหนด
และกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดโดยใช้ร่วมกับ Acquisition Module ระบบ
สำมำรถรำยงำนจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรจัดหมวดหมู่ 

3. ระบบควบคุมวำรสำร (Serial Control Module)  ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรบอกรับ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ระบบสำมำรถรำยงำนงบประมำณที่ใช้แยกตำมคณะ จ ำนวนรำยชื่อที่บอกรับ รำยกำรที่
เย็บรวมเล่ม สถิติกำรใช้ และสถิติกำรยืม-คืน 

4. ระบบควบคุมกำรยืม-คืน (Circulation Module) ส ำหรับให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร    
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งจะท ำงำนร่วมกับรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและควำม
ถูกต้องในกำรให้บริกำร ระบบสำมำรถรำยงำนจ ำนวนกำรยืม จ ำแนกเป็นหมวดหมู่ คณะ วัน เดือน ปี 
สถิติกำรยืม-คืนสูงสุดและต่ ำสุด 

5. ระบบกำรยืม-คืน ด้วยตนเองอัตโนมัติ (Self-Check System) โดยใช้ RFID (คลื่นสัญญำณ 
วิทยุ) ในกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถยืม -คืนได้ด้วย
ตนเอง 

6. ฐำนข้อมูลผู้ใช้ ส ำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้จ ำแนกตำมสถำนะ อำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ 

7. ระบบประตูอัตโนมัติ สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนกำรเข้ำใช้จ ำแนกตำมคณะและช่วงเวลำ 

ส ำนักหอสมุดได้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยสม่ ำเสมอ มีรำยงำนกำรดูแล
บ ำรุงรักษำระบบจำกบริษัทผู้ให้บริกำรเป็นประจ ำ นอกจำกน้ี ส ำนักหอสมุดยังได้ใช้ฐำนข้อมูลของ
หน่วยงำนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรงำนด้ำนธุรกำร ได้แก่ งำนด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดกำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคคล กำรควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ และงำนประกันคุณภำพ ดังนี้ 

1. โปรแกรมควบคุมนโยบำยและแผนงำน และประเมินผลกำรติดตำมแบบรำยงำนควำมก้ำว 
หน้ำในกำรใช้งบประมำณโครงกำรแต่ละภำคกำรศึกษำของส ำนักงำนวำงแผนและพัฒนำ  
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลกำรขออนุมัติใช้งบประมำณด ำเนินกำรและงบพัฒนำโครงกำร
ต่ำงๆ  ของส ำนักงำนงบประมำณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐำนข้อมูลของส ำนักงำนบุคคล (http://rsu.ac.th/hr) และระบบประเมินผลบุคลำกรประจ ำปี  
(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของส ำนักงำนบุคคล 

http://rsu.ac.th/hr
http://hr.rsu.ac.th/pramern/
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4. ระบบพัสดุออนไลน์ ของส ำนักงำนพัสดุ (http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 
5. ฐำนข้อมูลหน่วยงำนกลำง  (http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php) 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.5 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูล

สำรสนเทศ  
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.001  แผนกลยุทธ์งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิต (2560-2564) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติ (Action Plan) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  (2) ม(ี1)+มรีะบบและกลไกในกำร
จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็น
ระบบ 
 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.006 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.007 คู่มือปฏิบัติงำนระบบ
บริหำรกำรจัดหำและงบประมำณ (Acquisition) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.008 คู่มือปฏิบัติงำนระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ (Cataloging) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.009 คู่มือปฏิบัติงำนระบบ
บริหำรสำรสนเทศและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials 
Control) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.010 คู่มือปฏิบัติงำนระบบกำร
ยืมและคืน (Circulation) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.011 คู่มือปฏิบัติงำนระบบค้น
คืนสำรสนทศออนไลน์ (Online public access 
cataloging –  OPAC) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.012 คู่มือ Training  Guide 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.013 เอกสำรระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ RFID System User’s  Manual 
(อ้างถึง) สหส.อ2.1.014 เอกสำรบันทึกข้อแก้ไข/
ปัญหำของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะน ำ/อบรม
แก่บุคลำกร  

http://budget.rsu.ac.th/Inventory/
http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
3  (3) มี(2)+มกีำรด ำเนินงำนในกำร

จัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศตำม
แผนงำน/โครงกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.006 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.009 สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.010 สรุปจ ำนวนรำยกำร 
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
(อ้างถึง) สหส.อ2.3.004  สรุปสถิติแผนกบริกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 สหส.อ3.5.015 เอกสำรเว็บเพจหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005  ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติ
งบประมำณ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรประเมินแผนงำน/
โครงกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  (5) มี(4)+มกีำรน ำผลกำรประเมิน
มำวำงแผนพัฒนำ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติกำร (Action 
Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

 
ตัวบ่งชี้ 3.6  การบริหารความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน  

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้ก ำหนดให้มหำวิทยำลัย น ำระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย มีนโยบำยให้ทั่วทั้งองค์กำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง  มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่ประกอบด้วยคณะอนุกรรมกำร 5 ด้ำน ได้แก่ 
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            1. ด้ำนวิชำกำร 
            2. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
            3. ด้ำนกำรเงิน 
            4. ด้ำนเทคโนโลยี 
            5. ด้ำนนักศึกษำ     
 
