
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปี 2562) 
 
ตัวบ่งชี ้6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ด้านห้องสมุด  หนังสอื  ต ารา  สิ่งพิมพ์  วารสาร  ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้ 
ต่อการเรียนการสอน) 
 

การด าเนินงาน หลักฐานการอ้างอิง 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการด าเนินงาน 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ใน 
แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  โดยในปีการศกึษา 2562  ได้มีการ 
ด าเนินงานจ านวน 10 โครงการ งบประมาณที่ขอจดัตัง้ที่ได้รับอนมุตัิให้ใช้งบประมาณ 
จ านวน 7 โครงการ และ 1 โครงการ  ให้โอนงบประมาณไปตดังบของส านกังานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณจ านวน  2 โครงการ 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานจดัหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนงัสอื  ต ารา   วารสาร  ฐานข้อมลูตา่ง ๆ   ให้กบัคณะ / ภาควชิา/ หลกัสตูรโดยมีการ 
ก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  มีขัน้ตอน  กระบวนการ   รวมทัง้มวีธีิการจดัสรรงบประมาณ 
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอยา่งเหมาะสม   
                  ปีการศกึษา 2562  มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 
ห้องสมดุเป็นเงินทัง้สิน้ 23,692,974.59 บาท (ยี่สบิสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพนัเก้าร้อย 
เจ็ดสบิสีบ่าทห้าสบิเก้าสตางค์) มีคา่ใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 23,414,000.11 บาท (ยี่สบิ 
สามล้านสีแ่สนหนึง่หมื่นสีพ่นับาทสบิเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 98.52 ของงบ 
ประมาณที่ได้รับ โดยคา่ใช้จา่ยหลกัน ามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 12,081,003.74 บาท (สบิสองล้านแปดหมื่นหนึง่พนัสามบาทเจ็ดสบิ 
สีส่ตางค์)  คิดเป็นร้อยละ 51.59  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
                  ในการด าเนินงานตามภาระหลกัของส านกัหอสมดุ  ได้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน และให้บริการ  มีการใช้ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมตัิเพื่อ จดัเก็บ  เข้าถึง  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช้ 
เทคโนโลยี RFID  เพือ่บริการ ยืม-คืน  ด้วยตนเอง รวมทัง้มีการบ ารุงรักษาระบบให้มี 
ประสทิธภาพอยา่งตอ่เนื่อง  มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต   
มีการตดิตัง้จดุ  WiFi  เพิ่มเติม   รวมทัง้หมด 10 จดุ มีการจดัท าและพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์
ส านกัหอสมดุอยา่งตอ่เนื่อง จดัให้มีการบริการในรูปแบบตา่ง ๆทีเ่ป็นพืน้ฐาน  และใน 
รูปแบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ให้เกิดประสทิธิ ภาพรวดเร็ว ตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้    
มีการเปิดให้บริการในเวลาที่เหมาะสม   มีบริการสง่เสริมวชิาการ  การจดักิจกรรมสง่เสริม 
การใช้   รวมทัง้มีการท าประชาสมัพนัธ์ ขา่วสารในช่องทางตา่ง ๆ  ไปยงัผู้ใช้ 
                 ทัง้นี ้ส านกัหอสมดุได้มีการประเมินผลการด าเนินการ  โดยส ารวจความพงึ 
พอใจผู้ใช้เป็นประจ าทกุปีอยา่งตอ่เนื่อง   เพื่อสามารถน าผลส ารวจมาปรับปรุงพฒันา 

