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คํานํา 
 
 รายงานประจาํปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2548 นี้ 
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2549  ที่
ผานมา และนําเสนอแก  ผูบริหารมหาวทิยาลยั  คณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ  
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต   
หนวยงานที่เกีย่วของ และสาธารณชน  

ในปการศึกษา 2548 สํานกัหอสมุดไดกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐาน ซึง่ไดมีการ
ปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑดัชนีโดยมุงเนนการวัดสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจและ 
วัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากร
สารสนเทศ การบริการวิชาการแกสังคม การใหความสาํคัญกับผูใชเปนหลกั และระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดหวงัวา รายงานประจาํปเพือ่การประกนัคุณภาพ ประจาํปการศึกษา 2548 
นี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่สะทอนใหเหน็ถึงความอุตสาหะมุงมัน่ของบุคลากรของ
สํานักหอสมุดทุกคน ในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการและบริการ
ผูใช  การรักษาไวซึ่งคุณภาพ  และการพฒันาอยางตอเนื่อง 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารทุกทานที่สนับสนนุการดําเนนิงานของสาํนกัหอสมุด และ
ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา ณ โอกาสนี ้ สําหรับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะทีท่านจะไดใหแกสํานกัหอสมดุ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป  
 
 
 
               ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
              ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
       26 กรกฎาคม 2549 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนการดําเนินงานและภารกจิหลกั 

ในปการศึกษา 2548 ที่ผานมา สํานกัหอสมุดไดดําเนินงานสรุปไดดังนี ้
การใชงบประมาณ 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2548 สําหรับใช

ในการดําเนนิงาน เปนจาํนวนเงิน 19,922,815.00 บาท (สิบเกาลานเกาแสนสองหมื่นสองพันสอง
รอยแปดสิบหาบาท) และไดใชไป 20,053,900.21 บาท (ยี่สิบลานหาหมื่นสามพันเการอยบาท
ยี่สิบเอ็ดสตางค) 

คาใชจายหลักเปนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสต
ทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล) เปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 8,995,705.21 บาท (แปดลานเกาแสน
เกาหมื่นหาพนัเจ็ดรอยหาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)  

อัตรากําลัง 
สํานักหอสมุดมีบุคลากรทัง้สิ้น 26 คน แบงเปนบุคลากรในตําแหนงบรรณารักษ 14 อัตรา 

และเจาหนาที ่12 อัตรา (จํานวนนี้ไมรวมตําแหนงผูอํานวยการ) 
การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
ส้ินสุดปการศกึษา 2548 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการ 

ดังตอไปนี้ 
 1. หนังสือ 111,132  เลม (ภาษาไทย  68,078 เลม และภาษาตางประเทศ 43,054 เลม) 

 2. วารสารเลมปลีก  965 ชื่อเร่ือง และวารสารเย็บเลม 1,177 ชื่อเร่ือง  
3. หนังสือพมิพที่บอกรับเปนสมาชิก 15 รายการ (ภาษาไทย 13 รายการ และ

ภาษาตางประเทศ 2 รายการ) 
 4. ส่ือโสตทัศน 11,372 รายการ (ภาษาไทย 6,677 รายการ และภาษาตางประเทศ 4,695 
รายการ) 

 5. ฐานขอมูลออนไลน 6 ฐาน ไดแก ฐานขอมูลซีดีรอมวทิยานพินธไทย, ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนกิส Science Direct, ฐานขอมลู Blackwell Synergy, ฐานขอมูล ACM Digital Library, 
ฐานขอมูลส่ือส่ิงพิมพทางดานขาวและบทความมติชน E-Library และฐานขอมูล Business 
Source Premier 

 6. หนังสืออิเลก็ทรอนกิส ภาษาตางประเทศ 6,863 รายการ  
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สถิติการใชบริการสํานักหอสมุด 
ในปการศึกษา 2548 พบวามกีารใชบริการสํานักหอสมุดเพิ่มมากขึ้นในทกุดาน ทัง้ดาน

จํานวนผูเขาใช จํานวนการยืม และการขอใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ โดยพบวา ผูใช
หองสมุด (หอสมุดกลาง และหองสมุดศูนยบัณฑิตศึกษาทัง้ 2 ศูนย) มีจํานวนทัง้สิน้ 398,019 คน 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2547 ทีม่ีจํานวนผูเขาใชทัง้สิ้น 363,782 คน  
 การยืมทรัพยากรสารสนเทศมีสถิติลดลง โดยมกีารยืมหนังสือและสื่อโสตทัศนจํานวน 
108,363 รายการ  ลดลงจากปการศึกษา 2547 ที่มีการยืมทัง้สิ้น 120,424 รายการ 
 อยางไรก็ดี การใชบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสและบริการผานออนไลนมีปริมาณ
สูงขึ้น โดยพบวา มีการเขาใชเว็บไซต 44,504 คร้ัง การใชฐานขอมูลออนไลนประเภทตางๆ ไดแก 
ฐานขอมูล Blackwell Synergy 7,355 คร้ัง, ฐานขอมูล Science Direct  5,091 คร้ัง, ฐานขอมูล
ส่ือส่ิงพิมพทางดานขาวและบทความมติชน E-Library  11,207 คร้ัง, ฐานขอมูล ACM Digital 
Library 7,449 คร้ัง, ฐานขอมูล Business Source Premier   543  คร้ัง (เร่ิมใชมกราคม 2549) 
และสถิติการใชหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  มีจํานวน  1,778 คร้ัง 
 การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมการใช 
 สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมวิชาการและสงเสริมการใช จํานวนทั้งสิน้ 41 คร้ัง โดยเปนการ
จัดการบรรยายทางวชิาการดานการพัฒนาคุณภาพหองสมุด, การสมัมนาวิชาการดานจดหมาย
เหต,ุ  การจดันิทรรศการในโอกาสสําคญัและโอกาสพิเศษ, การออกรานหนงัสอื, การอบรมและ
แนะนาํการใชฐานขอมูลแกผูใช, งานสัปดาหหองสมุดประจําป 2548, งาน Open House, การ
ประกวดเรียงความ, การประกวดการเลาเรื่องจากหนงัสอื, การทอดผาปาและบริจาคหนงัสือ, การ
จัดปฐมนิเทศการใชหองสมดุสําหรับนกัศึกษาใหม, การแนะนําการใชหองสมุดและการเขียน
บรรณานุกรมใหกับนกัศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท, การแนะนาํการใชหองสมุดสําหรับ
บุคลากรใหมประจําป 2548  

 
สรุปผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคณุภาพ 

สํานักหอสมุด ไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และไดกําหนด
ระบบและกลไกในการดําเนนิงาน ดังมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548 สรุปไดดังตอไปนี้ 

มาตรฐานที ่1 ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค พนัธกิจ และแผนพัฒนา 
สํานักหอสมุดไดมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค พนัธกจิ และแผนพฒันาที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวทิยาลยั   และแผนพฒันาของฝายวิชาการ    ซึ่งมุงเนนใหสํานกั    
 

 



ฆ 
 

หอสมุดเปนแหลงสารสนเทศที่ใหบริการทางวชิาการเพือ่สนับสนนุการเรียน การสอน การวิจยั และ
การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีผลการดาํเนนิงานโดยเฉลี่ยเทากับ 4.00 

 
มาตรฐานที ่2 การบริหารจัดการ 
สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงนิ 19,922.815.00 บาท (สิบเกาลานเกา

แสนสองหมื่นสองพนัแปดรอยสิบหาบาท) และไดใชไป 20,053,900.21 บาท (ยี่สิบลานหาหมืน่
สามพนัเการอยบาทยี่สิบเอด็สตางค) ใชจายเกนิงบประมาณที่ต้ังไว เปนจาํนวนเงิน 131,085.21 
บาท (หนึ่งแสนสามหมืน่หนึง่พนัแปดสิบหาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)  

คาใชจายหลักเปนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสต
ทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล) เปนจาํนวนเงินทัง้สิน้ 8,995,705.21 บาท (แปดลานเกาแสน
เกาหมื่นหาพนัเจ็ดรอยหาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค)  

นอกจากนีห้ากพิจารณาคาใชจายทั้งหมดที่สํานักหอสมดุไดใชไปในปงบประมาณ 2548 
ที่ผานมาเทยีบเปนสัดสวนกับจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES 12,427 คน) พบวา มผีล
การดําเนินงานเทากับ 1,613 บาทตอนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ในสวนของจํานวนบุคลากรในการใหบริการ สํานักหอสมุดมีบุคลากรทั้งสิน้ 26 คน เมื่อ
เทียบสัดสวนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา มีสัดสวน 1 ตอ 478  

สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นเองทั้งสิน้ 32 คร้ัง และยงัไดสงเสริมให
บุคลากรทุกคนไดเขารวมการประชุมสัมมนา การอบรม รวมทั้งสิน้ 86 คร้ัง โดยสรุปแลวบุคลากร
ทุกคนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง เฉลี่ย 23 คร้ังตอคน 

ในปการศึกษา 2548 สํานกัหอสมุดไดมกีารปรับปรุงสภาพอาคารและสภาพแวดลอมเพื่อ
สรางบรรยากาศของการเปนหองสมุดมีชวีิต โดยดําเนนิการปพูืน้และซอมกระเบื้องยางทีห่อง
บริการการอาน ชั้น 3, จัดมุมความรูตลาดทุน (SET Corner) ที่ชัน้ 3, จัดลานนดัพบหนาทางเขา
หองบริการการอาน ชัน้ 3, จัดมุมชมภาพยนตรเปนกลุมที่หองบริการสื่อโสตทัศนชัน้ 2 และจัดใหมี
มุมขายกาแฟและของวาง ที่บริเวณลานพักสายตา ชั้น 2 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.75 
 
มาตรฐานที ่3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพวิเตอรทั้งสิน้ 94 เครื่อง และเปนเครื่องที่มีอายุการใชงานไม

เกิน 5 ป จาํนวน 54 เครื่อง โดยเปนเครื่องสําหรับบริการผูใช 41 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่อง 
 



ง 
 

ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 303 คน) และเปนเครื่องสาํหรับใชงานบนระบบหองสมุด
อัตโนมัติ/งานธุรการจํานวน 13 เครื่อง  

สํานักหอสมุดมีระบบหองสมุดอัตโนมัติซึง่พัฒนาขึน้ใชต้ังแต พ.ศ. 2532 โดยความรวมมือ
และชวยเหลือของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบดังกลาวใชในงานฐานขอมลู
ทรัพยากรสารสนเทศ การคนคืน การยืม-คืนระบบบารโคด อยางไรกดี็ ในเดือนพฤษภาคม 2549 
ไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon เพื่อใชเปนระบบใหม และสามารถใชงานไดในเดือน
มิถุนายน 2549 

บุคลากรของสาํนักหอสมุดไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้
โดยการจัดกิจกรรมขึ้นเอง การจัดโดยหนวยงานของมหาวทิยาลยัและหนวยงานภายนอก จํานวน
ทั้งสิน้ เฉลีย่คนละ 10 กิจกรรมตอป 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.57 
 
มาตรฐานที ่4 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
ในปการศึกษา 2548  สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนเงนิทั้งสิน้ 

8,995,705.21 บาท (แปดลานเกาแสนเกาหมื่นหาพนัเจ็ดรอยหาบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) เพื่อการ
จัดซื้อหนงัสือเปนเงนิ 3,668,467.69 บาท คาบอกรับวารสารและหนงัสอืพิมพ 4,310,889.20 บาท 
คาสมาชกิฐานขอมูลออนไลน 984,274.50 บาท และคาจัดซื้อส่ือโสตทัศนวัสดุ 32,073.82 บาท   

ในภาพรวมพบวา ปการศึกษา 2548 มีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
เพิ่มข้ึนคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2547 โดยในกลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีจํานวนเพิม่ข้ึนรอยละ 8.36  หนงัสือกลุมคณะวศิวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
เพิ่มข้ึน  รอยละ 3.65  หนงัสือกลุมคณะวทิยาศาสตรสุขภาพเพิ่มข้ึนรอยละ 3.35 และหนงัสือกลุม
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบเพิ่มข้ึนรอยละ 2.09 

คุณภาพของวารสารภาษาตางประเทศที่สํานักหอสมุดบอกรับจํานวนทั้งสิน้ 965 รายการ 
เปนวารสารทีม่ีการวัดคา Impact Factor จํานวน 109 รายการ และมีคาเฉลี่ยของคา Impact 
Factor เทากบั 0.930 

ในสวนของสัดสวนของผูใชตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดที่มใีนสํานักหอสมุด 
พบวา อาจารย 1 คนตอจํานวนทรพัยากรสารสนเทศ 458 รายการ และนักศึกษา 1 คน ตอจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ 25 รายการ ซึ่งไดตามเกณฑที่กาํหนด 

 
 



จ 
 
ในปการศึกษาที่ผานมา สํานกัหอสมุดไดดําเนนิการกาํหนดหัวเรื่องรายการทรัพยากร

สารสนเทศทุกประเภท (หนงัสือ ส่ือโสตทศัน ดรรชนีวารสาร และกฤตภาคหนงัสือพิมพ) เพิ่มข้ึน
รอยละ 12.89 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.09 
 
มาตรฐานที ่5 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ในปการศึกษาที่ผานมา สํานักหอสมุดไดใหยืมหนังสอื/ปริญญานพินธ/วิทยานิพนธ/ส่ือ

โสตทัศนรวมทั้งสิน้ 108,363 รายการ  
สํานักหอสมุดจัดใหมีบรรณารักษนั่งประจาํโตะบริการตอบคําถามวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อ

ใหบริการตอบคําถามและชวยคนควาแกผูใช โดยเฉลีย่ตอ 1 คําถามหรือ 1 ปญหาเฉพาะเรื่อง ใช
เวลาในการคนหานอยกวา 30 นาท ี

สํานักหอสมุดเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสมพอเพยีง โดยเปดทุกวนัจนัทรถงึวนัศุกร   
ต้ังแตเวลา 8.30 ถงึ 21.00 น. และวันเสาร 11.00-19.00 น. โดยเฉลี่ยเปดใหบริการ 12.5 ชั่วโมง
ตอวัน   

สํานักหอสมุดจัดใหมีการสงเสริมการใช โดยจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนกัศึกษา
ใหมเปนประจาํทุกป จัดทําคูมือและสื่อแนะนาํการใช มีการจัดนทิรรศการสงเสริมการใช และสอน
การใชหองสมดุใหกับนกัศึกษาคณะตางๆ ตามที่คณะวชิา/วิทยาลัยรองขอ 

ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของสํานักหอสมุด ผูใชสามารถคนผาน
ระบบออนไลนไดจากเว็บไซตของสํานกัหอสมุด ที่ http://library.rsu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.86 
 
มาตรฐานที ่6 การบริการวชิาการแกสังคม 
สถิติจํานวนผูใชสํานักหอสมุด แสดงใหเห็นวา มีบุคคลภายนอกเขาใชจํานวน 2,133 คน  

นอกจากนี ้ ไดใหการบริการวิชาชพีดานบรรณารักษศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 7 คน
จาก 2 สถาบนัการศึกษา  

ในสวนของการเผยแพรขาวสารและสิ่งพมิพทางวิชาการ สํานกัหอสมุดไดมีการจัดทํา    
จดหมายขาวสํานักหอสมุด รายเดือน มกีารประชาสัมพนัธและประกาศตางๆ เฉลี่ยเดือนละ 4 คร้ัง  
จัดทํารายชื่อสารสนเทศใหมเผยแพรบนเวบ็ไซตเปนรายสัปดาห และมีการออกวารสารวิชาการ   
รังสิตสารสนเทศ ปละ 2 ฉบับ 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.75 



ฉ 
 

มาตรฐานที ่7 การใหความสาํคัญกับผูใชเปนหลกั 
สํานักหอสมุดใหความสําคญักับผูใช โดยมกีารสํารวจและเปดรับการเสนอแนะความ