            มหำวิทยำลัยรังสิตจึงก ำหนดประเภทนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กำรให้ครอบคลุม
ควำมเสี่ยง 4 ด้ำน ได้แก่ 
 1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
            2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk) 
            3. ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 
            4. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 

            นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับมหำวิทยำลัย ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เห็นควรให้มี
กำรด ำเนินกำรทั่วทั้งองค์กร จ ำนวน 7 ควำมเสี่ยงหลัก ได้แก่ 
 1. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. ระดับควำมพึงพอใจของคณะวิชำที่มีต่อทักษะภำษำอังกฤษ/ต่ำงประเทศของนักศึกษำ 
  3. สัดส่วนอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 4. คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำและบุคลำกร 

5. กำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินที่มั่นคง 
6. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภำยในและบริเวณใกล้เคียงมหำวิทยำลัยรังสิต 
7. กำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์และกำรให้บริกำรต่ำงๆ 

            ฝ่ำยวิชำกำรได้พิจำรณำจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในด้ำนวิชำกำร      
แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ ด้ำนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรด ำเนินงำน และด้ำนกฎหมำย และมอบหมำยให้แต่ละ
หน่วยงำนจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในควำมเสี่ยงหลัก (7 ควำมเสี่ยง) โดยเลือก
ประเด็นควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน   

            ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยโดยได้มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด  มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนก ตัวแทน
บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนกเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่วิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำม
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ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยง และน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบและกลไก
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง   

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 3.6 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำร     

ควำมเสี่ยง  
(อ้างถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร 
พ.ศ. 2560-2564 
(อ้างถึง) รอว.อ1.006 แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในด้ำนวิชำกำร 
สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ3.6.019 คู่มือกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทั่วทั้งองค์กำร 
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  (2) ม(ี1)+มีระบบ กลไกในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

(อ้างถึง) สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  (3) มี(2)+มกีำรประชุมกำรบริหำร    
ควำมเสี่ยง 

สหส.อ3.6.018  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

(อ้างถึง) สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  (5) มี(4)+มผีลกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรกำรควำมเสี่ยง 

(อ้างถึง) สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 

 ส ำนักหอสมุด มีกำรด ำเนินกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้   มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดต้ังงบประมำณ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2560     มีกำร
ก ำหนดกำรใช้งบประมำณโดยกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ งบด ำเนินกำร และงบประมำณโครงกำร  
งบประมำณมีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรขออนุมัติ  กำรควบคุมกำรขอใช้งบประมำณ และสำมำรถ
ตรวจสอบกำรใช้งบประมำณตลอดระยะเวลำในกำรขออนุมัติกำรใช้งบประมำณ โดยตรวจสอบกำรใช้
ผ่ำนระบบ Intranet ของส ำนักงำนงบประมำณ   
 

ตัวบ่งชี้ 4.1  การเงินและงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักหอสมุดเพื่อร่วมกันพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ   กำรขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณมีขั้นตอน
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้     มีกำรจัดเก็บส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติ
งบประมำณไว้เพื่อเป็นหลักฐำนและเพื่อกำรติดตำมกำรขออนุมัติ   และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำรและรำยงำนควำมคืบหน้ำเป็นรำยภำคกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินโครงกำรใน
รูปแบบ PDCA ทุกโครงกำร 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 

1  (1) มีแผนกำรจัดท ำแผน
งบประมำณประจ ำปี  

(อ้างถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
(Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.002 งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

สหส.อ4.1.003 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

2  (2) มี(1)+มกีลไกในกำรใช้
งบประมำณประจ ำปี และ
สอดคล้องกับนโยบำยหลักของ
มหำวิทยำลัย 

สหส.อ4.1.001  นโยบำยกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี 
กำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.004 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 



110 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
2 (ต่อ) สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติ

งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  (3) มี(2)+มกีำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำร  

สหส.อ4.1006 สรุปกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560  

4 (4) มี(3)+มกีำรประเมินผลกำรใช้
งบประมำณประจ ำปี 

สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรใน
รูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สหส.อ4.1.008 ประเมินกำรใช้งบประมำณโครงกำร
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

5  (5) มี(4)+มกีำรน ำผลกำรประเมิน
มำวำงแผนพัฒนำ 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดสรรงบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  งบด ำเนินกำร และงบลงทุน  (โครงกำรต่ำง ๆ)   ส ำนักหอสมุดมีกำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรเตรียมค ำขออนุมัตงิบประมำณ  คือ  โดยสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
ผ่ำนระบบ Intranet ของส ำนักงำนงบประมำณ ทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ   และสิ้นปีงบประมำณ   
ส ำนักหอสมุดมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อสรุปกำรใช้งบประมำณรำยภำคและประจ ำปี
กำรศึกษำ  เพื่อติดตำมว่ำกำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผน   และน ำผลสรุปกำรใช้งบประมำณมำเป็น
แนวทำงในกำรจัดต้ังงบประมำณของปีกำรศึกษำต่อไป   ส่วนงบลงทุนโครงกำรส ำนักหอสมุดต้องจัดท ำ
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรพัฒนำส่งให้ส ำนักงำนวำงแผนและพัฒนำคุณภำพทุกภำค
กำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรและกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์  