มรส.สหส.6.1.001 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560–2564 
มรส.สหส.6.1.002 แผนด าเนินงานส านกัหอสมดุ 
ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของส านกั 
หอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านกัหอสมดุ ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจ้งเร่ืองงบประมาณ  
ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.007 สรุปคา่ใช้จ่ายทรัพยากรสาร 
สนเทศ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดแูละบ ารุงรักษา 
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ  Aleph ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.009 จ านวนคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.010 เว็บไซต์ส านกัหอสมดุ  
http://library.rsu.ac.th 
มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.012 แบบส ารวจความพงึพอใจ  
ประจ าปีการศกึษา 2562 

http://library.rsu.ac.th/


ส านกัหอสมดุตอ่ไป 
2. มี (1)+ การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินงาน  และมีการประเมิน 
กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
              ในปีการศกึษา 2562  ส านกัหอสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทัง้สิน้  
42,741,148 รายการ (หนงัสอื 2,625 เลม่ วารสาร 611 ช่ือเร่ือง สือ่โสตทศัน์  248 รายการ 
หนงัสอืพิมพ์ 5  ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ 1,725รายการ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ 42,735,800  รายการ) เมื่อเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2561 มีการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.90 
 ส าหรับคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีใ่ช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์  
คิดเป็นร้อยละ 75.17  ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด ซึง่จ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทที่มีในส านกัหอสมดุ ปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้  42,944,045  
รายการ และมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 42,735,800 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.51  ประกอบด้วยฐานข้อมลูตา่ง ๆ  ได้แก่  

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

                  ส าหรับการด าเนินงานด้านบริการในปีการศึกษา 2562 ส านกัหอสมดุมีการ
เปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 08.30 ถึง 19.00 น. และให้บริการในวนัเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. รวมชั่วโมงเปิดให้บริการเฉลี่ย 10.5 ชัว่โมงต่อวนั และมี
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าตลอดเวลาที่เปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา 08.30 ถึง 18.30 น. 
รวมเวลาตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 10 ชั่วโมงต่อวนั มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ 24  
ชัว่โมง ทัง้นีม้ีจ านวนผู้ เข้าใช้รวม 80,130  ครัง้ 
 