คิดเห็นและความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ทั้งผานแบบกรอกแสดงความคิดเหน็และ
ผานระบบออนไลนจากเวบ็ไซตของสํานักหอสมุด และไดดําเนินการตอบสนองความตองการ ตอบ
ขอเสนอแนะทกุครั้งเทาทีท่ําได 

สํานักหอสมุดไดดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของผูใช (นักศึกษา อาจารย และ       
เจาหนาที)่ ปละ  1 คร้ัง โดยดําเนนิการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชดานผูใหบริการดานทรพัยากร
สารสนเทศ ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และดานสถานที ่
วัสดุ  ครุภัณฑ  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชในภาพรวมอยูในระดับดี   

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.14 
 
มาตรฐานที ่8 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
สํานักหอสมุดไดปรับปรุงองคประกอบและดัชนีคุณภาพใหมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการดําเนนิงานตามภาระงานหลักและครอบคลุมภาระงานของแผนกตางๆ ทัง้ 4 
แผนกของสํานักหอสมุด โดยกําหนดใหดัชนีและเกณฑประเมนิมุงสมัฤทธิผลมากกวากระบวนการ 
ตลอดจนมีการปรับปรุงเกณฑวัดใหมีระดับสูงขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

สํานักหอสมุดไดดําเนินการตรวจสอบตนเองตามดัชนีและเกณฑที่กาํหนดไว และไดรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ และโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลยัซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 4.00 
 
โดยสรุป ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดประเมินตนเองดวย 8 มาตรฐาน 49 ตัว  

บงชี้ มผีลการดําเนนิงานโดยภาพรวมเทากับ 3.65 
 

------------------------- 
 



 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 1 

ประวัติความเปนมา และสถานภาพปจจุบัน 



 
 

2

สวนที่ 1 
ประวัติความเปนมาและสถานภาพปจจุบัน 

 
 

 
 
 

   ชื่อ        : สํานักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมุด (7) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    
จังหวัดปทุมธานี 12000 

  ประวัติ  : สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิตมีฐานะเทียบเทา
คณะ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ทําหนาที่บริหารและควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
สํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมุดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับ
บุคลากรตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ
สําหรับงานหองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทํา
การชั่วคราว และเมื่อมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529 จึง
ไดทําการยายหองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 
ไดยายมาใหบริการที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมาก
ข้ึน จนถึงป พ.ศ. 2532 สํานักหอสมุด จึงไดยายมายังอาคารหอสมุด ซึ่งเปนที่ทําการถาวร 
 

 
 
 

ปรัชญา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 

1. ประวัติความเปนมา และสถานภาพปจจุบัน 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
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ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดาน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อม
โยงขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึง
พอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ใน
อันที่จะสรรคสรางงานวิจัยเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
 
พันธกิจ 

สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่
หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการ
เพื่อสืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและ
ขจัดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับ  หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2548 
 ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ ไวดังนี้  
 

1. การพัฒนาองคกร 
1.1 พัฒนาทางกายภาพเรื่องสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่เพื่อสรางบรรยากาศหองสมุด

มีชีวิต รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2.1 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในงานประจําตําแหนง  ทักษะทาง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางดานภาษา 
 

3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1 จัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับงบประมาณที่

ไดรับ 
3.2 รวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส 
3.3 จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสาร

สนเทศในหนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน งานสัปดาหหนังสือ งานสัปดาห    
หองสมุด เปนตน 

 
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 จัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบใหม 
4.2 พัมนาโครงสรางระบบเครือขายทั้งระบบสายและระบบไรสาย 
4.3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 

5. การพัฒนาบริการ 
5.1 สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  
5.2 จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
5.3 จัดอบรมแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลเฉพาะดานใหกับคณาจารยและนักศึกษา

เปนรายกลุม 
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6. การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

6.1 ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  

สํานักหอสมุดไดจัดทําโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด 
ประจําป 2548 ไวดังนี้ 

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2548 
2. โครงการจัดสวนบริการสื่อโสตทัศนเปนกลุม/ชมรายการโทรทัศน/ชมรายการยูบีซี 
3. โครงการตูรับฝากของแบบ Locker 
4. โครงการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 
5. โครงการปรับปรุงเคานเตอรบริการงานวิจัยชั้น 6 
6. โครงการขยายชั้นสําหรับจัดเก็บวีดีทัศนและแผนดิสก 
7. โครงการจางนักศึกษาเพื่อชวยงานหองสมุด 
8. โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
9. โครงการสัปดาหหองสมุด 
10. โครงการปรับปรุงพื้นกระเบี้องยางในอาคารหอสมุด 
 

แผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2549 
 ในปการศึกษา 2549 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนดําเนินงานตางๆ ไวดังนี้ 
 

1.  แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการทํางาน 
 
2. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

2.1 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด 
2.2 โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

 
3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม 

3.1 โครงการบริจาคสิ่งพิมพ 
3.2 การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 
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4. แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 โครงการจัดทําแหลงสารสนเทศปทุมธานีเสมือนจริง 
 

5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน 
5.1 โครงการเสวนาวิขาการและบริการ 
5.2 โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิตอยางเปนทางการ 
5.3 โครงการกิจกรรม 5 ส 
 

6. แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
6.1 โครงการจัดทํา Free Electronic Online 
6.2 โครงการจัดกิจกรรมงานสัปดาหหนังสือและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ 
7.1 โครงการสัปดาหหองสมุด 
7.2 โครงการจัดแนะนําการใชหองสมุดและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศสําหรับ 

นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ 
 

8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.1 โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที่ 2 
8.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 
8.3 โครงการพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส 
8.4 โครงการพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต 
 

9. แผนพัฒนาอาคารสถานที่ 
9.1 โครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพหอจดหมายเหตุ 
9.2 โครงการปรับเปลี่ยนมานกันแดดภายในอาคาร 
9.3 โครงการปรับปรุงสีผนังภายในอาคาร 
9.4 โครงการปรับปรุงกระเบื้องยางในอาคาร 
9.5 โครงการจัดทําทางลาดขึ้นลงอาคารสําหรับผูพิการ 
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โครงสรางการบริหาร  (ดูแผนภูมิ)  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมุด เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงขอใชชื่อใหมวา  สํานักหอสมุดและศูนยสาร
สนเทศ  นับต้ังแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม 
คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุด ออกเปน 3 
แผนก และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย 
         1.  แผนกพัฒนา 

        2.   แผนกเทคนิค 
        3.   แผนกบริการ 
        4.   สํานักงานเลขานุการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้ 
1. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
1.1 งานสงเสริมและพัฒนา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผน
และโครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชา
บรรณารักษศาสตรจากสถาบันการศึกษาตางๆ และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  

 
1.2 งานจดหมายเหตุ (ใหอยูในความดูแลของรองผูอํานวยการสํานักหอสมุด) 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารจด
หมายเหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคน และเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ทําหนาที่   
ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของราชวงศ  และหนังสือพระราช
นิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  

 
 

3. โครงสรางการบริหาร หนาที่และความรับผิดชอบ 



อธิการบดี 

                                                                                
                                                                       โครงสรางการบรหิารสาํนักหอสมุดพรอมอัตรากําลงั 
                                                                                             มหาวทิยาลัยรังสิต 
                            (พ.ศ. 2545) 
           

 
 
 
                                                                   
 

               
 
             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                    
                                                                                    
                                                                       
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                         
                                                                                                                                     

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษรองอธิการบดีฝายการตลาดและธุรกิจสัมพันธ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค        แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

วิทยาลัยและคณะ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
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1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการศึกษา
วิเคราะหความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด  รวมมือกับศูนยคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ดูแลการทดลองใชและ
ทดสอบฐานขอมูลใหม การจัดทําและดูแล Web site ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณ
คอมพิวเตอรในสํานักหอสมุด  

 
2. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ      
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก     
จัดซื้อ ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 
การตรวจรับ การลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การดูแลปรับปรุงขอ
มูลวารสารในฐานขอมูลโครงการ Journal Link การแจงผลการจัดหา  การติดตามทวงถาม การ   
ดูแลและทําบัญชีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก 

 
2.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน  การจัดทํา
ดรรชนีวารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร และสื่อโสตทัศน การผลิตบัตรรายการ 
การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อบริการ และการเผยแพรรายชื่อหนังสือใหม 

 
3. แผนกบริการ รับผิดชอบ 
3.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตาง ๆ แกผูใช ไดแกหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาตาง
ประเทศ ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศน หนังสืออางอิง  การใหบริการจองหนังสือ บริการ
หนังสือสํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลม
หนังสือ/วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนังสือ หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร 
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และสื่อโสตทัศน นําจัดเรียงขึ้นชั้นใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดเพื่อ
สงซอม   

3.2 งานบริการสารสนเทศ 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบ

คําถาม  บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวิจัย  การบริการยืมระหวาง    
หองสมุด บริการสําเนาบทความระหวางหองสมุด บริการแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลเชิง
พาณิชย และการปฐมนิเทศและการสอนวิธีการใชหองสมุด 

 
3.3 งานบริการการอาน 
       มีหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนังสือทั่วไป  หนังสืออางอิง 

ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับ
ยอนหลัง    บริการหนังสือพิมพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนังสือพิมพ    บริการ
ส่ิงพิมพพิเศษ/จุลสาร   การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น การตรวจชั้น
หนังสือและวารสาร รวมทั้งการจัดนิทรรศการขาวสารที่นาสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อสงเย็บเลม และดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใช
สํานักหอสมุด 

 
 3.4 งานหองสมุดสาขา 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนย
ศึกษาสาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คืน การบริการยืม
ระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   

 
4. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  มีหนาที่รับผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนังสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล
บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผนงบประมาณประจําป
และประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคุมการใชพัสดุ 
อาคารสถานที่ และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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 ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ
ของสํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยไดมีคํา
ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ. 2548  ดังนี้ 
 
 คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
 1.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานคณะกรรมการ 
 2.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
 และการสื่อสาร  
4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงินและงบประมาณ กรรมการ 
5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนา กรรมการ 
 การเรียนการสอน   
6. นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
8. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ภารกิจของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด   ไดแก 

 1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวและสอด
คลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
           3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
      4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือทุกภาคการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    
1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ประธาน 
2.   นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด       กรรมการ 
3.   นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ 
4.   นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา กรรมการ 
5.   นางดาวรัตน  แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค                 กรรมการ 
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6.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา กรรมการ 
4.    นางดาวรัตน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค กรรมการ 
5.    นางกาญจนา เพ็งคําศรี  บรรณารักษแผนกบริการ กรรมการ 
6.    นางกนกวรรณ จันทร  บรรณารักษแผนกเทคนิค กรรมการ 
7.    นางอุไร เครือตา  เจาหนาที่แผนกเทคนิค กรรมการ 
8.  นางบุญเสริม แหวนแกว  เจาหนาที่แผนกบริการ กรรมการ 
9.  นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา กรรมการ 
10.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวชะออน  พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการและ 
   ผูชวยเลขานุการ 
 

 
 

 
 อาคารหอสมุด 
 มหาวิทยาลัยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้น
เปนเอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทั้งหมด
ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง 
1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่สําหรับกิจการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถ
จุผูอานได ประมาณ 2,000 กวาคน  และจุหนังสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลว
เสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 
ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ  และโสตทัศนวัสดุเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการจัด
ระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับ
ความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  
ฯพณฯ นายทวิช กลิ่นประทุม  รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

4. อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
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 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ โดยใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททาง
บรรณารักษศาสตรเขามาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการ
ไดขยายวงกวางออกไปโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน       และเพื่อ
ใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปน
ศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผูใหบริการ จึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and 
Information Center)” ตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ัง
แตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 

 
พื้นที่ใหบริการ 

 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร 
 
 ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมุด  ดังนี้ 

ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  คณะ
การแพทยแผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน นอกจากนี้สํานักหอสมุด
ยังไดจัดพื้นที่บริเวณหนาหองประชุมสําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนทางการศึกษาในการทบ
ทวนเรื่องการเรียนนอกเหนือไปจากที่ไดรับในหองเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  
โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที่ 2 ดานทิศตะวันออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของฝายบริหาร แผนกพัฒนา และแผนก
เทคนิค ดานทิศตะวันตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศน ซึ่งใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ 
และอินเทอรเน็ต 
  ชั้นที่ 3  หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และ
บริการสารสนเทศ 
 ชั้นที่ 4  หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชั้นที่ 5  หองวารสารและหนังสือพิมพ 
 ชั้นที่ 6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย  บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ 



 
 

14

 
 
 

 บุคลากรของสํานักหอสมุดมีทั้งสิ้น 26 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)    1  คน 
 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)    1  คน 

บรรณารักษ 
 คุณวุฒิปริญญาโท      1  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี     12  คน 
 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 4 คน) 

 เจาหนาที่ 
 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 
 คุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี      5  คน 

            
อัตรากําลังคน 
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระ

งานของแตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสม
ของบุคลากร ไปปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้  

 
ตารางอัตรากําลังของแตละแผนกงาน  

 
จํานวนบุคลากร (คน) หนวยงานภายใน 

บรรณารักษ เจาหนาที่ รวม 
1. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 1 - 1 
2. แผนกเทคนิค 5 4 9 
3. แผนกบริการ 6 5 11 
4. แผนกพัฒนา   2 1 3 
5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 11 25* 
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

5. บุคลากร 
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ผูบริหาร    มีดังนี้ 
1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 
2.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ รองผูอํานวยการ 
3.  นางนฤมล พฤกษศิลป หัวหนาแผนกบริการ 
4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา 
5.  นางดาวรัตน  แทนรัตน หัวหนาแผนกเทคนิค                                                
6.  นางสาวชะออน พันถัน                                 หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 
           บุคลากรประจําแผนก  มีดังนี้      

    แผนกพัฒนา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 
2.  นางสาวประทีป  ชินบดี                               บรรณารักษ 
3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที่ 
 
    แผนกเทคนิค 
1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                            หัวหนาแผนก            
2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 
3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 
4.  นางกนกวรรณ จันทร                            บรรณารักษ 
5.  นางสาวอรนุช ไตยราช                                    บรรณารักษ 
6.  นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว  เจาหนาที่ 
7.  นางจําเนียน  สัมฤทธิ์                                    เจาหนาที่ 
8.  นางอุไร  เครือตา                             เจาหนาที่ 
9.  นางสาวศิระภา  นาคทองเจือ               เจาหนาที่ 
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      แผนกบริการ   
1.  นางนฤมล  พฤกษศิลป                        หัวหนาแผนก 
2.  นางกาญจนา  เพ็งคําศรี                      บรรณารักษ 
3.  นางเยาวรัตน  บางสาลี                         บรรณารักษ 
4.  นางกัลยา  ตันจะโร                             บรรณารักษ 
5.  นางสาวศิริรัตน  พวงรอย                   บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 
6.  นางสาวทิพยวารี  วงศเจริญธรรม             บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี) 
7.  นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที่ 
8.  นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที่ 
9.  นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที่                                                                  
10.  นางกันยา ไทยฉาย                                       เจาหนาที่ 
11.  นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล                                เจาหนาที่ 
 
     สํานักงานเลขานุการ    
 1.  นางสาวชะออน  พันถัน                           หัวหนาสํานักงาน 
 

 
  

 
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2548 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับแผน

พัฒนาสํานักหอสมุด ดังนี้ 
 
แหลงงบประมาณ 
            รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =    19,922,815.00      บาท 
 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =         577,995.00 *    บาท 
                     รวมรายรับ                         =    20,500,810.00    บาท       
 

6. การเงินและงบประมาณ 
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* สงใหมหาวทิยาลยัไมรวมในงบประมาณสํานักหอสมุด 
คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมดุ  

หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 
เงินเดือน 5,138,066.00 5,588,550.00 -450,484.00 
คาลวงเวลา 540,000.00 427,948.00 112,052.00 
คาตอบแทนตาํแหนงบริหาร 120,000.00 130,000.00 -10,000.00 
คาโทรศัพท  4,673.00  4,673.00 - 
คาอบรมและสัมมนาภายนอก 67,500.00 84,301.00 -16,801.00 
คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑฯ 38,200.00 26,265.00 11,935.00 
คาบํารุงสมาชกิสมาคม 1,500.00 - 1,500.00 
คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 18,963.00 237.00 
คารับรอง 6,000.00 7,594.00 -1,594.00 
คาใชจายในการจัดทําวารสาร 24,000.00 856.00 23,144.00 
คาถายเอกสาร 12,000.00 23,913.00 -11,913.00 
คาของขวัญและรางวัล 3,000.00 238.00 2,762.00 
คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 30,000.00 20,463.00   9,537.00 
วัสดุสํานกังาน 250,000.00 216,379.00 33,622.00 
คาหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และ 
ฐานขอมูล 8,960,000.00 8,995,705.21 -35,705.21 

คาใชจายอืน่เกี่ยวกบัหองสมุด 186,029.00 188,366.00 -2,337.00 
โครงการเสวนาวิขาการและบริการ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2548 10,200.00  8,850.00 1,350.00 

โครงการจัดสวนบริการสื่อโสตทัศนเปน
กลุม/ชมรายการโทรทัศน/ชมรายการยูบีซ ี  28,600.00 28,633.00 -33.00 

โครงการตูรับฝากของแบบ Locker 140,000.00 140,000.00 - 
โครงการตูรับคืนหนังสือนอกเวลา 15,000.00 13,000.00  2,000.00 
โครงการปรับปรุงเคานเตอรบริการ
งานวิจยัชั้น 6 

10,000.00  7,000.00 3,000.00 
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โครงการขยายชั้นสาํหรับจดัเก็บวีดิทัศน
และแผนดิสก 

20,000.00 19,156.00    844.00 

โครงการจางนกัศึกษาเพื่อชวยงาน    
หองสมุด 

117,000.00 68,200.00 48,800.00 

โครงการจัดซือ้ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 3,666,847.00 3,666,847.00 - 
โครงการงานสปัดาหหองสมดุ 65,000.00 65,000.00 - 
โครงการปรับปรุงพื้นกระเบือ้งยางใน
อาคารหอสมดุ 450,000.00 303,000.00 147,000.00 

                              รวม 19,922,815.00 20,053,900.21  -131,085.21 
 
 
การสรุปผลและการประเมินผลการใชงบประมาณ 

งบประมาณทีต้ั่งขอ               =   19,922,815.00    บาท 
 คาใชจายจรงิ     =   20,053,900.21    บาท 
                          ใชงบประมาณเกนิ   =      -131,085.21   บาท 
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สวนที่ 2 

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สวนที่ 2 
การดําเนินงานตามระบบกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 
 
 
 
    ระบบและกลไก 
 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ในการประกอบ
ภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทาง
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปน
แหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 
 
    การดําเนินงาน  
 
 1.1  มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 สํานักหอสมุด ไดดําเนินการในดานการบริหารจัดการ การใหบริการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่
สนองตอบความตองการของผูใช โดยมีการกําหนดปรัชญา (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ) ปณิธาน (สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชา
การ เพื่อเพิ่มพูน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการเรียน การสอน และการคนควาวิจัย ดวย
ความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี)  ไวเปนลายลักษณอักษร และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดัง
กลาว จึงมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน ดังนี้  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.1-1) 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการ
เพื่อสืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
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2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพ และ
ขจัดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.1-2 และ MA-สหส.บก.17) 
 
 ปรัชญามหาวิทยาลัยรังสิต 
 จุดประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคดังนี้  
 1.  เพื่อจัดตั้งเปนสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุงมั่นความเปนเลิศในทางวิชาการ    โดยมุง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถสูง รวมทั้งเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมที่จะพัฒนา
ความรูความสามารถนั้นใหเกิดความชํานาญ รูจักใชประสบการณในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
ทั้งของตนเองและสวนรวม มีความกระตือรือรนที่จะรวมรับผิดชอบตอการแกปญหาสังคม 

2.  เพื่อพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ใหเกิดขึ้น โดยสนับสนุนงานศึกษาคนควาและ
งานวิจัย รวมทั้งการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ทัศนะ และความเห็นในหมูนักวิชาการ 
และผูสนใจใฝรูโดยทั่วไป 

3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกชุมชน โดยเนนที่จะใชความรูและเทคโนโลยีที่มีอยูในแวด
วงการศึกษาใหสามารถรับใชและเปนประโยชนตอชุมชนสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศ
ชาติไดโดยแทจริง 

4. เพื่อปลูกฝงและกอต้ังสถาบันหลักทางดานจริยธรรมในสังคม โดยเปนศูนยกลางการ
เผยแพรแนวความคิดและคานิยมที่สงเสริมตอการพัฒนาประเทศ 

5. เพื่อสงเสริมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทย 
6. เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยรังสิต 
 เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู และการคนควาวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบ
ความตองการของทองถิ่น และการแกปญหาของสังคม สงเสริมวัตกรรม และความคิดสรางสรรค
ของการเปนผูนําทางวิชาการ และผูประกอบการ ทั้งในกลุมนักศึกษา และคณาจารยทุกสาขาวิชา 
คํานึงถึงประโยขนสวนรวม สราง และพัฒนาองคกรใหมีความมั่นคง และมุงเนนคุณภาพ  
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1.2  มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
             เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาสํานักหอสมุด จึงไดกําหนดใหมีการวางแผนการ
ดําเนินงานประจําป และแผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเห็นการพัฒนาที่ชัดเจนและ
สามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ในการปฏิบัติงานควรมีการจัดทําเอกสารที่
แสดงใหเห็นถึงผลของการปฏิบัติงานของปที่ผานมา ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหเปาหมายของการดําเนิน
งานนั้นอยางชัดเจนโดยสํานักหอสมุดมีการจัดเก็บสถิติของแตละแผนกที่สําคัญๆ และนําสถิติมาแสดงไวบนเว็บ
ไซดสํานักหอสมุด มีการจัดทํารายงานประจําป เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเผยแพรแจกให
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบ  (เอกสารหมายเลข MAS-สมว.1.1.3, MA-สหส.1-4 ถึง MA-
สหส.1-6, MA-สหส.2-2 และ MA-สหส.2-3) 
 
 

---------------------------- 
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  ระบบและกลไก    
 

สํานักหอสมุด มีระบบกลไกในการบริหารจัดการ โดยมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร
อยางชัดเจนใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มีการแบงสวนงาน
ออกเปน แผนกเทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ และสํานักงานเลขานุการ และมีการกําหนด
ภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ และปฏิบัติอยางชัดเจน บุคลากรของสํานักหอสมุดมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนกอยางสม่ําเสมอเพื่อทราบถึงนโยบายและแนว
ทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสํานักหอสมุด
ตอไป 
 
  การดําเนินงาน 
 

2.1 มีระบบบริหารจัดการ 
สํานักหอสมุด มีโครงสรางบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา โดย

มีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 3 แผนก และ 1 สํานักงาน  แบงหนาที่รับผิดชอบของ
แตละแผนกอยางชัดเจน  เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม
สํานักหอสมุด จึงมีคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการ 2 ชุด  คือ  

1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-2) 
2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-3), (เอกสาร

หมายเลข  MA-สหส.1-4, MA-สหส.2-1 ถึง MA-สหส.2-4) 
 

2.2  มีการจัดสรรงบประมาณ 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อพัฒนาสํานักหอสมุด โดยมอบ

หมายใหหัวหนาแผนกแตละแผนกจัดสรรและใชงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุ
ประสงค และแผนงบประมาณที่สํานักหอสมุดไดวางไว และมีการประเมินผลเพื่อใหการใช         
งบประมาณในแตละปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข MA.สหส.2-5 ถึง MA-
สหส.2-7) 
 

2. การบริหารจัดการ 



 
 

24

2.3 มีการจัดสรรคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย 
สารสนเทศตอนักศึกษา 

สํานักหอสมุดไดจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมาให
บริการโดยพิจารณาใหครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชาและสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสัดสวนคาใชจายทั้งหมด 20,053,900.21 บาท 
ตอนักศึกษา จํานวน 12,427 คน เทากับ 1,613 บาท  ตอ นักศึกษา 1 คน  (เอกสารหมายเลข 
MAS-สหส.1, MA-สหส.2-8 ) 

 
2.4  มีจํานวนบุคลากรทําหนาที่ใหบริการจํานวนเหมาะสม 
สํานักหอสมุดมีจํานวนบุคลากรทําหนาที่ใหบริการจํานวนเหมาะสม โดยมีสัดสวน

บุคลากรทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา เทากับ 1 : 478  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-9) 
 
2.5  มีการจัดกิจกรรมและ/หรือโครงการฝกอบรม/บรรยายทางวิชาการ/        

ศึกษาดูงาน      
สํานักหอสมุด ไดมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรวม จํานวน 32 คร้ัง จําแนกเปนการประชุม 

การฝกอบรม การสัมมนาและการเขาฟงบรรยายทางวิชาการ 26 คร้ัง   และการศึกษาดูงาน 6 คร้ัง 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-10 ถึง MA-สหส.2-12) 

 
2.6  บุคลากรทุกระดับไดรับการสนับสนุนเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/         

การบรรยายทางวิชาการ 
 สํานักหอสมุด ไดสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารวมการประชุม การฝกอบรม การ

สัมมนา และเขาฟงการบรรยายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 86 คร้ัง 
เฉลี่ยคนละ 23 คร้ังตอป เปนการเขารวมประชุม การฝกอบรม การสัมมนา การเขาฟงการบรรยาย
ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.2-10 ถึง MA-สหส.2-13) 

 
2.7 มีอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยไดสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปนอาคารเอกเทศโดยตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของ

มหาวิทยาลัย มีพื้นที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร ภายในอาคารไดรับการออก
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แบบใหมีบรรยากาศที่เหมาะแกการศึกษาคนควา มีการจัดสรรพื้นที่ออกเปน 6 ชั้น เพื่อใชสําหรับ
งานบริหารและงานบริการ โดยสํานักหอสมุดไดดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดลอมในอาคารให
อยูในสภาพที่ใหมอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-14 ถึง MA-สหส.2-15) 

 
2.8 มีการรักษาความปลอดภัย 
สํานักหอสมุดไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูใชบริการและทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย โดยไดจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาทําหนาที่ตรวจตราและดูแลความเรียบ
รอยทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบตลอด 24 ชั่วโมง และยังไดติดตั้งถังดับเพลิงและปาย
บอกทางหนีไฟภายในอาคารทุกชั้น (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-14) 

 
----------------------------- 
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 สํานักหอสมุดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และการปฏิบัติงาน จึงตองมีการดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวง
ตอ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานักหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
                                           
  

3.1  มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย (อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) 
 หองสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 94 เครื่อง แตเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอายุการ
ใชงานไมเกิน 5 ป จํานวน 54 เครื่อง คิดเปนรอยละ 57.45  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอ
สมุด เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 41 เครื่อง คิดเปนรอยละ 75.93 และเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงาน จํานวน 13 เครื่อง คิดเปนรอยละ 24.07 ของเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุ
การงานไมเกิน 5 ป (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.3-1)  

 
3.2  มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนนักศึกษา (อายุการใชงานไมเกิน    

5 ป) 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 41 เครื่อง ตอ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 12,427 คน  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอนัก
ศึกษา 303 คน (เอกสารหมายเลข MAS-สหส.1, MA-สหส.พน.3-1)  

 
3.3  มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนที่นั่งอาน (อายุการใชงานไมเกิน    

5 ป) 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 41 เครื่อง ตอ
ที่นั่งอานภายในสํานักหอสมุด จํานวน 798 ที่  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรที่ใหบริการ 1 เครื่อง 
ตอที่นั่งอานภายในสํานักหอสมุด 19 ที่ (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-14, MA-สหส.พน.3-1) 

การดําเนินงาน

ระบบและกลไก 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.4  มีเครื่องคอมพิวเตอรใชปฏิบัติงานตอจํานวนบุคลากร (อายุการใชงานไมเกิน    
5 ป) 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงาน จํานวน 13 
เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 26 คน  คิดเปนสัดสวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด 2 คน (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-9, MA-
สหส.พน.3-1)    
 

3.5  มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุดขึ้น ต้ังแต พ.ศ. 2532 โดยความรวม
มือของศูนยคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ เพื่อใชในงานของสํานักหอสมุด ซึ่งครอบคลุมทั้ง
งานเทคนิคและบริการ แบงงานเปน 7 โปรแกรม ไดแก   

1. การเตรียมขอมูล (การสรางฐานขอมูล) 
2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 
4. งานบริการยืม-คืน 
5. การสอบถามและคนหา 
6. งานวารสาร 
7. งานสื่อโสตทัศน 
ในระยะแรกไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานหนังสือกอน โดย 5 โปรแกรมแรกไดรับการ

พัฒนาบนระบบ DOS System เขียนโปรแกรมดวยภาษา C  แสดงผลการสืบคนขอมูลผานหนาจอ 
OPAC ของสํานักหอสมุด  ตอมาไดพัฒนาโปรแกรมงานวารสารและงานสื่อโสตทัศนใหสามารถใช
งานไดบนระบบ Windows โดยเขียนโปรแกรมดวยภาษา Delphi แสดงผลการสืบคนขอมูลผาน
ระบบออนไลน ในหนาจอ WEBPAC ของสํานักหอสมุด และไดพัฒนางาน 5 โปรแกรมแรกให
สามารถแสดงผลการสืบคนผานระบบออนไลน ในหนาจอ WebPac ดวย 

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ที่หนาจอ OPAC ใน
ระบบอินเทอรเน็ต และที่หนาจอ WEBPAC ในระบบออนไลน เว็บไซตสํานักหอสมุด ที่ URL : 
http://library.rsu.ac.th (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.4-1, MA-สหส.พน.4-2, MA-สหส.บก.  
5-1, MA-สหส.บก.5-2)  
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3.6  มีเว็บไซตสํานักหอสมุด 
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ข้ึน โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th เพื่อ

ประโยชนของ ผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด ที่มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใช
สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.1-1, MA-
สหส.พน.1-2) 

 
3.7  บุคลากรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอ
สมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2548 บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสง
เสริมใหไดรับความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 10 กิจกรรม (9.54) (เอกสารหมาย
เลข MA-สหส.พน.5-1) 

 
 

--------------------------- 
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 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เปนภารกิจสําคัญที่สนับสนุนใหการเรียนการสอนของ  
นักศึกษา อาจารย ในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดจึงไดดําเนินจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการ   
 

 
 