ส ำนักหอสมุดจัดท ำโครงกำรวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและ
ให้บริกำร ทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรจัดหำและบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณและเป็นกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและ
ประสิทธิผลของกำรลงทุนในกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด 
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แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับในปี 2558-2560 ส านักหอสมุด 
ปี 2558 ป ี2559 ปี 2560 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

25,727,455.00 25,815,710.69 27,238,881.96 26,420,873.20 27,135,486.98 27,347,006.43  
 

สรุปการใช้งบประมาณส านักหอสมุดเป็นรายปี 

             1.  งบประมำณปี 2558 ใช้ไปร้อยละ 100.34%   ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
             2.  งบประมำณปี 2559 ใช้ไปร้อยละ   97.00%   ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
             3.  งบประมำณปี 2560 ใช้ไปร้อยละ 100.78%   ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
 

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
ส านักหอสมุด ปี 2558-2560 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

15,790,000.00 15,772,988.71 13,851,564.96 13,753,898.70 13,421,500.00 13,424,906.08 
 
สรุปการใช้งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

1.  งบประมำณปี 2558  ใช้ไปร้อยละ   99.89%  
          2.  งบประมำณปี 2559  ใช้ไปร้อยละ   99.29%  
 3.  งบประมำณปี 2560  ใช้ไปร้อยละ 100.03% (งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 13,421,500.00 / 
รำยจ่ำย 13,424,906.08 ) 

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)   27,347,006.43   บำท 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด                                  37,572,509    รำยกำร  

         ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                 =  0.72       บาท 
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1. ค่าใชจ้่ายท้ังหมดของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,072,832.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 939,601.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 241,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 55,221.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 1,223.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 49,805.20 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 0.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 9,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 23,656.00 
11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 13,424,906.08 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 145,570.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 36,585.00 
14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 
15 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 
16 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 0.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 425,000.00 

19 โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 0.00 
20 โครงกำรจัดหำโปรแกรมกำรลอกเลียนแบบ 0.00 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำร

หอสมุด 
0.00 

22 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,061,157.15 
23 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้

และกำรวิจัย 
10,200.00 

24 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
25 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 0.00 
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26 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 25,995.00 
27 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 0.00 
28 โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 5,000.00 
29 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 
30 โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 
31 โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 
32 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 374,950.00 
                                                                                 รวม 27,347,006.43 

 

2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนังสือ 168,261 
วำรสำร 672 
หนังสือพิมพ์ 13 
สื่อโสตทัศน์ 23,720 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 2,910 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ 37,373,864 

รวม 37,572,509 
 

ต้นทุนการบริการต่อจ านวนการให้บริการ 
         ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของส ำนักหอสมุด(ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)    27,347,006.43     บำท 
         จ ำนวนกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2560                               1,719,962     ครั้ง 

 ต้นทุนการบริการของส านักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                 = 15.90     บาท 
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1. ค่าใชจ้่ายท้ังหมดของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,072,832.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 939,601.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 241,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 55,221.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 1,223.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 49,805.20 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 0.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 9,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 23,656.00 
11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 13,424,906.08 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 145,570.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 36,585.00 
14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 30,000.00 
15 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 20,000.00 
16 โครงกำรสนับสนุนนักศึกษำท ำงำนห้องสมุดระหว่ำงเรียน 0.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรจัดหำประตูและระบบควบคุมทำงเข้ำอัตโนมัติ 425,000.00 

19 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 
20 โครงกำรจัดหำโปรแกรมกำรลอกเลียนแบบ 0.00 
21 โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของอำคำร

หอสมุด 
0.00 

22 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,061,157.15 
23 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้

และกำรวิจัย 
10,200.00 

24 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
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25 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 0.00 
26 โครงกำรสัมมนำและศึกษำดูงำน 25,995.00 
27 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 0.00 
28 โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 5,000.00 
29 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 14,000.00 
30 โครงกำรบริกำรชุมชน 6,800.00 
31 โครงกำรจัดหำห้องสมุดอัตโนมัติ 2,400,000.00 
32 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 374,950.00 
                                                                                 รวม 27,347,006.43 

 

2.จ านวนการใช้บริการในปีการศึกษา 2560 

การใช้บริการห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประเภท จ านวน (ครั้ง) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด   

   1.1  ผู้เข้ำใช้หอสมุดกลำง 115,403 

   1.2  ผู้เข้ำใช้ศูนย์ศึกษำวิภำวดี 1,106 

   1.3  กำรใช้ตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ 121,331 

   1.4  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 10,401 

   1.5  กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 11,937 

   1.6  กำรใช้บริกำรตอบค ำถำม   4,495 

   1.7  กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 4,992 

   1.8  กำรใช้บริกำร Book Drop 668 

   1.9  กำรใช้บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม (Study Room) 2,945 