 
มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจ านวนทรัพยากร 
สารสนเทศทัง้หมดของส านกัหอสมดุ ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปจ านวนและรายช่ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ดัหา ประจ าปีการศกึษา  
2562 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการใช้บริการประจ า 
ปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ  
การใช้ห้องสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจ านวนการอบรมการใช้ 
ฐานข้อมลูและเคร่ืองมือเพื่อช่วยการวจิยั ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปจ านวนการสอน อบรม 
การใช้ฐานข้อมลูแก่นกัศกึษา   ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลประเมิน 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น ประจ าปีการศกึษา 
 2562 
มรส.สหส.6.1.021 รายงานสรุปผลการส ารวจ 
ความพงึพอใจ  ประจ าปีการศกึษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   มีจ านวนการใช้บริการตา่งๆ รวม  900,355  ครัง้ (การเข้ามาใช้บริการ ณ จดุ
ห้องสมดุ  158,801  ครัง้  และการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์   741,554 ครัง้)  
                   มีการด าเนินงานการบริการสง่เสริมวิชาการ ในเร่ืองตา่งๆ  ได้แก่ การจดั
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 68  สาขา 2,083 ราย การแนะน า / สอนการใช้และอบรมวธีิการ
สบืค้นข้อมลูให้กบันกัศกึษา 7  หลกัสตูร  156  ราย  และอาจารย์ จ านวน  14 หลกัสตูร  1  
หนว่ยงาน  45 ราย มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น จ านวน 6  ครัง้ นิทรรศการสง่เสริม
การอา่น จ านวน 7  ครัง้ และการจดับอร์ดขา่วสารท่ีนา่สนใจ จ านวน 19 ครัง้ 
                     ส านกัหอสมดุมีการส ารวจความพงึพอใจเป็นประจ าทกุปี   ส าหรับผลการ 
ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจ าปีการศกึษา 2562  อยูใ่นระดบัดี  มีคา่เฉลีย่   4.36 
(คะแนนเต็ม 5) ซึง่ข้อค าถามมจี านวน 10 ข้อ  โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ 3  อนัดบัแรกคือ   
บคุลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการให้บริการ มีคา่เฉลีย่ 4.61   รองลงมาได้แก่  
บคุลากรมีบคุลกิภาพและการสือ่สารท่ีเหมาะสม  มีคา่เฉลีย่ 4.58   และบคุลากรห้องสมดุ
มีความรอบรู้และประสบการณ์ในเชิงวิชาการ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กบัข้อมีตู้ รับคืนหนงัสอืนอก
เวลา  มีคา่เฉลีย่ 4.45     ส าหรับข้อที่มีคา่เฉลีย่  2  อนัดบัสดุท้าย  ได้แก่ เทคโนโยลี
สารสนเทศมีความทนัสมยั /อปุกรณ์เพียงพอแก่การให้บริการ มีคา่เฉลีย่ 4.25  และ 
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทมีความทนัสมยัและครอบคลมุทกุสาขาวิชา มีคา่เฉลีย่ 
4.05  
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
                   ส านกัหอสมดุได้มีการน าผลประเมินความพงึพอใจมาทบทวนในการประชมุ   
และหาแนวทางในการด าเนินงานและบริการเร่ืองห้องสมดุในด้านตา่ง ๆ  ให้ตรงตอ่ความ 
ต้องการของผู้ใช้  และเพื่อวางแผนพฒันาห้องสมดุตอ่ไป  
                    ส าหรับในปีการศกึษา  2562  ได้มีการน าผลประเมนิความพงึพอใจจาก 
ปีการศกึษา 2561  มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตอ่ไป   ได้แก่  ในด้านทรัพยากร 
สารสนเทศ   และด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร   ซึง่ในปีการศกึษา 2562  ส านกั 
หอสมดุได้มีการพฒันาเร่ืองการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอยา่งตอ่เนื่อง   มีการบอกรับ 
ทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้  เพื่อการเข้าถึงเข้าถึงแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  อยา่ง 
หลากหลาย  มีการจดัท าฐานข้อมลูรวบรวมเร่ืองไผ ่และกญัชา เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก 
และยงัคงมีการค้นข้อมลูผา่นระบบ One search ( EDS)  และมีการพฒันาหน้าเว็บไซต์ 
อยา่งตอ่เนื่อง    มีความร่วมมือในการสร้างเครือขา่ยการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนักบั
มหาวิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชน       เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลาก 
หลายและใช้ร่วมกนัได้  เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณแตม่ีทรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวนเพิ่มขึน้   โดยในปีการศกึษา 2562  เครือขา่ยความร่วมมือได้ขยายสมาชิกจาก 
เดิม  8  แหง่  เพิ่มขึน้เป็น  10  แหง่   ในด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร   มีการ 
ปรับปรุงพฒันาเว็บไซต์ส านกัหอสมดุอยา่งตอ่เนื่อง  เพื่อประชาสมัพนัธ์ขา่วสารให้เกิด 

มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารส านกัหอสมดุ ประจ าปี  
การศกึษา 2561 (ครัง้ที่ 1/2562 วนัท่ี 9 กค.62) 
มรส.สหส.6.1.23 รายงานผลการประเมิน 
คณุภาพการศกึษาภายใน  ฝ่ายวชิาการ 
ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.024 สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสบืค้น Tu-Thaipul 
มรส.สหส.6.1.027  เว็บไซต์ฐานข้อมลูไผ ่
และกญัชา 
มรส.สหส.6.1.028 สรุปจ านวนผู้ลงทะเบียนตรวจ 
ผลงานใน Turnitin ปี พศ.2562 
 