 4.1  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาในปที่ผานมา แบงเปน
ประเภทตางๆ  ไดแก  หนังสือจํานวน 6,181 เลม แบงเปนภาษาไทยจํานวน 4,470  เลม ภาษาตาง
ประเทศจํานวน 1,711 เลม  วารสารจํานวน 621 ชื่อเร่ือง แบงเปนภาษาไทยจํานวน 336 ชื่อเร่ือง 
ภาษาตางประเทศจํานวน 285 ชื่อเร่ือง ส่ือโสตทัศนจํานวน 1,719  รายการ และหนังสือพิมพ 15 
ชื่อเร่ือง จนถึงปจจุบันสํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น 308,199 รายการ 
แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ หนังสือมีจํานวน 111,132 เลม แบงเปนภาษาไทยจํานวน 68,078 เลม 
ภาษาตางประเทศจํานวน 43,054 เลม  วารสารจํานวน 965 ชื่อเร่ือง แบงเปนภาษาไทยจํานวน 
559 ชื่อเร่ือง ภาษาตางประเทศจํานวน 406 ชื่อเร่ือง  วารสารเย็บรวมเลมจํานวน 1,177 ชื่อเร่ือง 
แบงเปนภาษาไทยจํานวน 599 ชื่อเร่ือง ภาษาตางประเทศจํานวน 578 ชื่อเร่ือง  หนังสือพิมพ
จํานวน 15 ชื่อ แบงเปนภาษาไทยจํานวน 13 ชื่อ ภาษาตางประเทศจํานวน 2 ชื่อ  ส่ือโสตทัศน
จํานวน 11,372 รายการ แบงเปนภาษาไทยจํานวน 6,677 รายการ ภาษาตางประเทศจํานวน 
4,625 รายการ  ฐานขอมูลซีดีรอมวิทยานิพนธไทย สืบคนไดจํานวน 63,340 รายการ และฐานขอ
มูลออนไลน จํานวน 6 ฐาน ไดแก  1. ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส NetLibrary สืบคนได
จํานวน 6,863 ชื่อเร่ือง  2. ฐานขอมูล  Blackwell Synergy ซึ่งครอบคลุมบทความในวารสารกวา 
671 ชื่อเร่ือง  3. ฐานขอมูล Science Direct แบงเปนวารสารอิเล็กทรอนิกส 18 ชื่อเร่ือง  และสาระ
สังเขปจํานวน 1,800 ชื่อเร่ือง  4. ฐานขอมูล ACM Digital Library ซึ่งมีส่ิงพิมพที่หลากหลายทาง

  4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ระบบและกลไก 

การดําเนินงาน 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, 
Newsletters, Publications by Affiiated Organizations, Special Interest Groups (SIGs)  5. 
ฐานขอมูลขาวและบทความมติชน E-Library ซึ่งครอบคลุมส่ือส่ิงพิมพในเมืองไทยกวา 30 รายการ  
6. ฐานขอมูล Business Source Premier (BSP)  ซึ่งรวมขอมูลทางดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ที่ใหขอมูลทางดานการตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร (เอกสาร
หมายเลข WP-สหส.ทน.1 – WP-สหส.ทน. 4 และ http://library.rsu.ac.th)  

 
4.2 มีจํานวนหนังสือที่ครอบคลุมกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สํานักหอสมุดไดเปดโอกาสให อาจารย นักศึกษา และบุคลากรเสนอรายชื่อหนังสือที่

ตองการ เปนผลใหหนังสือที่สํานักหอสมุดจัดซื้อครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา ส้ินสุดปการ
ศึกษา 2548 สํานักหอสมุดมีส่ิงพิมพที่เปนตัวเลมหนังสือจํานวน 111,132 เลม แบงเปนภาษาไทย
จํานวน 68,078 เลม ภาษาตางประเทศจํานวน 43,054 เลม และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 
6,863 เลม  และบทคัดยอในฐานขอมูลซีดีรอมวิทยานิพนธ จํานวน 63,840 เลม รวมเปนหนังสือ
จํานวนทั้งสิ้น 181,835 เลม  

สําหรับหนังสือที่เปนตัวเลม จํานวน 111,132 เลม แบงเปนหนังสือของกลุมคณะวิทยา
ศาสตรและสุขภาพมีปริมาณหนังสือ จํานวน 20,511 เลม  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 21,337 เลม  กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 17,164 เลม  
และกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 52,120 เลม  

เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2547 พบวา ปการศึกษา 2548 กลุมคณะตางๆ มีจํานวน
หนังสือเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรและสุขภาพมีหนังสือเพิ่มข้ึน  แบงเปนหนังสือ  
688 เลม คิดเปนรอยละ 3.35 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 246 เลม  รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯ มีทั้ง
ส้ิน 37,999 เลม คิดเปนรอยละ 20.90  ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข 
MA-สหส.ทน.5-4) 
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4.3  มีจํานวนหนังสือที่ครอบคลุมกลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีหนังสือเพิ่มข้ึน  แบงเปนหนังสือ 779 เลม    

คิดเปนรอยละ 3.65 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 246 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯ มีทั้งสิ้น 38,843
เลม คิดเปนรอยละ 21.36  ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.ทน.5-4) 

4.4  มีจํานวนหนังสือที่ครอบคลุมกลุมคณะสถาปตยกรรมศาสตรและ           
การออกแบบ 

กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีหนังสือเพิ่มข้ึน แบงเปนหนังสือ 359 เลม 
คิดเปนรอยละ 2.09 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 246 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯ มีทั้งสิ้น 34,295 
เลม คิดเปนรอยละ 18.86 ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.ทน.5-4) 

 
4.5  มีจํานวนหนังสือที่ครอบคลุมกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนังสือเพิ่มข้ึน แบงเปนหนังสือ 4,355 เลม 

คิดเปนรอยละ 8.36 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 249 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯ มีทั้งสิ้น 70,698 
เลม คิดเปนรอยละ 38.88 ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.ทน.5-4) 

 
4.6  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารเนนที่คุณภาพโดยเฉลี่ยคา  

Impact Factor           
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเนนทั้งคุณภาพและปริมาณ 

เห็นไดจากวารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาตางประเทศของสํานักหอสมุดที่บอกรับจํานวน 
965 ชื่อเร่ือง มีคา Impact Factor จํานวนทั้งสิ้น 109 ชื่อเร่ือง  แบงเปนภาษาไทย 19 ชื่อเร่ือง  
ภาษาตางประเทศ 90 ชื่อเร่ือง   ของวารสารวิชาการที่บอกรับ โดยมีคา Impact Factor เฉลี่ยรวม 
0.930 (เอกสารหมายเลข MA-สหส.ทน.2-9, MA-สหส.ทน.5-5, MA-สหส.ทน.5-6, MAS-สหส.1, 
MAS-สหส.2) 
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4.7  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเนนที่คุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลัก
สูตรและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาตามสัดสวนอาจารยตอ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุดยังไดคํานึงถึงสัดสวนจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย โดย
ยึดตามเกณฑของ สกอ. ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
308,199 รายการ ตอ อาจารยจํานวน 673 คน เทากับ 458 รายการ ตออาจารย 1 คน   (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.ทน.2-9, MA-สหส.ทน.5-5, MA-สหส.ทน.5-6,  MAS-สหส.1, MAS-สหส.2) 

 
4.8  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเนนที่คุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลัก

สูตรและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาตามสัดสวนนักศึกษาตอ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุดยังไดคํานึงถึงสัดสวนจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา โดย
ยึดตามเกณฑของ สกอ. ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
308,199 รายการ ตอนักศึกษาจํานวน 12,427 คน เทากับ 25 รายการ ตอนักศึกษา 1 คน  
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.ทน.2-9, MA-สหส.ทน.5-5, MA-สหส.ทน.5-6, MAS-สหส.1, MAS-
สหส.2) 
 

4.9  มีการกําหนดหัวเรื่องหนังสือที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 มีการใหหัวเรื่องที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ดวยคูมือหัวเรื่องระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(LC Subject Heading) ระบบหัวเรื่องทางการแพทย (Medical Subject Heading) และคูมือหัว
เร่ืองสําหรับหนังสือภาษาไทย และหัวเรื่องที่กําหนดขึ้นเองทําใหผูใชบริการเขาถึงสารสนเทศไดตรง
ตามความตองการอยางสะดวกรวดเร็ว โดยการใหหัวเรื่องหนังสือที่เพิ่มข้ึนจากหนังสือที่มีอยูใน
หองสมุดในจํานวน 18,060 หัวเรื่อง คิดเปนรอยละ 12.89 (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.ทน.6-7) 
 
 4.10  มีการกําหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 มีการใหหัวเรื่องสื่อโสตทัศนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ดวยคูมือหัวเรื่องระบบหองสมุด   
รัฐสภาอเมริกัน (LC Subject Heading) ระบบหัวเรื่องทางการแพทย (Medical Subject 
Heading) และคูมือหัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย และหัวเรื่องที่กําหนดขึ้นเองทําใหผูใชบริการ
เขาถึงสารสนเทศไดตรงตามความตองการอยางสะดวกรวดเร็ว โดยการใหหัวเรื่องสื่อโสตทัศนเพิ่ม
ข้ึน 2,430 หัวเรื่อง  คิดเปนรอยละ 26.66  (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.ทน.6-8) 
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 4.11  มีการกําหนดหัวเรื่องดรรชนีวารสารที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 มีการใหหัวเรื่องที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ดวยคูมือหัวเรื่องระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(LC Subject Heading) ระบบหัวเรื่องทางการแพทย (Medical Subject Heading) และคูมือหัว
เร่ืองสําหรับหนังสือภาษาไทย และหัวเรื่องที่กําหนดขึ้นเองทําใหผูใชบริการเขาถึงสารสนเทศไดตรง
ตามความตองการอยางสะดวกรวดเร็ว โดยการใหหัวเรื่องดรรชนีวารสารเพิ่มข้ึน 9,455 หัวเรื่อง 
คิดเปนรอยละ 47.57  (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.ทน.6-9) 

 
-------------------------- 
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สํานักหอสมุด มีภาระหนาที่ในการใหบริการใหครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตางๆ  ไดแก หนังสือ  ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วิจัย วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  ส่ือโสตทัศน  
และสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงฐานขอมูลออนไลนตางๆ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน  การ
วิจัย  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ที่เปนพื้นฐานอยางครบถวน 
สามารถใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อสนองตอบความตองการและสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดแกผูใชโดยการใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี 
 
 
 
  
 5.1  มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
  มีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  ไดแก  หนังสือ  ปริญญานิพนธ  งาน
วิจัย  วารสารและหนังสือพิมพ  ส่ือโสตทัศนประเภทตางๆ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงฐานขอมูล
ออนไลนตางๆ  ซึ่งมีการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ไวอยางเปนสัดสวน คือ 

ชั้นที่ 2  เปนหองบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน และอินเทอรเน็ต 
ชั้นที่ 3  เปนหองบริการหนังสือทางดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตร 
ชั้นที่ 4  เปนหองบริการหนังสือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นที่ 5  เปนหองบริการวารสาร และหนังสือพิมพ 
ชั้นที่ 6  เปนหองบริการปริญญานิพนธ / วิทยานิพนธ / งานวิจัย และหองหนังสือพระราช

นิพนธในสมเด็จพระเทพฯ ผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้ไดอยาง
สะดวก (เอกสารหมายเลข  MAS-สหส.บก.10, MA-สหส.พน.1-2) 

 
 5.2  มีบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 
 มีการปฏิบัติงานในการใหบริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชระบบอัตโนมัติ
เขามาชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดยการใชบารโคด 

การดําเนินงาน 

5.  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ระบบและกลไก 
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ซึ่งผูใหบริการสามารถใชเวลาไมเกิน 1 นาที ในการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 3 รายการ   
(เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.1 -  WP-สหส.บก.4 ) 

 
5.3  มีบริการสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่ถูกตองและรวดเร็ว 
มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใชใหไดรับขอมูลที่

ตรงตอความตองการกรณีที่เปนคําถามเกี่ยวกับสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหา
คําตอบโดยมีบรรณารักษชวยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน    
ฐานขอมูลตางๆ แหลงขอมูลในอินเทอรเน็ต เปนตน  โดยสามารถหาคําตอบใหไดไมเกิน 30 นาที  
( เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.5 ) 
 
 5.4  มีบรรณารักษบริการตอบคําถาม 

สํานักหอสมุดจัดใหมีบรรณารักษบริการประจําโตะบริการตอบคําถามตั้งแตเวลา 8.30 ถึง 
16.30 น. เปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวันติดตอกันไมเวนเวลาพัก โดยมีการหมุนเวียนบรรณารักษจาก
แผนกตางๆ มาใหบริการในชวงเวลาตั้งแต 12.00-14.00 น. สวนในชวงเวลา 8.30-11.00 น. และ 
14.00-16.30 น. เปนบรรณารักษประจํามาใหบริการ ( เอกสารหมายเลข MA-สหส.บก.5-4 ถึง 
MA-สหส.บก.5-5) 

 
5.5  จํานวนชั่วโมงในการใหบริการของสํานักหอสมุด 

            สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชั่วโมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม โดยเปดทําการในวัน
จันทร-ศุกร เวลา 8.30-21.00 น.  และในวันเสาร ต้ังแตเวลา 11.00-19.00 น.  ซึ่งจํานวนชั่วโมงใน
การใหบริการสําหรับวันทําการปกตินั้น มีจํานวนชั่วโมงรวม 12.5 ชั่วโมง  สําหรับในปการศึกษา 
2548 มีจํานวนผูเขาใชสํานักหอสมุดจํานวนทั้งสิ้น 398,019 คน (รวมจํานวนผูใชหองสมุดศูนย
บัณฑิตศึกษาทั้ง 2 ศูนย) ( เอกสารหมายเลข  MAS-สหส.บก.11 - MAS-สหส.บก.16) 

 
5.6  มีบริการสงเสริมการใชหองสมุด 

            มีการจัดการสงเสริมการใชบริการเพื่อใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตองสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดในการสืบคนขอมูล และใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่สํานักหอสมุด
จัดหามาไวใหบริการอยางคุมคา  โดยการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมเปน
ประจําทุกป  และมีการจัดทําสื่อตางๆ   เพื่อแนะนําการใชหองสมุด  การจัดนิทรรศการ การจัด
บอรด เพื่อใหความรูเร่ืองตางๆ  ในวาระสําคัญหรือเร่ืองที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาการ
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ใชหองสมุดและการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับคณะตางๆ ที่แจงความประสงคมา ไดแก  คณะ
เภสัชศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อใหนัก
ศึกษามีความรูความสามารถในการใชแหลงทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ( เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.6, MA-สหส.บก.6-2 ถึง MA-
สหส.บก.6-4, MAS-สหส.บก.17 ถึง MAS-สหส.บก.19) 

 
5.7  มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยผานระบบออนไลนที่สะดวกรวดเร็ว 
มีการจัดบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  โดยผูใชสามารถสืบคนฐาน   

ขอมูลไดทุกประเภท  ไดแก  หนังสือ  ปริญญานิพนธ  งานวิจัย  ส่ือโสตทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ดรรชนีวารสาร  กฤตภาคหนังสือพิมพของหองสมุดไดดวยตนเองโดยผาน OPAC และ WEBPAC 
ไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่   http://library.rsu.ac.th   ซึ่งมีการจัดทําคูมือการสืบคนและมีบรรณารักษ 
เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําและสอนวิธีใชแกผูใชตลอดเวลา (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.บก.5–1   
ถึง MA-สหส.บก.5-2, MA-สหส.พน.1-2) 
 
 

--------------------------- 
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สํานักหอสมุด จัดใหมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย โดยจัดบริการในรูปแบบตางๆ ไดแก เปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ การขอ
ศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก และการเผยแพรส่ิงพิมพวิชาการ 

 
6.1  มีการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ 
การใหบริการของสํานักหอสมุด นอกจากจะใหบริการแกผูใชภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ประกอบไปดวย นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลว สํานักหอสมุดยังเปดให
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการไดตลอดเวลาทําการ โดยมีการดําเนินการตรวจสอบบัตรประจําตัว
บุคคลภายนอก เซ็นชื่อในสมุดบันทึก และแจงวัตถุประสงคกอนเขาใช เพื่อเก็บเปนหลักฐานแสดง
จํานวนการเขาใชของบุคคลภายนอก โดยสถิติการเขาใชบริการของบุคคลภายนอก ประจําปการ
ศึกษา 2548 มีจํานวน 2,133 คน (เอกสารหมายเลข MAS-สหส.บก.20) 