   1.10 กำรลงทะเบียนสมำชิกและต่ออำยุสมำชิกใหม่ 10,362 

   1.11 กำรบริกำรหนังสือใหม่ประจ ำสัปดำห์ 1,241 

รวม 284,881 
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2. การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์  

   2.1  กำรใช้ผ่ำนเว็บไซต์ 81,843 

   2.2  กำรใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Webpac 653,736 

   2.3  กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ 688,368 

  2.4  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศต่อทำงออนไลน์ 2,247 

   2.5  กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมทำงออนไลน์ 53 

   2.6  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำน Self Checking Service 2,602 

   2.7  กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำง Book Return 2,506 

   2.8  กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำงออนไลน์ 27 

   2.9  กำรบริกำรข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนทำงออนไลน์ 3,699 

รวม 1,435,081 

รวมทั้งหมด 1,719,962 

 

ผลการประเมินการด าเนินงาน  ตัวบ่งชี้ 4.2 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำน

กำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณที่
สอดคล้องและครอบคลุมภำรกิจ  

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.001  นโยบำยกำรใช้
งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมำณ          
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.003 กำรจัดสรรงบประมำณ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  (2) มี(1)+มรีะบบและกลไกกำร
ตรวจสอบ และมีกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรกำรขอ
อนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  (3) มี(2)+มกีำรติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม/โครงกำร 

(อ้างถึง) สหส.อ4.1.007  รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
4  (4) มี(3)+มกีำรสรุปหรือรำยงำนและ

เผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ 
(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ4.1.006 สรุปกำรใช้งบประมำณ
ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5  (5) ม(ี4)+มกีำรน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงพัฒนำ 

(อ้างถึง) สหส.อ3.1.004  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไก 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพื่อด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย    และจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี ส ำนักหอสมุด
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน น ำเสนอผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
2. ก ำหนดและมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ 
3. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพให้สอดคล้องกับหลักกำรและนโยบำยกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
4. ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักหอสมุด 
5. พิจำรณำเสนอชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
6. ควบคุม ก ำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน

ภำยในส ำนักหอสมุด 
7. สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
8. แจ้งผลกำรตรวจสอบคุณภำพของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในให้หน่วยงำนใน

ส ำนักหอสมุดทรำบ เพื่อน ำผลไปด ำเนินกำรต่อไป 
9. ประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำยในและ

ภำยนอก 

ตัวบ่งชี้ 5.1  การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องมีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนใน
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ   เพื่อพัฒนำคุณภำพกำร
บริกำรวิชำกำรแก่ผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร สนองตอบ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และพร้อมส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร   และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ส ำนักหอสมุดได้น ำผลสรุปกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ  มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป  
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 ส ำนักหอสมุดมีกำรตรวจสอบคุณภำพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส ำนักหอสมุด โดยท ำกำรตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และเอกสำรอ้ำงอิงเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561  และมีกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฝ่ำยวิชำกำร  เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2561 
ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำเป็นรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพื่อรับกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน   ในฐำนะเป็นหน่วยงำนในสังกัดของฝ่ำยวิชำกำร ในวันที่ 26 ตุลำคม 2561 

หลังจำกส ำนักหอสมุดได้รับระบบประกันคุณภำพมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนในปี
กำรศึกษำ 2545 สำมปีต่อมำคือปีกำรศึกษำ  2548 ส ำนักหอสมุดได้น ำกิจกรรม 5ส มำใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนด้วยเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงำนและพื้นที่กำรให้บริกำร โดย
มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมกำรกิจกรรม 5ส เพื่อท ำหน้ำที่
บริหำรและด ำเนินกิจกรรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกิจกรรม 5ส อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีกำรน ำผลสรุปจำกกำรประชุมมำด ำเนินกำรแก้ไขให้ได้มำตรฐำนของกิจกรรม 5ส มีผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน  มีกำรท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นหลักฐำน
ทำงด้ำนเอกสำรและกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 5ส ของแต่ละปี  ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักหอสมุดได้
เพิ่มอีก 2ส คือ สวยงำม และสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนำสู่กำรเป็นห้องสมุดสีเขียวโดยผ่ำนกำรประเมินตำม
เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม 
2560 ซึ่งมีเรื่องกำรด ำเนินกิจกรรม 7ส เป็นส่วนหน่ึงในเกณฑ์มำตรฐำนฯ 

ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.1  (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มีคณะกรรมกำรหรือผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ 
สหส.อ5.1.001 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

2  (2) มี(1)+มแีผนกำรตรวจสอบคุณภำพ สหส.อ5.1.002  รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ.5.1.003  ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยใน
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ
และประเมินผลตนเองโดยจัดท ำเป็น
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำร  

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.002  รำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560     
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
3 ประกันคุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัด 

(ฝ่ำย) 
(อ้างถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลกำรตรวจสอบตนเอง
ภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
มหำวิทยำลัย 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.002  รำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560      
สหส.อ5.1.004  รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