ความนา่สนใจ  มีช่องทางการประชาสมัพนัธ์ในหลายช่องทาง  ได้แก่   เว็บไซต์  อีเมล์   
เฟสบุ๊ค  และจดหมายขา่วออนไลน์ 
                  ส านกัหอสมดุมีการช่วยเหลอืและสง่เสริมงานวิจยัให้แก่อาจารย์และนกัวิจยัมา  
อยา่งตอ่เนื่อง  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุมีการบอกรับฐานข้อมลูเพื่อการวิจยัทีม่ีช่ือเสยีงและ  
เป็นท่ียอมรับในแวดวงนกัวจิยั ได้แก่  ฐานข้อมลู  Scopus   มาตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั   โดย 
โดยการเข้าร่วมเป็นภาคีตอ่รองราคาบอกรับฐานข้อมลู Scopus  กบัมหาวิทยาลยัของรัฐ  
และเอกชน พร้อมทัง้มีการสง่เสริมการใช้  และแนะน าการใช้ให้กบัอาจารย์   และนกัวิจยั    
ซึง่ตลอดปี 2560-2562  มีอาจารย์และนกัวจิยัให้ความสนใจในการใช้ฐานข้อมลู Scopus  
เป็นแหลง่ตีพิมพ์ผลงานทางด้านงานวจิยั  และแหลง่หาข้อมลูการอ้างองิผลงานของตนเอง 
ปัจจบุนัอาจารย์ นกัวิจยั  ของมหาวิทยาลยัรังสติมีผลงานท่ีตีพมิพ์อยูใ่นฐานข้อมลู Scopus 
จ านวน  1,727  รายการ     
                   ส านกัหอสมดุมีหน้าที่สง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้อาจารย์  นกัวิจยั  นกัศกึษา   
สามารถท างานวจิยัออกมาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  จงึมีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริม
สนบัสนนุให้อาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา   ทัง้นีต้ัง้แตปี่การศกึษา  
2560  มหาวิทยาลยัได้มีการบอกรับโปรแกรม  Turnitin   ซึง่เป็นโปรแกรมการตรวจจบั 
การคดัลอกวรรณกรรม   ซึง่มหาวิทยาลยั ให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัลอกวรรณกรรม 
ในงานวิจยั  และงานเขียนทางวิชาการ    ส านกัหอสมดุจึงท าหน้าที่เป็น ศนูย์กลางในการ 
ให้ข้อมลู  ค าแนะน า และจดัอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin   นอกจากนีไ้ด้มีการจดัหา 
โปรแกรมอื่น ๆ  มาสนบัสนนุการท าวิจยั  เช่น  Mendeley  / Zotero   เป็นต้น  ในปี 2562  
มีผู้ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Turnitin  ทัง้อาจารย์และนกัศกึษารวมจ านวน  696 ราย   
ผลงานท่ีสง่เข้าตรวจในระบบรวม  4,599  รายการ 
                    ในปีการศกึษา 2562  ส านกัหอสมดุน าแนวทางการปฎิบตัิในเร่ืองการเป็น 
มิตรกบัสิง่แวดล้อม  และการบริหารจดัการน ามาใช้กบังานห้องสมดุโดยด าเนินงาน 
ตอ่เนื่องจากเร่ืองห้องสมดุสเีขียวเมื่อปีการศกึษา 2561  มาเป็นส านกังานสเีขียวในปี 2562 
โดยมีการบริหารจดัการตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของกรมสง่เสริมคณุภาพและ 
สิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิง่แวดล้อม  ทัง้นี ้ ส านกัหอสมดุได้ปฏิบตัิตาม 
มาตรการตา่ง ๆ  เพื่อเป็นการจดัการสิง่แวดล้อมที่ดี และมกีารเปลีย่นพฤติกรรมใน 
ส านกังาน เพื่อลดการใช้พลงังาน  และริเร่ิมกิจกรรมทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ตลอดปีอยา่งตอ่เนื่อง  และได้เข้ารับการประเมินส านกังานสเีขียวในระดบัพืน้ท่ี  
และระดบัประเทศ 
4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
                  ในปีการศกึษา 2562  ส านกัหอสมดุยงัคงมีการพฒันาทัง้ในเร่ืองทรัพยากร 
สารสนเทศ  และการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศที่หลาก 
หลาย  และเข้าถงึได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  และจากหลายแหลง่ข้อมลู  มีการจดัหา 

มรส.สหส.6.1.029  สรุปสถิติจ านวนการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศเครือขา่ยความร่วมมือ  
Tu-Thaipul  ปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.030 รายงานประเมินโครงการ 
ส านกังานสเีขียวตาม PDCA  ประจ าปี 



ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมลูที่ครอบคลมุสาขาวชิาตา่ง ๆ    มีการพฒันาฐาน 
ข้อมลูเฉพาะเร่ืองกญัชาและไผ ่  นอกจากนีม้ีการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย TU-THAIPUL  ซึง่ 
เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  (Resource sharing)  ของมหา 
วิทยาลยัรัฐและเอกชน 10  แหง่ (มหาวิทยาลยัเอกชน  7 แหง่  และรัฐ  3  แหง่)  ได้แก ่
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   ส านกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั  หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย์   ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลยัมหิดล  และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   ซึง่ความร่วมมือนีเ้กิดเป็นรูปธรรม 
มาตัง้แตปี่  2559  จนถึงปัจจบุนั ในปีการศกึษา 2562 มีการยืมระหวา่งห้องสมดุใน 10  
แหง่ซึง่เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนั  รวมทัง้สิน้  2,268 รายการ 
                   ด้านอาคาร สถานท่ี   นบัแตส่ านกัหอสมดุมีการด าเนนิการในเร่ือง  5  ส  จนถึง 
7 ส  และมุง่ไปสูก่ารเป็น  Green  Library   มาตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2559  ซึง่ส านกั 
หอสมดุได้มีการด าเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั  โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
ห้องสมดุสเีขยีวกบัห้องสมดุทัง้ของรัฐ และเอกชนอีก 31  แหง่    เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ   
การร่วมอบรม  ประชมุ    เพื่อให้เกิดความสมัฤทธิผลในการเป็นห้องสมดุสเีขยีวในเบือ้งต้น 

ด้วยการรณรงค์สร้างจิตส านกึใน เร่ืองการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดั 

และรู้คณุคา่ด้วยหลกั 1A3Rs การลดการใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบนัทกึสถิตกิารใช้ไฟฟ้ารายเดือนของอาคารหอสมดุ  การคดัแยกขยะประเภท 

ขวดน า้พลาสติก  แก้วน า้พลาสตกิเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle)   มีการพฒันา 

พืน้ท่ีสเีขียวบริเวณลานพกัสายตา ชัน้ 2   รวมทัง้การศกึษาดงูานเพื่อกระตุ้นการรับรู้ 
และสร้างความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการเป็นห้องสมดุสเีขียวตามข้อ  

ก าหนดของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ให้แก่บคุลากร สง่ผลให้ในปีการศกึษา   
2560   ส านกัหอสมดุได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมดุสเีขียว  ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
โดยเข้ารับเกียรติบตัรเมื่อ วนัท่ี 28  มีนาคม  2561  และในปีการศกึษา  2561  ส านกั  
หอสมดุได้พฒันาการด าเนินงานในกิจกรรมตา่ง ๆ  มุง่ไปสูก่ารเป็น ส านกังานสเีขียว 
 Green office  โดยมีการก าหนดมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อลดการใช้พลงังานและทรัพยากร   
สร้างส านกึการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในหนว่ยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  และ 
สามารถเป็นหนว่ยงานตวัอยา่งให้กบัมหาวิทยาลยัได้น าวิธีการด าเนินงานตา่ง ๆ  ไปใช้ได้ 
และช่วยให้มหาวิทยาลยัสามารถลดงบประมาณและคา่ใช้จ่ายที่เสยีไป  อีกทัง้เป็นการ  
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดใีนท่ีท างาน  และที่ส าคญัชว่ยให้เกิดการลดลงของสภาวะ 
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนลงได้      
                ทัง้นีใ้นปี 2562  ส านกัหอสมดุได้เข้ารับการตรวจประเมินส านกังานสเีขียวใน  
ระดบัพืน้ท่ี   เมื่อวนัท่ี  25 มิถนุายน 2562  และการประเมินระดบัประเทศ   เมื่อวนัท่ี  

การศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการด าเนินงานส านกั 
งานสเีขยีวประจ าปีการศกึษา 2562 
มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการตรวจประเมิน 
ส านกังานสเีขียว (Green office)  ระดบัพืน้ท่ีและ
ระดบัประเทศ ปี พศ.2562 
มรส.สหส.6.1.033 ประมวลภาพการเข้ารับรางวลั 
ระดบัทอง ส านกังานสเีขยีว ปี พศ.2562 
มรส.สหส.6.1.034  ผลประกวดรางวลัชนะเลศิ 
ห้องสมดุสเีขยีว การพฒันาอยา่งยัง่ยืน    
(IFLA Green Library Award) 
มรส.สหส.6.1.035  การให้บริการออนไลน์ตา่ง ๆ ของ
ส านกัหอสมดุ 
มรส.สหส.6.1.036 การขยายเวลาก าหนดคืนทรัพยากร
สารสนเทศ 
มรส.สหส.6.1.037 บคุลากรส านกัหอสมดุปฏิบตัิ 
งาน WFH ในช่วงสถานการณ์โควิด 
มรส.สหส.6.1.038   มาตรการตา่ง ๆ ในการป้องกนัใน
การเข้าใช้บริการพืน้ท่ีห้องสมดุ   



2 กนัยายน 2562  โดยได้รับคะแนนในระดบัดเียี่ยม   (ระดบัเหรียญทอง)  และเข้ารับมอบ 
รางวลัตราสญัลกัษณ์ G-Green (ระดบัทอง-ดีเยี่ยม) จากนายวราวธุ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวามคม 2562ที่ผา่นมา 
              นอกจากนี ้ส านกัหอสมดุยงัได้รับรางวลัชนะเลศิห้องสมดุสเีขียวระดบัชาต ิ
(IFLA Green Library Award) ประจ าปี ค.ศ. 2020 จากสหพนัธ์นานาชาติแหง่สถาบนั 
และสมาคมห้องสมดุ (IFLA - International Federation of Library Associations 
and Institutions) ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ห้องสมดุมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกบั 
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)  และเป็นองค์กรที่ใสใ่จตอ่การ
เปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อม   โดยในปี 2020 มีห้องสมดุกวา่ 50 แหง่จาก 35 ประเทศ  
ทัว่โลก สง่ผลงานเข้าร่วมพจิารณารางวลั  โดยมี 6 ห้องสมดุที่เข้ารอบสดุท้ายจาก 6 ประเทศ   
ได้แก่  จีน  โครเอเชีย ฮงัการี  เซเนกลั  ศรีลงักา  และประเทศไทย  และผลการตดัสนิ 
รางวลัชนะเลศิ  ได้แก่   ประเทศไทย   คือ ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสติ 

            ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา่สายพนัธุ์ใหม ่(COVID-19) ระหวา่ง 
เดือนมีนาคม 2563 ถงึปัจจบุนั ส านกัหอสมดุได้ปรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ ด้วยการให้บริการห้องสมดุดจิิทลั ผา่นระบบออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการเข้าถึงสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์   มีบริการตอบค าถามและแนะน าการใช้ข้อมลูตา่ง ๆ 
ผา่นออนไลน์ในช่องทางอีเมล์ / เฟสบุ๊ค / Ask a librarian และมีการประชาสมัพนัธ์บริการ 
และวิธีใช้บริการประเภทตา่ง ๆ ให้ผู้ใช้ทราบอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้มีการขยายก าหนดคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสอื) ให้อตัโนมตัิจนถงึเดือนมิถนุายน 2563 โดยผู้ใช้ไมต้่องกงัวล 
เร่ืองการคืนเกินก าหนดและไมค่ดิคา่ปรับ  แม้วา่ในช่วงเวลาดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจะปิด 
ท าการ และมกีารเรียนการสอนผา่นออนไลน์ บคุลากรส านกัหอสมดุทกุคนท างานจากบ้าน  
(work from home) บรรณารักษ์ท าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามผา่นระบบออนไลน์  
และด าเนินการกรอกข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศในระบบผา่นออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ 
ระบาดคลีค่ลายลง ส านกัหอสมดุได้เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้อกีครัง้เมื่อเดือนมถินุายน 2563  
ผา่นมา โดยมีมาตรการการป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรคอยา่งเคร่งครัดเข้มงวด 
เพื่อความปลอดภยัของทัง้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบตัิงาน 
5. มี (4)+ มีแนวทางปฏบิัตทิี่ด ี โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ยนืยนั   
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีได้ชดัเจน 
ผลการด าเนินงาน 
ส านกัหอสมดุมีแนวทางในการปฏิบตัิที่ดี  ดงันี ้ 