 
6.2  มีการฝกงานนักศึกษา 
สํานักหอสมุดไดใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีความจําเปนตองสงนักศึกษาหลักสูตร
ดังกลาวชั้นปสุดทายออกฝกงานกับหองสมุดหรือศูนยสารสนเทศแหงใดแหงหนึ่งกอนสําเร็จการ
ศึกษา สํานักหอสมุดไดรับฝกงานนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนประจําทุกปและในปการศึกษา 2548 มีสถาบันที่มีนักศึกษามาฝกงาน จํานวน 1 
สถาบัน  ไดแก สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ นักศึกษา 3 คน  และสํานักหอสมุดไดฝกงานนัก
ศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 สถาบัน    ไดแก คณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษา 4 คน  ในการนี้สํานักหอสมุดจะทํา ตารางการฝกงานนัก
ศึกษาใหเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษาสถาบันนั้นๆ  โดยจะแจงใหทั้งนักศึกษา
และบุคลากรไดรับทราบเพื่อเตรียมพรอมลวงหนา (เอกสารหมายเลข MA-สหส.6-1, MA-
สหส.พน.6-2) 

ระบบและกลไก 

การดําเนินงาน

6.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 



 
 

38

6.3  มีการขอศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก 
สํานักหอสมุด มีการบริหารจัดการและการพัฒนาหนวยงานใหดําเนินการไปอยางมีประ

สิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผานมา จึงพรอมใหความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ที่แจง
ความประสงคมาขอศึกษาดูงาน โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เพื่อนําชมหนวยงานและให
คําอธิบาย ตอบขอซักถามแกผูมาเยี่ยมชมอยางทั่วถึง  พรอมทั้งมีเอกสารแนะนํา และใหผูเขา
ศึกษาดูงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย (เอกสารหมายเลข MA-สหส.6-3) 

 
6.4  มีการเผยแพรสิ่งพิมพวิชาการ 
สํานักหอสมุดไดจัดทําขาวสารประชาสัมพันธและประกาศตางๆ ของสํานักหอสมุด เพื่อให

ผูใชและบุคคลทั่วไปทราบถึงกิจกรรมตางๆ ของสํานักหอสมุด และจัดทําจดหมายขาวสํานักหอ
สมุด เพื่อเผยแพรความรูรวมทั้งกิจกรรมตางๆ ใหไดรับทราบอยางทั่วถึง กําหนดออกเปนรายเดือน  
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน. 7-1, MA-สหส.พน.7-2, MA-สหส.พน.7-5) 

มีการจัดทํารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด  (เอกสารหมาย
เลข MA-สหส.พน.7-3, MAS-สหส.บก.5, MAS-สหส.บก.6, MAS-สหส.บก.7) 

มีการจัดทําวารสารวิชาการของสํานักหอสมุด ไดแก วารสารรังสิตสารสนเทศ กําหนดราย
หกเดือน โดยสํานักหอสมุดไดเร่ิมจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึง
ปจจุบัน (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.7-4) 

 
 

------------------------------- 
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สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการที่

หลากหลายบริการตางๆ ตองมีประสิทธิภาพสนองตอบความตองการ และสรางความพึงพอใจให
เกิดขึ้นแกผูใช ดังนั้น การใหความสําคัญแกผูใชบริการจึงเปนสิ่งสําคัญ จึงตองมีการสํารวจความ
ตองการและความพึงพอใจของผูใชอยางสม่ําเสมอ  โดยเปดโอกาสใหผูใชไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะไดตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมินความตองการและสํารวจความพึงพอใจตอ
การใชบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด  เพื่อสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการมีประ
สิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
 
  

 7.1  มีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 
  สํานักหอสมุด ใหความสําคัญตอผูใชเปนหลัก จึงมีนโยบายสํารวจความตองการของ       
ผูใชบริการอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  ใหผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะได  โดย
จัดใหมีกลองรับฟงความคิดเห็นและแบบแสดงความคิดเห็นตั้งไวประจําอยูบริเวณทางเขาชั้น 3    
และชั้น 4  นอกจากนี้ ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นผานทางโฮมเพจของสํานักหอสมุดไดที่   
http://library.rsu.ac.th และจะมีการนําขอคิดเห็นตางๆ มาวิเคราะหถึงความตองการของผูใช และ
นําผลที่ไดมาดําเนินการตามตองการของผูใช (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.7-1, MA-สหส.7-2)  
 

7.2  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานผูใหบริการของสํานักหอสมุด 
 สํานักหอสมุดไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ  เชน  
ทรัพยากรสารสนเทศ  บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ  สถานที่และสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งมีการ
สํารวจความพึงพอใจอยางนอย ปละ 1 คร้ัง โดยมีการสํารวจดวยการแจกแบบสอบถามใหแกผูใช
บริการทั้งผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโทในภาคการศึกษาที่ 
3/2548 และเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหผลความพึงพอใจในเรื่องตางๆ ของสํานักหอสมุด สําหรับผล
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในดาน

7. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 

ระบบและกลไก 

การดําเนินงาน 
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ตางๆ ดังนี้ ดานจํานวนผูใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดี (3.67)  (เอกสารหมายเลข  MA-
สหส.7-3, MA-สหส.7-4) 
 

7.3  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ 
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมี

ความพึงพอใจในดานทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในระดับดี (3.11) (เอกสารหมายเลข  
MA-สหส.7-3, MA-สหส.7-4) 

 
7.4  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานเครื่องมือและอุปกรณ 
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมี

ความพึงพอใจในดานเครื่องมือและอุปกรณ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี (2.77) (เอกสารหมาย
เลข  MA-สหส.7-3, MA-สหส.7-4) 

 
7.5  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานการเขาถึงขอมูล 
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมี

ความพึงพอใจในดานการเขาถึงขอมูล มีความพึงพอใจในระดับดี (2.58) (เอกสารหมายเลข  MA-
สหส.7-3, MA-สหส.7-4) 
 

7.6  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานการประชาสัมพันธขอมูล  
ขาวสาร 

สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมี
ความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีความพึงพอใจในระดับดี (3.17) (เอกสาร
หมายเลข  MA-สหส.7-3, MA-สหส.7-4) 

 
7.7  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ 
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 2548 พบวา ผูใชมี

ความพึงพอใจในดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี (3.55)  โดยภาพรวม   
ผูใชสํานักหอสมุดมีความพึงพอใจอยูในระดับดี (3.14) (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.7-3, MA-
สหส.7-4) 

----------------------------- 
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 สํานักหอสมุดไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป และนํา
เสนอรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบของรายงานประจําป  เพื่ อนําเสนอผูบ ริหาร
มหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวย

งานภายในสํานักหอสมุด 
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวย

งานในสํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

และภายนอก 
 
 
 
 
 

8.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไก 
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   สํานักหอสมุดไดกําหนดเปาหมายในการประกันคุณภาพไวดังนี้ 
1. สํานักหอสมุดมุงมั่นใหบริการทางวิชาการแกผูใช เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ทางดานการเรียนการสอน และการคนควาวิจัย ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

2. การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและสามารถนํา
ไปดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การสรางบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4. สํานักหอสมุดมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของสังคมภายในและภาย

นอกมหาวิทยาลัย 
5. ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด 
6. ผลการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดเผยแพรตอสาธารณชน 
 

   การดําเนินงาน 
 
8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 8.1.1  มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพ 
      สํานักหอสมุดไดมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ

แกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-
3) 

 
8.1.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

        สํานักหอสมุดไดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 
2548 (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-1)  ประกอบดวย 
     ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ    ประธาน 
     นางนฤมล พฤกษศิลป              กรรมการ 
  นางดาวรัตน แทนรัตน    กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ    กรรมการ 
  นางกนกวรรณ  จันทร    กรรมการ 
  นางกาญจนา  เพ็งคําศรี    กรรมการ 
  นางอุไร  เครือตา     กรรมการ 
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  นางบุญเสริม  แหวนแกว    กรรมการ 
  นางสาวพรศรี สุขการคา    กรรมการ 
  นางพัชรา หาญเจริญกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวชะออน พันถัน    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพชุดนี้ ไดปฏิบัติภารกิจดังนี้ 

1. ประชุมเพื่อการประกันคุณภาพ เดือนละ 1 คร้ัง และสัปดาหละ 1 คร้ังในชวงการจัด
เตรียมรายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและแกไของคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพของสํานักหอสมุด 
3. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคามของสํานักหอสมุด พรอมขอเสนอ

แนะและเสริมจุดแข็ง 
4. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพดวยตนเองตามองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 
5. จัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ 
6. เตรียมการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักหอสมุด โดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาย
ในซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2) 

 
8.1.3 มีการจัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ดําเนินการจัดทํา

รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ และนําเสนอรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน 120 วันหลังสิ้นปการ
ศึกษา (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-3) 

 
8.1.4 มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 
สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินตนเอง ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและขอ

เสนอแนะตางๆ ในปการศึกษาที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการรักษาไวและปรับปรุงคุณภาพอยางตอ
เนื่อง (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-3) 
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8.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ  
     8.2.1  มีการตรวจสอบและประเมินตนเอง 

   สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯไดทําการตรวจสอบระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพโดยทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนีชี้
วัดคุณภาพของระบบกลไกและการดําเนินงาน การพิจารณาจุดออนจุดแข็งของแตละองคประกอบ 
แลวใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2)  
 

8.2.2 มีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชา   
การ 

สํานักหอสมุดเสนอผลการประเมินตนเองและผลดําเนินงานในปการศึกษา 2548 โดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ   วันที่ 27 กรกฎาคม 2549   เพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของสํานักหอสมุดในฐานะหนวยงานในกํากับของฝายวิชาการ 

 
8.2.3 มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัย 
สํานักหอสมุดถูกตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ซึ่ง

แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป ปละ 1 คร้ัง ในปการศึกษา 2548 จะถูกตรวจสอบ     
คุณภาพในวันที่ 9 สิงหาคม 2549  

 
8.2.4  มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง 
สํานักหอสมุดไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณภาพภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบเปนประจําทุกป มาปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
และหนวยงานในสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-5) 
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8.3  ประสิทธิผลในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
8.3.1 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน    

คุณภาพ 
ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดย

พิจารณาได จากองคประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ที่ประกอบดวย
ผูบริหารแผนกทุกแผนก     ตัวแทนบรรณารักษ และตัวแทนเจาหนาที่จากทุกแผนก (เอกสารหมาย
เลข MA-สหส.8-1 ถึง MA-สหส.8-2) 

 
8.3.2 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดดําเนินการประเมินตนเอง 
ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

ไดมีการดําเนินการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพที่เกี่ยวของ (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.8-2) 

 
8.3.3 สํานักหอสมุดไดเปดเผยและรายงานผลการดําเนินงานและผลการ

ประเมินตนเองใหสาธารณชนรับทราบ 
ทุกหนวยงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดมีรายงานผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพของตนเองตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพซึ่ง
สอดคลองกับภาระหนาที่หลักของตนและสํานักหอสมุด ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยว
ของและสาธารณชนรับทราบ  

 
8.3.4 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีการปรับปรุงดัชนีและเกณฑการประเมิน

คุณภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพอยาง 
ตอเนื่อง 

ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดมีการปรับปรุงดัชนีและเกณฑคุณภาพซึ่งสอดคลอง
กับภาระหนาที่หลักของตนและแผนการดําเนินงานของสํานักหอสมุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2, MA-สหส.8-4) 

 
 

------------------------- 
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การประเมินผลการดําเนินการดวยเกณฑ 4 ระดับ 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินการดวยเกณฑ 4 ระดับ 

 
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

1.1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุ
ประสงค 

(1) มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคเปน
ลายลักษณอักษร 

(2) มี(1)+ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

(3) มี(2)+มีการประกาศปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงคใหบุคลากรและผูใชไดรับทราบ 

(4) มี(3)+มีกลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับปรัชญา 
ปณิธาน และวัตถุประสงคใหทันสมัยและ
เหมาะกับสถานการณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
1.2 มีการจัดทํา
แผนการดําเนิน
งาน 

(1) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานสอด  
คลองกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุ 
ประสงคของสํานักหอสมุด 

(2) มี(1)+มีแผนการดําเนินงานของสํานัก      
หอสมุดที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(3) มี(2)+มีแผนการดําเนินงานของสํานัก      
หอสมุดที่ชัดเจนสามารถวัดไดจริงและ       
มีการปฏิบัติตามแผน 

(4) มี(3)+มีการประเมินผลการปฏิบัติและ   
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
รวมมาตรฐานที่ 1 - - 8 8 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4 4 4 4 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

2.1 มีระบบบริหาร
จัดการ 

(1) มีโครงสรางการบริหารงานของ
สํานักหอสมุด 

(2) มี(1)+มีการบริหารงานตามสาย
งานการบังคับบัญชา 

(3) มี(2)+มีการกําหนดภาระหนาที่ใน
การบริหารและปฏิบัติอยางชัดเจน 

(4) มี(3)+บุคลากรและผูใชมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

2.2 มีการจัดสรรงบ
ประมาณ 

(1) มีการจัดสรรงบประมาณที่      
สอดคลองกับนโยบายและ      
วัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

(2) มี(1)+มีแผนงบประมาณประจําป 
(3) มี(2)+มีการใชงบประมาณตาม

แผนงบประมาณที่วางไว 
(4) (3)+มีการประเมินผลการใชงบ

ประมาณตามแผนที่วางไว 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

2.3 มีการจัดสรรคา
ใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและ
ศูนยสารสารเทศตอ
นักศึกษา 

(1) นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท 
(2) 1,000 – 1,250 บาท 
(3) 1,251 – 1,500 บาท 
(4) มากกวา 1,500 บาท 

 
 
 

2 
(1,168) 

 
 
 

1 
(865) 

 
 
 

4 
(1,613) 
 

 
 
 
4 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

2.4 มีจํานวน
บุคลากรทําหนาที่ 
ใหบริการจํานวน
เหมาะสม 

(1) 1 : 650 
(2) 1 : 550 
(3) 1 : 450 
(4) 1 : 350 

 
 
 
2 

(1:545) 

 
 
 
2 

(1:608) 

 
 
 
3 

(1:478) 

 
 
 

3 

2.5 มีการจัดกิจ
กรรมและ/หรือโครง
การฝกอบรม/
สัมมนา/บรรยายทาง
วิชาการ/ศึกษาดูงาน
ใหบุคลากรปละ 

(1) นอยกวาหรือเทากับ 3 คร้ัง 
(2) 4 – 7 คร้ัง 
(3) 8 – 11 คร้ัง 
(4) มากกวาหรือเทากับ 12 คร้ัง 

 
 
 
4 

(14 ครั้ง) 

 
 
 
4 

(21 ครั้ง) 

 
 
 
4 

(32 ครั้ง) 

 
 
 

4 

2.6 บุคลากรทุก
ระดับไดรับการ
สนับสนุนเขารวม
ประชุม/อบรม/
สัมมนา/การบรรยาย
ทางวิชาการเฉลี่ย
คนละ 

(1) นอยกวาหรือเทากับ 3 คร้ัง 
(2) 4 – 7 คร้ัง 
(3) 8 – 11 คร้ัง 
(4) มากกวาหรือเทากับ 12 คร้ัง 
 

 
 
 
4 

(13 ครั้ง) 

 
 
 
4 

(20 ครั้ง) 

 
 
 
4 

(23 ครั้ง) 

 
 
 

4 

2.7 มีอาคารสถานที่ (1) มีอาคารเปนเอกเทศ 
(2) มี(1)+มีความสะดวกในการเดิน

ทางมาใชบริการ 
(3) มี(2)+มีการรักษาสภาพแวด

ลอมในอาคาร 
(4) มี(3)+มีการบํารุงรักษาใหอยูใน

สภาพใหมอยูเสมอ 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

4 
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

2.8 มีการรักษา
ความปลอดภัย 

(1) มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําอาคาร 

(2) มี(1)+มีปายบอกทางหนีไฟทุกชั้น 
(3) มี(2)+มีการติดตั้งถังดับเพลิง    

ทุกชั้น 
(4) มี(3)+มีระบบเตือนภัยและปองกัน

อัคคีภัย 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
3 

รวมมาตรฐานที่ 2 - - 30 30 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 3.37 3.17 3.75 3.75 
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มาตรฐานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการประเมิน         
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