5  (5) มี(4)+มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ  ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ5.1.007            รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำยภำพและกิจกรรม 7ส ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำป ีพ.ศ. 2560 
สหส.อ5.1.008            ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยรังสิต 
 สหส.อ5.1.009            ค ำสั่งแต่งต้ังกลุ่มพื้นที่กิจกรรม 7ส ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 สหส.อ5.1.010               รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 7ส ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ       
                                2560 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ผลการด าเนิงาน   

 ส ำนักหอสมุดก ำหนดใหทุ้กแผนกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ โดยกำร
แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้บริหำร ตัวแทนบรรณำรักษ์ และ
ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนก มีกำรก ำหนดและปรับปรุงตัวบ่งชี้คุณภำพให้สอดคล้องกับภำระงำนหลัก 
และด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรประเมินคุณภำพตนเองตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ท่ีก ำหนดไว้ มีกำรประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
สำธำรณชนได้รับทรำบ    
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 ผลการประเมินการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 5.2 (ได้คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน ตำมเกณฑ์กำรประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1  (1) มกีลไกกำรด ำเนินงำนประเมิน

ตนเองของหน่วยงำน  
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

2  (2) มี(1)+ บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้ 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.001 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

3  (3) มี(2)+มกีำรประเมินผลตนเอง
ของหน่วยงำน 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.002  รำยงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560      
(อ้างถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลกำรตรวจสอบตนเอง
ภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

4  (4) มี(3)+มกีำรน ำผลกำรประเมิน
มำวำงแผนพัฒนำ 

(อ้างถึง) สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

5  (5) มี(4)+มกีำรปรับปรุงตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

สหส.อ5.2.006  รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ส ำนักหอสมุด 2559  
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ส่วนที ่3   
การประเมินผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
การประเมนิผลการด าเนินงาน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด าเนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
1.1 กำรก ำหนดปรัชญำ 

ปณิธำน  วัตถุประสงค์     
และแผนด ำเนินกำร 

(1)  มีกำรก ำหนดปรชัญำ ปณิธำน  วัตถุประสงค์           
และแผนด ำเนินกำร ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  

(2)  มี(1)+บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

(3)  มี(2)+บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบัติภำรกิจตำมแนว
ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

(4)  มี(3)+มีกำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รับทรำบ  และ
เสริมสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกรในหน่วยงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

(5)   มี(4)+มีกำรทบทวนเพื่อปรับให้เหมำะสมกับ 
        สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
5 
 

 

 
 

 

1.2 กำรก ำหนดนโยบำย / 
แผนงำน และกำรประเมิน
แผนงำน 

 

(1) มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนให้สอดคล้องกับ
ปรัชญำ ปณิธำน  วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร
ของมหำวิทยำลัย  

(2)    มี(1)+บุคลำกรมีส่วนรว่มในกำรก ำหนดแผนงำน 
(3)    มี(2)+มกีำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร          

ที่ก ำหนดไว้  
(4)    มี(3)+มกีำรประเมินแผนงำน และโครงกำร 
         ที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
(5)    มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนงำนและโครงกำร 

มำใช้ปรับปรุง และพัฒนำงำนของหน่วยงำนให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
5 
 
 

 

รวมองค์ประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1 5.00  
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   องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

 
ตัวบ่งชี ้

 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด าเนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
2.1   งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (1)     มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำป ี

(2)     มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(3)     มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4)     มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป  
(5)     มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ  

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 
 
5 

 

2.2   งำนจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ (1)     มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำป ี
(2)     มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(3)     มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4)     มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป  
(5)     มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ  

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 
 
5 

 

2.3   งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (1)     มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำป ี
(2)     มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(3)     มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4)     มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป  
(5)     มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ  

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 
 
5 
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   องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ต่อ) 
 

 
ตัวบ่งชี ้

 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด าเนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
2.4   งำนจดหมำยเหต ุ (1)     มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำป ี

(2)     มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(3)     มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4)     มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป  
(5)     มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ  

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 
 
5 

 

2.5   งำนบริกำรส่งเสริมวิชำกำร (1)     มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำป ี
(2)     มี(1)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(3)     มี(2)+มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
(4)     มี(3)+มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำ

วำงแผนพัฒนำต่อไป  
(5)     มี(4)+มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ  

ผู้บังคับบัญชำ 

 
 
 
5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 2 25  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2 5.00  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด า เนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
3.1  กำรบริหำรและกำรจดักำร  (1)  มีแผนกำรบริหำรและกำรจดักำร         

(2) มี(1)+บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนกำร
บริหำรและกำรจดักำร 

(3) มี(2)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
โครงกำร 

(4) มี(3)+มีกำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
(5) มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผน 
        พัฒนำ      

 
 
 
5 
 
 

 

3.2  กำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของ 
        บุคลำกร 

(1)  มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกรไว้ 
อย่ำงชัดเจน 

(2)  มี(1)+มีระบบตดิตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
       ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 
(3)   มี(2)+มีกำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิบัติงำน 
       ของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 
(4)  มี(3)+มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
       บุคลำกรตำมภำระหน้ำที ่
(5)  มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมนิมำปรับปรุง 
       และพัฒนำงำนต่อไป  