1. เป็นอาคารท่ีมีการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม  ส านกัหอสมดุมีความ 

มุง่มัน่ท่ีจะเป็นหนว่ยงานท่ีจะเป็นต้นแบบหรือตวัอยา่งให้กบัหนว่ยงานอื่น ๆ  

ภายในมหาวิทยาลยั  ที่จะเป็นองค์กรในการอนรัุกษ์พลงังานและ 

สิง่แวดล้อม  โดยในปี 2562  ส านกัหอสมดุมีการมุง่สูก่ารเป็นส านกังาน 

มรส.สหส.6.1.039 เว็บไซต์ห้องสมดุสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ  
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/ 
มรส.สหส.6.1.040 เว็บไซต์ส านกังานสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ 
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/ 
มรส.สหส.6.1.041 สรุปจ านวนบทความอาจารย์ 
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู Scopus 
 
  

http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/


สเีขียว  (Green Office)  โดยมกีารพฒันาตอ่ยอดจากการเป็นห้องสมดุ 

สเีขียว  (Green Library)  เมื่อปีการศกึษา  2561  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุได้ 

มีการปฏิบตัิและน าแนวทางที่ดมีาบริหารจดัการกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ 

ในการท างานโดยเร่ิมจากกิจกรรม 5  ส  ไปสู ่ 7 ส   การใช้หลกัแนวปฏิบตัิ 

1A3Rs  มีการด าเนินงานเร่ืองห้องสมดุสเีขยีวจนได้รับการประเมินให้เป็น 

ห้องสมดุสเีขยีว  ตามเกณฑ์การประเมินของสมาคมห้องสมดุ 

แหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ โดย 

เข้ารับเกียรติบตัรเมื่อ วนัท่ี 28 มีนาคม  2561  และในปีการศกึษา 2562  

ส านกัหอสมดุมกีารน าแนวปฎิบตัิและมีการบริหาร จดัการรวมถึงการ 

ด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานสเีขียว  เพื่อให้สามารถจดัการให้เกิด

สิง่แวดล้อมทีด่ีภายในองค์กร  และมีแนวทางในการอนรัุกษ์การใช้ 

พลงังานและทรัพยากรอยา่งมีคณุคา่ ลดการใช้ไฟฟ้า  การใช้น า้  เชือ้เพลงิ   

กระดาษ  วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  ท าให้สามารถลดภาระและประหยดั 

งบประมาณในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเห็นผลชดัเจน  อีกทัง้ยงัสามารถ 

ปรับเปลีย่นเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากร ในส านกังานให้ตระหนกั 

ในเร่ืองการใช้พลงังาน   การรักษาสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ  เพื่อน าไปสูก่ารลด 

การปลอ่ยก๊าซเรือนอนัเป็นสาเหตใุห้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา   ทัง้นีส้ านกั 