3.1 มีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ทัน
สมัย (อายุการใช
งานไมเกิน 5 ป) 

(1) นอยกวารอยละ 25  
(2) รอยละ 25 – 34 
(3) รอยละ 35 – 44 
(4) มากกวาหรือเทากับรอยละ 45 

 
 
 

4 
(50.69%) 

 
 
 

4 
(72.00%) 

 
 
 

4 
(57.45%) 

 
 
 

4 

3.2 มีเครื่อง
คอมพิวเตอรให
บริการตอจํานวนนัก
ศึกษา (อายุการใช
งานไมเกิน 5 ป) 

(1) 1 : 400 
(2) 1 : 300 
(3) 1 : 200 
(4) 1 : 100 

 
 
 

1 
(1:758) 

 
 
 

2 
(1:386) 

 
 
 

2 
(1:303) 

 
 
 

2 
 

3.3 มีเครื่อง
คอมพิวเตอรให
บริการตอจํานวนที่
นั่งอาน  (อายุการใช
งานไมเกิน 5 ป) 

(1) 1 : 200 
(2) 1 :150 
(3) 1 : 100 
(4) 1 : 50 

 
 
 

4 
(1:48.12) 

 
 
 

4 
(1:19) 

 
 
 

4 
(1:19) 

 
 
 

4 

3.4 มีเครื่อง
คอมพิวเตอรใช
ปฏิบัติงานตอ
จํานวนบุคลากร 
(อายุการใชงานไม
เกิน 5 ป) 

(1) 1 : 4 
(2) 1 : 3 
(3) 1 : 2 
(4) 1 : 1 

 
 
 

4 
(1:1.3) 

 
 
 

3 
(1:2) 

 
 
 

3 
(1:2) 

 
 
 

3 
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มาตรฐานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน         
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

3.5 มีระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 

(1) มีโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติสําหรับใชในการ     
ปฏิบัติงาน 

(2) มี(1)+มีการจัดการฐานขอมูล
อยางเปนระบบ 

(3) มี(2)+มีฐานขอมูลที่ครบถวน
และถูกตอง 

(4) มี(3)+ผูใชสามารถเขาถึงสาร
สนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
3.6 มีเว็บไซตสํานัก
หอสมุด 

(1) มีขอมูลของสํานักหอสมุดทุก
เร่ือง 

(2) มี(1)+มีขอมูลที่ทันสมัย 
(3) มี(2)+ใชไดงาย 
(4) มี(3)+ผูใชสามารถเขาถึงได

อยางสะดวก รวดเร็ว 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 

3.7 บุคลากรมีทักษะ
ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเขา
รวมกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
พูนความรูเฉลี่ย
คนละ 

(1) นอยกวา 2 กิจกรรม 
(2) 2 – 3 กิจกรรม 
(3) 4 – 5 กิจกรรม 
(4) มากกวาหรือเทากับ 6 กิจ

กรรม 
 

 
 
 

4 
(6)        

กิจกรรม 

 
 
 

4 
(6)        

กิจกรรม 

 
 
 

4 
(10)       

กิจกรรม 

 
 
 

4 

รวมมาตรฐานที่ 3 - - 25 25 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 3.81 3.81 3.57 3.57 
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มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ผลการประเมิน       
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

4.1 มีจํานวน
ทรัพยากรสาร
สนเทศที่เพียงพอ 

(1) มีการจัดหาหนังสือเพื่อใช
ประกอบการคนควา 

(2) มี(1)+มีการจัดหาวารสารที่ครอบ
คลุมทุกสาขาวิชา 

(3) มี(2)+มีการจัดหาสื่อโสตทัศน
ประเภทตางๆ 

(4) มี(3)+มีการจัดหาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

4 
4.2 มีจํานวนหนังสือ
ที่ครอบคลุมกลุม
คณะวิทยฯสุขภาพ 
เพิ่มข้ีนรอยละ 

(1) รอยละ 2 
(2) รอยละ 4 
(3) รอยละ 6 
(4) รอยละ 8 

 
 
 
3 

(6.71%) 

 
 
 
1 

(3.83%) 

 
 
 
1 

(3.35%) 

 
 
 

1 

4.3 มีจํานวนหนังสือ
ที่ครอบคลุมกลุม
คณะวิศวฯ เทคโน 
โลยี เพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 2 
(2) รอยละ 4 
(3) รอยละ 6 
(4) รอยละ 8 

 
 
 
4 

(9.36%) 

 
 
 
4 

(8.65%) 

 
 
 
2 

(3.65%) 

 
 
 

2 

4.4 มีจํานวนหนังสือ
ที่ครอบคลุมกลุม
คณะสถาปตยฯออก
แบบ เพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 2 
(2) รอยละ 4 
(3) รอยละ 6 
(4) รอยละ 8 

 
 
 
3 

(6.59%) 

 
 
 
1 

(3.12%) 

 
 
 
1 

(2.09%) 

 
 
 

1 
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มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน        
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

4.5 มีจํานวนหนังสือที่ครอบ
คลุมกลุมคณะมนุษยฯสังคม 
เพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 2 
(2) รอยละ 4 
(3) รอยละ 6 
(4) รอยละ 8 

 
 
 

4 
(8.07%) 

 
 
 

4 
(10.40%) 

 
 
 
4 

(8.36%) 

 
 
 

4 

4.6 มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวารสาร
เนนที่คุณภาพโดยเฉลี่ยคา 
Impact Factor  

(1) นอยกวา 3 
(2) 4 –6  
(3) 7 – 9 
(4) มากกวา 9 

 
 
 

1 
(2.78) 

 
 
 

1 
(3.35) 

 
 
 
1 

(0.930) 

 
 
 

1 

4.7 มีการจัดหาทรัพยากร  
สารสนเทศเนนที่คุณภาพ
และปริมาณที่สงเสริมหลัก
สูตรและกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยมีสัด
สวนอาจารย 1 คน : จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

(1) นอยกวา 110 
(2) 110 – 129 
(3) 130 – 149 
(4) มากกวา 150 

 
 
 

4 
(1:151) 

 
 
 

4 
(1:155) 

 
 
 
4 

(1:458) 

 
 
 

4 

4.8 มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเนนที่คุณภาพ
และปริมาณที่สงเสริมหลัก
สูตรและกิจกรรมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยมีสัด
สวนนักศึกษา 1 คน : จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

(1) นอยกวา 10 
(2) 11 – 12 
(3) 13 – 14 
(4) มากกวา 15 

 
 
 

1 
(1:7.70) 

 
 
 

1 
(1:6.81) 

 
 
 
4 

(1:25) 

 
 
 

4 
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มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน         
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

4.9 มีการใหหัวเรื่องหนังสือ
ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
เพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 5 
(2) รอยละ 10 
(3) รอยละ 15 
(4) รอยละ 20 

 
 
 

2 
(5.78%) 

 
 
 

3 
(17.96%) 

 
 
 

2 
(12.89%) 

 
 
 

2 

4.10 มีการใหหัวเรื่องสื่อโสต
ทัศนที่ครอบคลุมทุกสาขา
วิชาเพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 5 
(2) รอยละ 10 
(3) รอยละ 15 
(4) รอยละ 20 

 
 
 

2 
(11.90%) 

 
 
 

4 
(20.32%) 

 
 
 

4 
(26.66%) 

 
 
 

4 

4.11 มีการใหหัวเรื่องดรรชนี
วารสารที่ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาเพิ่มข้ึนรอยละ 

(1) รอยละ 5 
(2) รอยละ 10 
(3) รอยละ 15 
(4) รอยละ 20 

 
 
 

4 
(31.49%) 

 
 
 

4 
(49.81%) 

 
 
 

4 
(47.57%) 

 
 
 

4 

รวมมาตรฐานที่ 4 - - 34 34 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 3.13 3.06 3.09 3.09 
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มาตรฐานที่ 5 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

5.1 มีการบริการ
ทรัพยากรสาร
สนเทศที่หลากหลาย 

(1) มีบริการหนังสือ/ปริญญานิพนธ/
งานวิจัย 

(2) มี(1)+มีบริการวารสารและ 
หนังสือพิมพ 

(3) มี(2)+มีบริการสื่อโสตทัศน 
(4) มี(3)+มีบริการสื่ออิเล็คทรอนิกส 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
4 

5.2 มีบริการยืม-คืน 
ทรัพยากรสาร
สนเทศประเภทตางๆ 
ดวยความสะดวก
และรวดเร็ว 

(1) 3 รายการ / 4 นาที 
(2) 3 รายการ / 3 นาที 
(3) 3 รายการ / 2 นาที 
(4) 3 รายการ / 1 นาที 

 
 
 

4 
(3/1) 

 
 
 

4 
(3/1) 

 
 
 

4 
(3/1) 

 
 
 
4 

5.3 มีบริการสาร
สนเทศเฉพาะเรื่องที่
ถูกตองและรวดเร็ว 

(1) มากกวา 40นาที 
(2) มากกวา 35 นาที 
(3) มากกวา 30 นาที 
(4) นอยกวาหรือเทากับ 30 นาที 

 
 
 

4 
(< 30) 

 
 
 

4 
(< 30) 

 
 
 

4 
(< 30) 

 
 
 
4 

5.4 มีบรรณารักษ
บริการตอบคําถาม 

(1) 3 – 5 ชั่วโมง / วัน 
(2) 6 – 7 ชั่วโมง / วัน 
(3) 8 – 9 ชั่วโมง / วัน 
(4) 9 ชั่วโมง / วัน 

 
 

2 
(6-7) 

 
 

2 
(6-7) 

 
 

3 
(8-9) 

 
 
3 

5.5 จํานวนชั่วโมงใน
การใหบริการของ
สํานักหอสมุด 

(1) 8 ชั่วโมง / วัน 
(2) 9 ชั่วโมง / วัน 
(3) 10 ชั่วโมง / วัน 
(4) มากกวา 10 ชั่วโมง / วัน 

 
 
 

4 
(12.5) 

 
 
 

4 
(12.5) 

 
 
 

4 
(12.5) 

 
 
 
4 
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มาตรฐานที่ 5 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

5.6 มีบริการสงเสริม
การใชหองสมุด 

(1) มีการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
ใหกับนักศึกษาใหมเปนประจําป 

(2) มี(1)+มีการจัดทําสื่อตางๆ เพื่อ
แนะนําการใชหองสมุด 

(3) มี(2)+มีการจัดนิทรรศการและจัด
บอรดเพื่อใหความรูเร่ืองตางๆ ใน
วาระสําคัญหรือเร่ืองที่นาสนใจ 

(4) มี(3)+มีการสอนวิชาการใชหอง
สมุดใหกับคณะตางๆ ที่ขอมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

5.7 มีบริการสืบคน
ทรัพยากรสาร
สนเทศโดยผาน
ระบบออนไลนที่
สะดวกรวดเร็ว 

(1) มีชองทางในการเขาถึงฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
โดยผาน OPAC และ WEBPAC 
ตลอด 24 ชม. 

(2) มี(1)+มีการจัดทําคูมือการสืบคน
และมีการแนะนําการใช 

(3) มี(2)+ผูใชสามารถสืบคนสาร
สนเทศไดทุกประเภท 

(4) มี(3)+ผูใชสามารถสืบคนฐานขอ
มูลสารสนเทศโดยผานระบบ
ออนไลนที่  http://library.rsu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

รวมมาตรฐานที่ 5 - - 27 27 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 5 3.83 3.83 3.86 3.86 
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มาตรฐานที่ 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ผลการประเมิน     
ตนเอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

6.1 มีการเปดให
บุคคลภายนอก
เขาใชบริการ 

(1) นอยกวา 1,000 คน 
(2) 1,001 – 1,500 คน 
(3) 1,500 – 2,000 คน 
(4) มากกวา 2,000 คน 

 
 
 

4 
(2,114) 

    
 
 

3  
(1,973) 

 
 
 

4 
(2,133) 

 
 
 

4 

6.2 มีการฝกงาน
นักศึกษา จาก
สถาบันการศึกษา
ตางๆ ปละ 

(1) 1 สถาบัน 
(2) 2 สถาบัน 
(3) 3 สถาบัน 
(4) มากกวาหรือเทากับ 5 สถาบัน 

 
 
 

4 
(4) 

 
 
 

4 
(5)  

 
 
 

3 
(3)  

 
 
 

3 

6.3 มีการขอ
ศึกษาดูงานจาก
บุคคลหรือหนวย
งาน ภายในหรือ
ภายนอก 

(1) มีความพรอมในดานสถานที่ 
(2) มี(1)+มีความพรอมของบุคลากรในการ

นําชม 
(3) มี(2)+มีการบรรยายพรอมเอกสารแนะนํา 
(4) มี(3)+มีการใหผูเขาศึกษาดูงานแสดง

ความคิดเห็น 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 
6.4 มีการเผยแพร
ส่ิงพิมพวิชาการ
และขาวสารตางๆ 

(1) มีการจัดทําประชาสัมพันธ/ประกาศตางๆ 
ของสํานักหอสมุด 

(2) มี(1)+มีการจัดทํารายชื่อสารสนเทศใหม
เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด 

(3) มี(2)+มีการจัดทําวารสารวิชาการ 
(4) มี(3)+มีการจัดทําคูมือการใชหองสมุด

และคูมือการสืบคนฐานขอมูล 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 
รวมมาตรฐานที่ 6 - - 15 15 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 6 4.00 3.75 3.75 3.75 
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มาตรฐานที่ 7 การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

7.1 มีการสํารวจ
ความตองการของ  
ผูใชบริการ 

(1) มีนโยบายสํารวจความตองการ
ของผูใชบริการ 

(2) มี(1)+มีการสํารวจความตองการ
ตอเนื่องตลอดทั้งป 

(3) มี(2)+มีการรวบรวมและวิเคราะห
ความตองการของผูใช 

(4) มี(3)+มีการนําผลที่ไดมาดําเนิน
การตามความตองการของผูใช 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
4 

7.2 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดานผูให
บริการของสํานัก  
หอสมุด 

(1) นอยกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 

3 
(ดีมาก) 

 
 
 

4 
(3.87) 

 
 
 

3 
(3.67) 

 
 
 
3 

7.3 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดาน
ทรัพยากรสาร
สนเทศ 

(1) นอยกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 

4 
(ดี) 

 
 
 

3 
(3.11) 

 
 
 

3 
(3.11) 

 
 
 
3 
 

7.4 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ 

(1) มากกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 
- 
 

 
 
 

3 
(2.71) 

 
 
 

3 
(2.77) 

 
 
 
3 
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มาตรฐานที่ 7 การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก (ตอ) 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

7.5 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดานการ
เขาถึงขอมูล 

(1) มากกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 
- 
 

 
 
 

3 
(2.72) 

 
 
 

3 
(2.58) 

 
 
 
3 

7.6 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดานการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร 

(1) มากกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 
- 
 

 
 
 

3 
(3.32) 

 
 
 

3 
(3.87) 

 
 
 
3 

7.7 มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของ  
ผูใชบริการดาน
สถานที่ วัสดุ         
ครุภัณฑ 

(1) มากกวา 1.25  (พอใช) 
(2) 1.25 – 2.49     (ปานกลาง) 
(3) 2.50 – 3.74     (ดี) 
(4) 3.75 – 5.00     (ดีมาก) 

 
 
 

4 
(ดีมาก) 

 
 
 

3 
(3.70) 

 
 
 

3 
(3.55) 

 
 
 
3 

รวมมาตรฐานที่ 7 - - 22 22 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 7 3.84 3.58 3.14 3.14 
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มาตรฐานที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
ผลการประเมิน   ตน

เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

8.1 มีระบบและกล
ไกในการประกันคุณ
ภาพอยางตอเนื่อง 

(1) มีการกําหนดนโยบายและวัตถุ
ประสงคในการประกันคุณภาพ 

(2) มี(1)+มีการตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

(3) มี(2)+มีการจัดทํารายงานประจําป
เพื่อการประกันคุณภาพ 

(4) มี(3)+มีการทบทวนและประเมิน
ผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

8.2 มีการตรวจสอบ
คุณภาพ 

(1) มีการตรวจสอบและประเมิน     
ตนเอง 

(2) มี(1)+มีการตรวจสอบคุณภาพ
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของฝายวิชาการ 

(3) มี(2)+มีการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัย 

(4) มี(3)+มีการนําผลการตรวจสอบ
คุณภาพมาปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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มาตรฐานที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตอ) 
 

ผลการประเมิน   ตน
เอง ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ
ตรวจ
สอบ 

8.3 ประสิทธิผลใน
การดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

(1) ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมี
สวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพ 

(2) มี(1)+ทุกหนวยงานในสํานักหอ
สมุดไดดําเนินการประเมินตนเอง 

(3) มี(2)+สํานักหอสมุดไดเปดเผย
และรายงานผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินตนเองใหสา
ธารณชนรับทราบ 

(4) มี(3)+ทุกหนวยงานในสํานักหอ
สมุดมีการปรับปรุงดัชนี และ
เกณฑการประเมินคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

รวมมาตรฐานที่ 8 - - 12 12 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 8 4.00 4.00 4.00 4.00 
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําป และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4 
สรุปรายงานประจําป 2548 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2548 
 
ผลการประเมินตาม 8 มาตรฐานและ 49 ตัวบงชี้ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 มาตรฐาน 

ป 46 ป 47 ป 48 

ผลการ   
ตรวจ
สอบ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 4.00 4.00 4.00 4.00 
2. การบริหารจัดการ 3.37 3.17 3.75 3.75 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.81 3.81 3.57 3.57 
4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3.13 3.06 3.09 3.09 
5. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 3.83 3.83 3.86 3.86 
6. การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.00 3.75 3.75 3.75 
7. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 3.84 3.58 3.14 3.14 
8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00 4.00 4.00 

รวม 3.738 3.65 3.65 3.65 
 
2.  สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2548 
 

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
จุดเดน  

 1.  สํานักหอสมุด มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหสาธารณชนและผูใชบริการทราบ 
 2.  สํานักหอสมุด มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อใหทราบแนวทางในการ
พัฒนาสํานักหอสมุดอยางชัดเจน  
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ขอสังเกตุ 
สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานประจําปในการพัฒนา  เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่ไดวางแผนการดําเนินงานไว แตเนื่องจากการขอตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอในบาง
โครงการจึงทําใหตองชะลอไว  โดยจะไปขอจัดตั้งงบประมาณของปตอไปทําใหงบประมาณสูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ  
จุดเดน  
1.สํานักหอสมุดกําหนดโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารตามสายงานการบังคับ

บัญชา มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละแผนกอยางชัดเจน มีกระบวนการเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานของสํานักหอสมุด และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
 2.สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุ
ประสงคของสํานักหอสมุด 
 3. บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  โดยเฉพาะตําแหนงบรรณารักษ
วิชาชีพ สํานักหอสมุดใหการสนับสนุนบุคลากรศึกษาตอใหมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
โดยไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่กําหนดไว 
 

ขอสังเกตุ 
1. สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตองให

บริการแกผูใชเปนจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรที่ใหบริการมีจํานวนไมเพียงพอ 
 2.   งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตําแหนงบรรณารักษวิชาชีพมีจํานวนจํากัด  ในการ
พัฒนาความรู ทักษะ และวิชาชีพ  มีความจําเปนที่จะพัฒนาอยางตอเนื่อง  ในการจัดสรรงบ
ประมาณควรของบประมาณเพิ่มเพื่อการนี้ 

 
มาตรฐานที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จุดเดน  
สํานักหอสมุดไดสงเสริมการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะทาง

ดานเทคโนโลยีโดยใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
บุคลากรสามารถสรางเว็บไซตสํานักหอสมุด (http//:library.rsu.ac.th)  ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาให
มีความทันสมัยตลอดเวลา ผูใชสามารถคนหาขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
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ขอสังเกตุ 
1.  เครื่องคอมพิวเตอรอายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใหบริการในสํานักหอสมุดมีจํานวน 41 

เครื่องสําหรับบริการสืบคนขอมูลของสํานักหอสมุดและใหบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนสัดสวนการ
ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักศึกษา 303 คน จึงไมเพียงพอตอความตองการของผูใช 
 2.  ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบฐานขอมูลมีเพิ่มมากขึ้นและฐานขอมูลมีขนาด
ใหญข้ึน ทําใหขอมูลบางสวนสูญหายไป ซึ่งระบบปจจุบันไมตอบสนองความตองการของผูใชได
ครบถวน และมการหยุดชะงักในการบํารุงรักษาและพัฒนา 
 3.  หนาจอเว็บไซตสํานักหอสมุดขาดระบบหรือส่ือมัลติมีเดียบนหนาจอ เชน การแนะนํา
หองสมุด การสอนการใชหองสมุด และการใหบริการชมภาพยนตรผานหนาจอสํานักหอสมุด 

 
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
จุดเดน  
ในปการศึกษา 2548 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับ

การเรียนการสอน และตรงกับความตองการของผูใช โดยมีการจัดหาฐานขอมูลเพิ่มข้ึนอีก 1 ฐาน
คือ ฐานขอมูล Business Source Premier (BSP)   ซึ่งรวมขอมูลทางดานมนุษยศาสตรและสังคม
ศาสตร ครอบคลุมเนื้อหาทางดานการตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร  รวม
ทั้งไดจัดหาวารสารที่มีคา Impact Factor ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศในจํานวนที่เพิ่มข้ึน 
เพื่อใหผูใชไดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มข้ึน  
 

ขอสังเกตุ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2547 จะเห็นไดวา ปการศึกษา 2548 มีทรัพยากรสาร

สนเทศที่เพิ่มข้ึน คิดเปนกลุมคณะตางๆ ไดดังนี้ กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพมี
หนังสือเพิ่มข้ึน รอยละ 3.35   กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีหนังสือเพิ่มข้ึนรอยละ 
3.65 กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีหนังสือเพิ่มข้ึนรอยละ 2.09 และกลุมคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนังสือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.36 
 

มาตรฐานที่ 5 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
จุดเดน  
สํานักหอสมุดมีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคลอง

กับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา มีบริการจัดไวอยางเปนสัดสวนสะดวกตอการใช นอกจากนี้
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ยังจัดใหมีบริการพื้นฐานตางๆ อยางครบถวน  มีการใหบริการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน มี
บรรณารักษคอยใหคําแนะนําชวยเหลือผูใช มีการเปดใหบริการเพิ่มชั่วโมงจากเวลาปกติ  มีการจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด พรอมทั้งเนนการใหบริการในเชิงรุก 
 

ขอสังเกตุ 
ทรัพยากรสารสนเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด 

และหนังสือในบางสาขามีราคาสูงทําใหมีจํานวนเลมที่ไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา นอกจากนี้ 
การใหบริการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน มักประสบปญหาในเรื่องของระบบโปรแกรม และ
ระบบเครือขาย 
 

มาตรฐานที่ 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม  
จุดเดน  
สํานักหอสมุด มีความพรอมทั้งในเรื่องของบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  อาคารสถาน

ที่ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหสํานักหอสมุดสามารถจัดบริการวิชาการแกสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยในปการศึกษา 2548 ไดจัดใหมีบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอ
เนื่องในรูปแบบตางๆ ไดแก การเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการของสํานักหอสมุด  การฝกงาน
ใหนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  การเปดโอกาสใหบุคคลจากหนวยงานตางๆ เขา
ศึกษาดูงานดานบริหาร การบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศชองหองสมุด การจัดพิมพวารสาร  
รังสิตสารสนเทศและจดหมายขาวสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสงเสริมและเผยแพรความ
รูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 

ขอสังเกตุ 
1.สํานักหอสมุดมีนโยบายเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอก

หองสมุดได  โดยการเสียคาสมัครสมาชิก เพื่อเปนการสงเสริมการอานและอํานวยความสะดวกแก
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรังสิต 
 2.นักศึกษาที่มาขอฝกงานที่สํานักหอสมุดในปที่ผานมาสวนใหญเปนนักศึกษาจากภาค
วิชาบรรณารักษศาสตรฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต เห็นควรรับนักศึกษาจากภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาฝกงานที่สํานัก
หอสมุด เพื่อสรางความสัมพันธและทัศนคติที่ดีระหวางนักศึกษาและหองสมุด 
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 3. วารสารรังสิตสารสนเทศไมสามารถจัดพิมพเผยแพรไดทันตามกําหนดเวลา  เนื่องจาก
ขอจํากัดในการหาผูเขียนบทความ เห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขและจัดพิมพใหเสร็จตามเวลาที่
กําหนด 

 
มาตรฐานที่ 7 การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก  
จุดเดน  
มีการใหความสําคัญกับผูใช โดยใหผูใชมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ พรอม

ทั้งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชทุกปการศึกษา ทําใหทราบถึงความตองการและระดับความ
พึงพอใจในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชอยางสม่ําเสมอ 
 

ขอสังเกตุ 
การสํารวจความพึงพอใจของผูใช ควรมีการสํารวจใหถี่ข้ึนอยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือทุก

ภาคการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดเดน  

 สํานักหอสมุดมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการดําเนิน
งานระบบประกันคุณภาพ มีการจัดใหมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัยและนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ในการวางแผนพัฒนาประจําปมุงเนนผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ  
 

ขอสังเกตุ 
1. นํานวัตกรรมทางดานบริหาร เชน Balanaced Scorecards, Benchmarking, 

Learning Organization มาใชในการพัฒนาคุณภาพ 
2. ปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักหอสมุดในการเปน  

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 
สรุปจุดเดน  

1. ผลการดําเนินงานดานการบริการของสํานักหอสมุดมีพัฒนาการดีข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสถิติการใหบริการที่มีจํานวนเพิ่มข้ึน ทั้งในดานปริมาณการเขาใชหองสมุดของผูใช, การใช
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บริการผานเว็บไซตของสํานักหอสมุด, การสืบคนฐานขอมูลออนไลนประเภทตางๆ, ระดับความพึง
พอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรม เปนตน   

2. ไดรับสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมาเพิ่มข้ึน เพื่อใช
ในโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงอาคารสถานที่ และไดมีการใชอยาง   
คุมคาสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุดและมหาวิทยาลัย 

3. ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยในปการศึกษา 2548 ไดมี
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นเองรวมทั้งสิ้น 32 คร้ัง และบุคลากรไดรับการสนับสนุนใหเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาซึ่งจัดโดยหนวยงานภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น  86 คร้ัง  

4. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก ไดมีการกิจกรรมเพื่อผูใชตลอดป เปนจํานวนทั้ง
ส้ิน 41 กิจกรรม และมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชอยางสม่ําเสมอ พบวา 
ผลสํารวจอยูในระดับดี นอกจากนี้ยังใหโอกาสผูใชมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะ ทั้งจากการสื่อสารทางตรงและทางอิเล็กทรอนิกส 

5. มีการพัฒนาการบริการ ไดแก การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางหลากหลายสอด
คลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของผูใช, มีการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ
อยางสม่ําเสมอใหมีจิตใจใหบริการ (Service Mind)  

6. มีการพัฒนาดานเทคโนโลยี ไดแก การพัฒนาตามแผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งประกอบดวย การจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหม, การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารออนไลน และฐานขอมูลออนไลนเพิ่มข้ึน,     การ
พัฒนาโครงขายสารสนเทศ โดยการติดตั้งเครือขายไรสาย 3 จุด เพื่อรองรับการเขาถึงสารสนเทศ
ผานอินเทอรเน็ตไดทั้งอาคารหอสมุด, การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะทางดานเทคโน-  
โลยีสารสนเทศ, และการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส เชน การพัฒนาเว็บไซตใหสมบูรณให
สามารถรองรับการใชงานผานออนไลน  

7. บุคลากรของสํานักหอสมุดมีความรูความสามารถและเขาใจหลักการประกันคุณภาพ 
มีความกระตือรือรนในการพัฒนางาน ไดนํานวัตกรรมและวิธีการทํางานที่มีคุณภาพ เชน มาตร
ฐานสากล ISO 9000, หลักการ 5 ส, การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และองคกรการ
เรียนรู (Learning Organization) มาใชในการพัฒนางานของสํานักหอสมุดอยางมีสวนรวมและ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. สํานักหอสมุดตองปรับปรุงแผนการดําเนินตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป ใหสอด
คลองกับแผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-RSU Library Strategic Plan) และเปาหมายของ
การเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-RSU)  

2. สํานักหอสมุดควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มข้ึนตามสัดสวนของจํานวนผูใช ซึ่งไดแก นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ ทั้งนี้เพื่อใหสํานัก 
หอสมุดสามารถใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไดสอดคลองกับความตองการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

3. สํานักหอสมุดควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงดูแลอาคารสถานที่ 
ทั้งภายในและภายนอกใหอยูในสภาพสวยงามเรียบรอย พรอมสําหรับการใช และการเยี่ยมชมจาก
บุคคลภายนอก ตลอดจนการซอมบํารุงวัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพใชงานไดตามวัตถุ
ประสงคและมีความปลอดภัยในการใชงาน 

4. สํานักหอสมุดควรไดรับการสนับสนุนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย       
ทั้งดานสมรรถนะและรูปทรง สําหรับการใหบริการอินเทอรเน็ตแกนักศึกษา  

5. มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Infrastructure) ของอาคารหอสมุด ซึ่งแมจะไมใชอาคารเรียน แตมีการใชงานทางอิเล็ก-     
ทรอนิกสตลอดเวลา เพื่อการคนควาทั้งในอาคารและการเชื่อมตอเขาใชจากอาคารอื่นๆ และจาก
ภายนอกสถาบัน ซึ่งจําเปนตองมีโครงสรางพื้นฐานดานเครือขายสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูงรองรับ 
และควรจัดลําดับความสําคัญในเรื่องนี้ไวในลําดับตนๆ ที่มีความจําเปน (Vital Priority) ของการ
พัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส  

6. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานสายสนับสนุน
วิชาการมากขึ้นกวาเดิม เชน ใหโอกาสในการไปดูงานในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหบุคลากร
ไดพัฒนาโลกทัศนและวิสัยทัศนเพิ่มข้ึน สํานักหอสมุดพยายามที่พัฒนาบริการใหสอดคลองกับ
ความตองการและวิถีการใชชีวิตของนักศึกษาและคณาจารย ซึ่งจัดเปนคนยุคใหม (Net 
Generation) ดังนั้น ยอมตองการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง เพื่อลดชองวางเหลานี้ ใหสามารถบริการไดตามวัตถุประสงคและความตองการให
มากที่สุด 
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แผนภูมแิสดงคาใชจายในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา 2548 

 

สื่อโสตทัศน  32,073.82  บาท
 0%

ฐานขอมูล  984,274.50  บาท
11%

หนังสือ  3,668,467.69  บาท 
 41%

วารสาร  4,310,889.20  บาท
 48%

 
 

ในปการศึกษา 2548 สํานกัหอสมุดไดใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเปน
จํานวนเงนิทัง้สิ้น 8,995,705.21 บาท (แปดลานเกาแสนเกาหมื่นหาพนัเจด็รอยหาบาทยี่สิบเอ็ด
สตางค) โดยแบงเปนคาหนงัสือ จาํนวน 3,668,467.69 บาท (สามลานหกแสนหกหมื่นแปดพันสีร่อย
หกสิบเจ็ดบาทหกสิบเกาสตางค)  คิดเปนรอยละ 41  คาวารสาร จาํนวน 4,310,889.20 บาท (ส่ีลาน
สามแสนหนึง่หมื่นแปดรอยแปดสิบเกาบาทยี่สิบสตางค)  คิดเปนรอยละ 48  ส่ือโสตทัศน จาํนวน 
32,073.82 บาท  (สามหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค) และฐานขอมูล จาํนวน 
984,274.50 บาท (เกาแสนแปดหมื่นสีพ่ันสองรอยเจ็ดสบิส่ีบาทหาสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 11  ของ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
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แผนภูมแิสดงคาใชจายในจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของกลุมสาขาวิชา 
ประจําปการศึกษา 2548 