 
 

 
 
 
5 
 
 

 

3.3   ระดับควำมพึงพอใจของ         
ผู้รับบริกำร 

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

 
 
4 

 

3.4  กำรพัฒนำบุคลำกร (1)   มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกร 
(3)   มี(2)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ โครงกำร  
(4)   มี(3)+มีกำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
(5)   มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผน 
       พัฒนำ 

 
 
 
5 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การด า เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
3.5   ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ 

ช่วยในกำรบริหำรและกำร 
        ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ      
(2)  มี(1)+มีระบบและกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูล 
       สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
(3)  มี(2)+มีกำรด ำเนินงำนในกำรจัดเก็บ 
       ข้อมูลสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร 
(4)  มี(3)+มีกำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
 (5)  ม(ี4)+มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผน 
       พัฒนำ 

 
 
 
 
5 
 

 

3.6   กำรบริหำรควำมเส่ียง (1)  มีแผนเกี่ยวกับกำรจดักำรควำมเส่ียง      
(2)  มี(1)+มีระบบ  กลไกในกำรจัดกำร         

ควำมเส่ียง 
(3)  มี(2)+มีกำรประชุมกำรบริหำรควำมเส่ียง        
(4)  มี(3)+มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียง 
 (5)  ม(ี4)+มีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลด 
       ควำมเส่ียง 

 
 
 
 
5 
 

 

รวมองค์ประกอบที่ 3 29  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3 4.83  
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องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด า เนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
4.1  กำรเงินและงบประมำณ (1)   มีแผนกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี        

(2)   มี(1)+ มกีลไกในกำรใช้งบประมำณประจ ำป ี
       และสอดคล้องกับนโยบำยหลักของ 

มหำวิทยำลัย 
(3)  มี(2)+มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/ 
       โครงกำร  
(4)  มี(3)+มีกำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณ 
       ประจ ำป ี
(5)   มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผน    

พัฒนำ    

 
 
 
 
5 

 

4.2  กำรจดัสรรงบประมำณและกำร
ตรวจสอบ 
         

(1)   มีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงิน 
และกำรจดัสรรงบประมำณที่สอดคล้อง 

        และครอบคลุมภำรกิจ  
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกกำรตรวจสอบ และ 
        มีกำรด ำเนินกิจกรรม / โครงกำรตำม 

แผนงำนท่ีก ำหนด 
(3)   มี(2)+มีกำรติดตำมประเมินผลด ำเนินงำน 
        ทุกกิจกรรม / โครงกำร 
(4)   มี(3)+มีกำรสรุปหรือรำยงำนและเผยแพร่ให ้
        บุคลำกรทรำบ 
(5)  มี(4)+มีกำรน ำผลกำรประเมนิมำปรับปรุง 
       พัฒนำ   

 
 
 
 
 
5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 4 10  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4 5.00  
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ     
ด าเนนิงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู้ 

ประเมินฯ 
5.1  กำรประกันคุณภำพ และกำร

ตรวจสอบคุณภำพ 
(1) มีคณะกรรมกำรหรือผู้รับผิดชอบ 
        ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ 
(2) มี(1)+มีแผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 
(3)   มี(2)+มีกลไกเสนอผลกำรตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตนเองโดยจดัท ำเป็นรำยงำน

ประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพของหนว่ยงำนต้นสังกัด (ฝ่ำย) 

(4)   มี(3)+มีกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน 
       โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
       กำรศึกษำภำยในของมหำวทิยำลัย 
(5)   มี(4)+มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพ

ภำยในมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2  ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 
ประกันคุณภำพของหน่วยงำน 

         

(1) มีกลไกกำรด ำเนินงำนประเมินตนเองของ
หน่วยงำน 

(2) มี(1)+บคุลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด   
ตัวบ่งชี ้

(3) มี(2)+มีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน 
(4) มี(3)+มีกำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผน

พัฒนำ 
(5) มี(4)+มีกำรปรับปรุงตัวบง่ชี้และเกณฑ ์
        กำรประเมินคุณภำพอยำ่งสม่ ำเสมอ 

 
 
 
 
5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 5 5.00  
 

 

 คะแนนรวมองค์ประกอบ = ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ = คะแนนรวมองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้  

หมายเหตุ : 
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ส่วนที ่4   
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2560 

และสรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่น ขอ้สังเกต  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจ าปกีารศึกษา 2560 

 
1.  สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ 

 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

 
(n) 

 
ค่าเฉลี่ย                

ผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และ
แผนกำรด ำเนินกำร 

 
2 

 
5.00 

 
ดีมำก 

2.  ภำระงำนหลัก 5 5.00 ดีมำก 
3.  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 4.83 ดีมำก 
4.  กำรเงินและงบประมำณ  2 5.00 ดีมำก 
5.  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 2 5.00 ดีมำก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 - 5 17   

คะแนนถ่วงน้ าหนัก** 
รวมองค์ประกอบที่ 1 - 5 

 
83.98* 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดีมาก 

 
การคิดค านวณ 
 * เท่ำกับ (2x5.00) + (5x5.00) + (6x4.83) + (2x5.00) + (2x5.00) 
  =  10 + 25 + 28.98 + 10 + 10 
  =  83.98 
 