หอสมดุ ได้ผา่นการรับการตรวจประเมินส านกังานสเีขียวทัง้ในระดบัพืน้ท่ี  
เมื่อและระดบัประเทศ  โดยได้รับคะแนนในระดบัดีเยีย่ม   (ระดบัเหรียญ 
ทอง)  และมอบรางวลัตราสญัลกัษณ์ G-Green (ระดบัทอง-ดีเยี่ยม)  
จากนายวราวธุ   ศิลปอาชา  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562  นอกจากนีใ้นปีการศกึษา 
2562  ส านกัหอสมดุยงัได้รับรางวลัชนะเลศิ  ห้องสมดุสเีขียว (IFLA  
Green Library  Award) ประจ าปีค.ศ. 2020  จากสหพนัธ์นานาชาต ิ
แหง่สถาบนัและสมาคมห้องสมดุ (IFLA –International Federation  
of Library Associations and Institutions) ซึง่เป็นการสง่เสริมให้ห้อง 
สมดุที่มีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของ
สหประชาชาติ และเป็นองค์กรทีใ่สใ่จตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาวะ 
แวดล้อม   โดยมีห้องสมดุกวา่ 50 แหง่ทัว่โลก สง่ผลงานเข้าร่วม  
พิจารณารางวลั  ซึง่ผลการตดัสนิรางวลัชนะเลศิได้แก่  ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัรังสติ  

2. การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์   มีการจดัหาทรัพยากร 
สารสนเทศ และฐานข้อมลูตา่ง ๆ ครอบคลมุตามสาขาวิชา  ในปี 2562   

มรส.สหส.6.1.042  สรุปผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือเครือขา่ย Tu-Thaipul  ประจ าปี 
การศกึษา 2562 
 



มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.90  นอกจากนีย้งัมีฐาน 
ข้อมลูเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบักญัชาและไผ ่ท่ีรวบรวมแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมลูให้กบัผู้ใช้ได้เข้าถงึได้อยา่งสะดวก  มฐีานข้อมลูที่เป็นท่ี 

       ยอมรับในระดบันานาชาต ิ  เช่น  Science Direct  /  IEEE/IEL  /  
       Wiley-  Online Library / ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) / 
       Business Source Complete / CINAHL Plus with Full Text  ซึง่ 
       จ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 99.51 
3. มีฐานข้อมลูเพื่อสนบัสนนุการวิจยัของมหาวิทยาลยั  โดยมกีารบอกรับ 

ฐานข้อมลู  Scopus  อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2560   ซึง่เป็นฐานข้อมลู 
ระดบันานาชาติที่ส าคญัในการจดัอนัดบัความสามารถทางการวิจยั  
ของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยัตา่งๆ  ทัว่โลก (World University Rankings)   
ทัง้นีอ้าจารย์  นกัวจิยั  นกัวชิาการ  ตลอดจนนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั   
จะได้มีโอกาสเข้าถึง  ศกึษาและค้นคว้าผลงานวิจยัจากประเทศตา่ง ๆ    
ทัว่โลกได้อยา่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  และสามารถพฒันาศกัยภาพงานวจิยัได้
อยา่งตอ่เนื่อง   ในปีการศกึษา 2562  มีอาจารย์ผลติงานวิจยัจ านวน 

       รวม 191  บทความ  มีสถิตกิารใช้รวม 13,877 ครัง้   
4. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐและเอกชน  ได้แก่  

เครือขา่ย   Tu-Thaipul  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่ง 
ห้องสมดุ  (Resource sharing)  ในปีการศกึษา 2562  ได้มีการขยาย  
เครือขา่ยเป็น  10  แหง่ ได้แก ่ส านกัหอสมดุและคลงัความรู้  มหา 
วิทยาลยัมหิดล  และส านกังานวทิยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   ส านกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั หอการค้าไทย    
ศนูย์สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ     ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  ส านกัหอสมดุ  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   และหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    โดย
ผา่นระบบ EDS  (EBSCO Discovery Service)   ทัง้นีเ้พื่อเป็นการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  และที่ส าคญัเป็นการชว่ยองค์กรในการ 
ประหยดังบประมาณลงได้จ านวนมาก  แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่เพิ่มมากขึน้  ส าหรับในปีการศกึษา  2562  มหาวิทยาลยัรังสติสามารถ 
ลดงบประมาณการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศจากความร่วมมือ  
Tu-Thaipul  เป็นจ านวนเงิน 112,674   บาท       

 
                         
 