 ** เท่ำกับ    83.98       =    4.94 
                     17 
 n   =  จ ำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
 x  =  ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนแต่ละองค์ประกอบ 
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2. สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 
จุดเด่น 
ส านักหอสมุด 

.   1. มีกำรจัดปฐมนิเทศแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษำใหม่ตลอดปีกำรศึกษำ      
 2. มีกำรจัดอบรมและแนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัยแก่อำจำรย์ และนักศึกษำทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีช่องทำงติดต่อเพื่อกำรบริกำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น Ask a Librarian 
ทำงโทรศัพท์ อีเมล์ และเครือข่ำยสังคมออนไลน์     

4.  มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรใช้ห้องสมุด  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรรักกำรอ่ำน  
และสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  
 5.  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อประโยชน์ใน
กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน  โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด   
TU- Thaipul   ซึ่งเป็นควำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด (Resource sharing)  8  แห่ง  
ได้แก่ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์    มหำวิทยำลัยศรี
ปทุม    มหำวิทยำลัยสยำม   มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช  มหำวิทยำลัยรังสิต  และ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)   ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน  และที่ส ำคัญเป็นกำรช่วยองค์กรในกำรประหยัดงบประมำณลงได้จ ำนวน
มำก  แต่สำมำรถมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มมำกขึ้น    
            6. ส ำนักหอสมุดได้รับกำรประเมินเป็นห้องสมุดสีเขียวตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เมื่อเดือนธันวำคม 2560 
 7.   ส ำนักหอสมุดมีกำรผลิตวำรสำรวิชำกำรทำงวิชำชีพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์เป็นของตนเอง  และได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำสู่ฐำน TCI (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย 
– Thai-Journal Citation Index Centre) ในกลุ่มที่ 2   
 8. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีโอกำสได้ใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
อำคำรหอสมุดมีสภำพทรุดโทรมและแอดอัด ลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำง

บรรยำกำศกำรเรียนรู้ มีอุปสรรคในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่ใช้งำนในปัจจุบันมีสภำพเก่ำไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วน โดยเฉพำะอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเรียนรู้และเข้ำถึงสำรสนเทศ อย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลัยฯ มีแผน
จะปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรหอสมุดและเพิ่มพื้นที่สร้ำงสรรค์ผลงำน (Co-working 
space) ในปีกำรศึกษำ 2561 นี้ 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 มหำวิทยำลัยฯ มีแผนจะปรับปรุงอำคำรหอสมุด เครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้ทันสมัยและมี
บรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปีกำรศึกษำ 2561 นี้ 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ส านักหอสมุด
รับผิดชอบ  

ปีการศึกษา 2560 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

รายชือ่เอกสารอา้งองิตามตวับง่ชี ้6.1 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 
ส านกัหอสมดุ 

ล าดบัที ่ เลขเอกสาร ชือ่เอกสาร/ดาวนโ์หลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาส านักหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ 2560-2564  

2 มรส.สหส.6.1.002 แผนด าเนนิงานส านักหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2560  

3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

6 มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจง้เรือ่งงบประมาณ ประจ าปีการศกึษา 2560 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปคา่ใชจ้า่ยทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศกึษา 2560 

8 มรส.สหส.6.1.008 จ านวนคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

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

10 มรส.สหส.6.1.010 ชอ่งทางประชาสมัพันธข์า่วสารส านักหอสมดุ 2560 

11 มรส.สหส.6.1.011 แบบส ารวจความพงึพอใจ ประจ าปีการศกึษา 2560  

12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏบิตังิาน (Action plan) ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

13 มรส.สหส.6.1.013 สรุปจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดของส านักหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2560 

14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจ านวนและรายชือ่ทรัพยากรสารสนเทศทีจั่ดหา ประจ าปีการศกึษา 2560 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถติกิารใชบ้รกิาร ประจ าปีการศกึษา 2560 

16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถติกิารปฐมนเิทศ ประจ าปีการศกึษา 2560 

17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปจ านวนการจัดอบรมการใชฐ้านขอ้มูลและเครือ่งมอืเพือ่ชว่ยการวจัิย ประจ าปีการศกึษา 2560 

18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจ านวนการสอน อบรม การใชฐ้านขอ้มูลแกนั่กศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560  

19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมนิการจัดกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ประจ าปีการศกึษา 2560  

20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ฝ่ายวชิาการ ประจ าปีการศกึษา 2559  

23 มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการด าเนนิงานโครงการส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560  

24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอยีดและคณุลกัษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)  

25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอยีดและคณุลกัษณะโปรแกรมหอ้งสมดุอัตโนมัต ิAleph 

26 มรส.สหส.6.1.026 หนา้จอการสบืคน้ TU-Thaipul  

27 มรส.สหส.6.1.027 สรุปสถติจิ านวนการยมืทรัพยากรสารสนเทศเครอืขา่ยความร่วมมอื Tu-Thaipul ประจ าปี
การศกึษา 2560 

28 มรส.สหส.6.1.028 รายงานผลประเมนิโครงการหอ้งสมดุสเีขยีวตาม PDCA ประจ าปีการศกึษา 2560 

29 มรส.สหส.6.1.029 ภาพถา่ยบรเิวณหอ้ง Study Room ส านักหอสมดุ 

30 มรส.สหส.6.1.030 สรุปผลด าเนนิการบรกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุเครอืขา่ยความร่วมมอืTu-Thaipul ประจ าปี

การศกึษา 2560 

31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปรายงานประเมนิผลการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูและเครือ่งมอืเพือ่ท างานวจัิยแกอ่าจารย ์

ประจ าปีการศกึษา 2560 

32 มรส.สหส.6.1.032 คูม่อืการพัฒนาองคก์รดว้ยหลัก 1A3Rs องคก์รดว้ยหลัก 1A3Rs 

33 มรส.สหส.6.1.033 การบรหิารจัดการพลงังานหอ้งสมดุสเีขยีว ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560 
34 มรส.สหส.6.1.034 ภาพงานแสดงนทิรรศการเพือ่เผยแพร่ผลงานโปสเตอร ์ดา้นการบรหิารจัดการพลงังานหอ้งสมดุ    

สเีขยีว ส านักหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2560 
 

http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.001.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.002.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.003.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.004.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.005.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.006.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.007.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.008.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.009.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.010.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.011.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.012.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.013.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.014.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.015.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.016.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.017.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.018.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.019.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.021.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.021.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.021.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.021.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.022.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.023.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.024.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.025.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.026.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.027.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.028.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.029.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.030.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.031.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.032.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.032.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.032.pdf
http://library.rsu.ac.th/images/qa59/6.1.032.pdf
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รายการเอกสารอ้างอิง 
ในแตล่ะองค์ประกอบ 
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ภาคผนวก  ข 
รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 

 
ค ำอธิบำยกำรใช้รหัสส ำหรับรำยกำรอ้ำงอิง 
 
องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.1.002 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.2.003 โครงสร้ำงกำรบริหำรและนโยบำยกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.2.004  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ1.2.006  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2560  
สหส.อ1.2.007 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 
 
องคป์ระกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก  
(ตัวบ่งชี้ 2.1) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยุทธ์งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต (2560-
2564) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

สหส.อ2.1.003 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
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องคป์ระกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก (ต่อ)  
(ตัวบ่งชี้ 2.1) (ต่อ) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.1.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.1.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(ตัวบ่งชี้ 2.2) 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบำยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต     
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
สหส.อ2.2.003 แผนด ำเนินงำนและตำรำงปฏิบัติงำนแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ2.2.004 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
สหส.อ2.2.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   
สหส.อ2.2.006 สรุปผลสถิติแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

(ตัวบ่งชี้ 2.3)   
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
สหส.อ2.3.002 แผนด ำเนินงำนและตำรำงปฏิบัติงำนแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ2.3.003 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.3.004 สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ2.3.005 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

(ตัวบ่งชี้ 2.4)   
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560      
สหส.อ2.4.002 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ2.4.003 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
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องค์ประกอบที ่3 :  การบริหารและการจัดการ 
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ3.1.001 โครงสร้ำงบริหำรและภำระงำน  ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.002  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำร ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.003 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.1.004 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.2.005 Job Description ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.2.006 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.2.007 ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้ำหน้ำที่ด ำรงต ำแหน่ง

หัวหน้ำงำน บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
สหส.อ3.2.008 แบบรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.3.009 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.3.010 รำยงำนกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.4.011 แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.4.012 เอกสำรบันทึกข้อควำม จดหมำยเชิญประชุม อบรม สัมมนำ ภำยใน-ภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.4.013 เอกสำรบันทึกกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.4.014     รำยงำนผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 
สหส.อ3.5.015 เอกสำรเว็บเพจหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.6.016 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.6.017     ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 
สหส.อ3.6.018 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 
สหส.อ3.6.019 คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในท่ัวทั้งองค์กำร มหำวิทยำลัย

รังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ4.1.001 นโยบำยกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.002 งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.003 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.004 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.005 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.006 สรุปกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.007 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรในรูปแบบ PDCA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ4.1.008 ประเมินกำรใช้งบประมำณโครงกำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 
 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ5.1.001 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ5.1.002 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
สหส.อ5.1.003 ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
สหส.อ5.1.004 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
สหส.อ5.1.005 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2560 
สหส.อ5.2.006 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
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ภาคผนวก ค 

 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  กำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและอบรมวิธีกำรสืบค้นข้อมูล 
                 -  กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด   
      -  กิจกรรม RSU Loves to Read 
      -  วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
 

 สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการ   
                    -  จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุดรำยเดือน 
                 -  จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุดรำยสัปดำห์ 
                 -  เครือข่ำยสังคมออนไลน์   Facebook   
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 กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

 

 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด และอบรมวิธีกำรสืบค้นข้อมูล 
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กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
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กิจกรรม RSU Loves To Read 
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วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
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 สื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด รำยเดือน 
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 สื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด รำยสัปดำห์ 
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เครือข่ำยสังคมออนไลน์ 