 

-
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)

หนังสือ  434,954.84  280,383.60  618,932.50  147,420.10  744,203.60  63,920.00  433,679.85  917,043.12  60,003.90 

วารสาร  1,345,896.89  584,426.67  642,310.26  152,606.68  1,125,018.63  151,576.50  348,384.25  627,377.05  317,566.50 

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร

กลุม
สาขาวิชา

วิศวกรรมศาส

กลุม
สาขาวิชา

สถาปตยกรรม

กลุม
สาขาวิชา
บริหาร 

กลุม
สาขาวิชาครุ
ศาสตร / 

กลุม
สาขาวิชา
ศิลปกรรม 

กลุม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร

กลุม
สาขาวิชาสห
วิทยาการ

ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดใชงบประมาณเพื่อการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทหนังสอืและวารสารใหแกกลุมสาขาวิชาทั้ง 9 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร    
สุขภาพ  กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ  กลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร  กลุมสาขาวิชา
สถาปตยกรรมศาสตร กลุมสาขาวชิาบริหารพาณิชยศาสตร กลุมสาขาวชิาครศุาสตร/ศึกษาศาสตร 
กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วจิิตรศิลป การประยุกตศิลป กลุมสาขาวชิามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
และกลุมสาขาวิชาสหวิทยาการ รวมเปนเงินจาํนวนทัง้สิ้น 7,979,356.89 บาท โดยไดจัดซื้อหนังสือ
ใหแกกลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งประกอบดวยคณะนิเทศศาสตร คณะศิลป
ศาสตร คณะนิติศาสตร วทิยาลยันวัตกรรมสังคม หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลกัสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบณัฑิตจีนในระบบเศรษฐกิจโลก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตผูนาํทางสังคมธุรกจิและ
การเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร และสํานกัหอสมดุ เปนจํานวนมากที่สุดคือ 1,901,317.62 บาท  
และไดจัดซื้อวารสารใหแกกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ ซึง่ประกอบดวยวทิยาลยัแพทยศาสตร 
คณะทันตแพทย คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะการแพทยแผนตะวนัออก คณะ
กายภาพบาํบดั คณะวทิยาศาสตร และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปนจํานวนมากทีสุ่ดคือ 
1,303,988.89 บาท  
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แผนภูมิเปรยีบเทียบคาใชจายในจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของกลุมคณะ 
ระหวางประจําปการศึกษา 2546 - 2548 
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ปการศึกษา 2546  2,185,663.28  2,817,192.74  1,260,679.65  2,851,366.03  530,638.37 

ปการศึกษา 2547  1,764,495.10  1,735,483.90  1,003,791.70  3,531,359.36  267,083.53 

ปการศึกษา 2548 1877346.23  2,304,282.93  781,460.32  3,752,598.06  280,017.67 

กลุมคณะ
แพทยศาสตร

และวิทยาศาสตร

กลุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมคณะ
ศิลปกรรมและ
การออกแบบ

กลุมคณะ
มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
สํานักหอสมุด

 
ในปการศึกษา 2548 เมื่อเปรียบเทียบตัง้แตปการศึกษา 2546 ถึง ปการศึกษา 2548     จะเห็น

ไดวา ทุกกลุมคณะในปการศึกษา 2548 ไดมีคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เพิม่ข้ึน    
โดยในป 2548 คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตร 
จํานวน 1,877,346.23 บาท  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,304,282.93 บาท 
กลุมคณะศิลปกรรมและการออกแบบ จํานวน 781,460.32 บาท กลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 3,752,598.06 บาท และงบกลาง (สํานักหอสมุด) จํานวน 280,017.67 บาท   
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แผนภูมแิสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  
ส้ินสุดปการศึกษา 2548 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  6,863 เลม
 5%

สื่อโสตทัศน  11,372 รายการ
9%

วารสาร  965  ช่ือเร่ือง

ฐานขอมูลออนไลน  7 ฐาน

หนังสือ  111,132 เลม
 86%

 
 
 ส้ินสุดปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการแกผูใช 
หองสมุด โดยจําแนกตามประเภทและจํานวนของทรัพยากรสารสนเทศไดดังนี้ ประเภทหนังสือ จํานวน 
111,132 เลม  (รอยละ 86)   ประเภทหนงัสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 6,863 เลม  (รอยละ 5)  ประเภท   
ส่ือโสตทัศน จํานวน 11,372 รายการ (รอยละ 9)  ประเภทวารสารเลมปลีก จํานวน  965  ช่ือเร่ือง   และ
ประเภทฐานขอมูลออนไลน จํานวน 7 ฐาน 
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แผนภูมิเปรยีบเทียบการใชบริการสํานักหอสมุด   
ระหวางปการศึกษา 2546 - 2548 
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จํานวนการเขาใช  295,415  363,782  398,019 

การยืมหนังสือและ
สื่อโสตทัศน

 107,478  120,424  108,363 

ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548

 
 

จากการเปรียบเทียบจาํนวนผูเขาใชระหวางปการศึกษา  2546-2548 พบวามีจาํนวนผูเขาใช
เพิ่มข้ึนตามลาํดับ โดยในปการศึกษา 2548 จํานวน 34,237 คน คิดเปนรอยละ 9.48 และมากกวา    
ในปการศึกษา 2546 คิดเปนรอยละ 34.73  โดยจํานวนผูเขาใชทัง้หมดรวมผูเขาใชของหองสมดุศูนย
ศึกษาวิภาวดี และศูนยศึกษาสาทรธานีดวย 
 สําหรับจํานวนการยืมหนงัสือและสื่อโสตทัศนในระหวางปการศึกษา 2546-2548 พบวาการ
ยืมในปการศกึษา 2548 มีจํานวนลดนอยลงกวาในป 2547 คิดเปนรอยละ 10  แตมากกวาในป
การศึกษา 2546 คิดเปนรอยละ 0.82   

สถิติการยืมในปการศึกษา 2548 ที่มีจํานวนลดนอยลงกวาในป 2547 นั้น อาจสืบเนือ่งมาจาก
สํานักหอสมุดมีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนกิสหลากหลาย และมจีํานวน
ฐานขอมูลออนไลนตางๆ มากขึ้น ทําใหเกิดความสะดวกแกผูใชและมีทางเลือกในการคนหาและใช
ขอมูลจากทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนกิสมากขึ้น  
 
 
 



 76

แผนภูมิเปรยีบเทียบการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
ระหวางปการศึกษา 2546 - 2548 
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ปการศึกษา 2546  9,547 0 0 0

ปการศึกษา 2547  17,725  34,933  11,641  664 

ปการศึกษา 2548  21,438  44,504  31,645  1,778 

การใชบริการ
อินเทอรเน็ต

การเขาใชเว็บไซต
        การใช      
ฐานขอมูลออนไลน

การใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส

 
ในปการศึกษา 2548 มีการใชบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพิม่ข้ึน เมื่อเปรียบเทียบการใช

หองสมุดอิเลก็ทรอนิกสต้ังแตปการศึกษา 2546 ถึง ปการศึกษา 2548 เนื่องดวยสํานกัหอสมุดไดจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศลกัษณะสื่ออิเล็กทรอนิกสในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น และไดพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการเพื่อการกาวไปสูการเปน e-Library ตามนโนบายของมหาวิทยาลยั ดังนัน้การเขาถึง
สารสนเทศของผูใชสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา จากจํานวนการใชฐานขอมูลออนไลน
และการใชหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ในปการศึกษา 2548 มีจํานวนการใชมากกวาในปการศึกษา 2547 
โดยเพิ่มข้ึนมากกวารอยเปอรเซ็นต 
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แผนภูมิเปรยีบเทียบการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
ระหวางปการศึกษา 2547 - 2548 
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ปการศึกษา 2547  1,661  6,987  2,993  -    -    664 

ปการศึกษา 2548  7,449  7,355  5,091  543  11,207  1,778 

ACM Digital 
Library

Blackwell 
Synergy

Science 
Direct

Business 
Source 
Premier

    Matichon 
e-Library

eBook 
NetLibrary

 
ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหบริการจํานวน 2 ฐาน คือ 

Blackwell Synergy และ Science Direct  ในเดือนธนัวาคม 2547 ไดจัดซื้อเพิ่มอีก 2 ฐาน คือ ACM 
Digital Library และ e-Book NetLibrary และในปการศึกษา 2548 ไดจัดซื้อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มอีก 2 ฐาน คือ Matichon e-Library และ Business Source Premier  

เมื่อเปรียบเทยีบการใขฐานขอมูลที่ใหบริการระหวางปการศึกษา 2547-2548 พบวา มกีารใช
เพิ่มข้ึนดงันี ้

การใชฐานขอมูล Blackwell Synergy ระหวางปการศกึษา 2547-2548 พบวา การใชในป
การศึกษา 2548 มีจํานวนมากกวาปการศกึษา 2547 คิดเปนรอยละ 5.27 

การใชฐานขอมูล Science Direct  ระหวางปการศกึษา 2547-2548 พบวา การใชในป
การศึกษา 2548 มีจํานวนมากกวาปการศกึษา 2547 คิดเปนรอยละ 70.10 
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สวนที่ 5 ภาคผนวก ก 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
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สวนที่ 5 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงขี้ 

 
 
คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการหลักฐานอางอิง 
 
   ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
   แสดงขอมูลตามตัวบงชี้ 1 ป คือ ปการศึกษา 2548 
 
มาตรฐานที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.1-1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
MA-สหส.1-2    รูปภาพประกอบ 
MA-สหส.1-3 คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนยสาร

สนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 
MA-สหส.1-4 แผนการดําเนินงานประจําป 2548 และสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาประจําป 2548 
MA-สหส.1-5 แผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย     

รังสิต (2548-2550) 
MA-สหส.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
MAS-สหส.บก.17  คูมือการใชหองสมุด ปการศึกษา 2546 
MAS-สมว.1.1.3  แผนพัฒนาของฝายวิชาการ ปการศึกษา 2546-2549 
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มาตรฐานที่ 2 :  การบริหารจัดการ 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.1-4 แผนการดําเนินงานประจําป 2548 และสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาประจําป 2548 
MA-สหส.2-1  โครงสรางบริหารสํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-4  การประชุมบุคลากรในแผนก 
MA-สหส.2-5  การจัดทํางบประมาณประจําป 2548 
MA-สหส.2-6  แฟมสรุปการใชงบประมาณประจําป 2548 
MA-สหส.2-7  แฟมสรุปประเมินโครงการประจําป 2548 
MA-สหส.2-8 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลา     

เทียบเทา ปการศึกษา  2548 
MA-สหส.2-9 จํานวนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลกร 
MA-สหส.2-10 การจัดกิจกรรรม 
MA-สหส.2-11 การพัฒนาบุคลากร 
MA-สหส.2-12 สรุปผลการาอบรม สัมมนา 
MA-สหส.2-13 การอบรม สัมมนา ภายนอก 
MA-สหส.2-14  อาคารสถานที่สํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-15 แฟมบันทึกการแจงซอม 
MA-สหส.7-1  แฟมรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็นของผูใช 
MAS-สหส.1  จํานวนนักศึกษาประจําป 2548 ขอมูลจากสํานักงานทะเบียน 
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มาตรฐานที่ 3 :  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
WP-สหส.พน.1 การเขียน Web site ของสํานักหอสมุด 
WP-สหส.พน.2 การแกไขและปรับปรุง Web site สํานักหอสมุด 
MA-สหส.2-9 จํานวนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 
MA-สหส.2-14  อาคารสถานที่สํานักหอสมุด 
MA-สหส.พน.1-1  คูมือการทําเว็บไซตสํานักหอสมุด 
MA-สหส.พน.1-2  แฟมเว็บไซตสํานักหอสมุด 
MA-สหส.พน.3-1  แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ในสํานักหอสมุด  
MA-สหส.พน.4-1  แฟมลักษณะของโปรแกรมและระบบงานคอมพิวเตอรของสํานัก    

หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
MA-สหส.พน.4-2  แฟมรายการรหัสเอกสารปฏิบัติงาน (WP, WI, MA  และ MAS) ของ

ระบบคอมพิวเตอรแตละระบบยอย 
MA-สหส.พน.5-1 แฟมการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MA-สหส.ทน.1-13  คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
MA-สหส.ทน.2-8  คูมือโปรแกรมงานวารสาร 
MA-สหส.ทน.6-10  คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร งานจัดหมวดหมูและ           

ลงรายการ  
MA-สหส.บก.5-1  คูมือการสืบคนรายการสาธารณะออนไลน (OPAC) 
MA-สหส.บก.5-2  คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต (WEBPAC) 
MAS-สหส.1  จํานวนนักศึกษาประจําป 2548 ขอมูลจากสํานักงานทะเบียน 
MAS-สหส.2  จํานวนอาจารยประจําป 2548 ขอมูลจากสํานักงานบุคคล 
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มาตรฐานที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
WP-สหส.ทน.1 การจัดหาหนังสือและสื่อโสตทัศน 
WP-สหส.ทน.2 การจัดหาวารสาร 
WP-สหส.ทน.3 การจัดหาหนังสือพิมพ 
WP-สหส.ทน.4 การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
WI-สหส.ทน.1-1       การจัดสรรงบประมาณ 
WI-สหส.ทน.1-2  พิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยผูเสนอซื้อ 
WI-สหส.ทน.1-3   การซื้อส่ือโสตทัศนโดยใชเงินสด 
WI-สหส.ทน.1-4   การพิมพบันทึกขออนุมัติ 
WI-สหส.ทน.1-5 การตรวจสอบสภาพหนังสือและสื่อโสตทัศน 
WI-สหส.ทน.1-6 การลงทะเบียนหนังสือ 
WI-สหส.ทน.1-7 การคัดเลือกวีดีทัศนและแถบบันทึกเสียงสงสําเนา 
WI-สหส.ทน.1-8 การพิมพรายละเอียดของสื่อโสตทัศนที่สงทําสําเนาในแบบฟอรม 

ทน.02 
WI-สหส.ทน.1-9 การลงทะเบียนบนสื่อโสตทัศน 
WI-สหส.ทน.1-10 การลงทะเบียนสื่อโสตทัศนในสมุดทะเบียน 
WI-สหส.ทน.2-1 การจัดหาวารสาร 
WI-สหส.ทน.2-2  การคนหารายละเอียดวารสาร 
WI-สหส.ทน.2-3 การบอกรับวารสาร 
WI-สหส.ทน.2-4  การทําบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับวารสาร 
WI-สหส.ทน.2-5  การชําระเงินคาบอกรับวารสาร 
WI-สหส.ทน.2-6  การทําบันทึกสรุปคาใชจายแจงแผนกการเงินและงบประมาณ 
WI-สหส.ทน.2-7  การทําบันทึกแจงผลการบอกรับ 
WI-สหส.ทน.3-1   การเสนอซื้อหนังสือพิมพ 
WI-สหส.ทน.3-2  การบอกรับหนังสือพิมพกับสายสง 
WI-สหส.ทน.3-3 การบอกรับหนังสือพิมพโดยตรงกับสํานักพิมพ 
WI-สหส.ทน.3-4  การทําบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับหนังสือพิมพ  



 
 

83

มาตรฐานที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
WI-สหส.ทน.3-5  การชําระเงินคาบอกรับหนังสือพิมพ 
WI-สหส.ทน.4-1  การติดตอตัวแทนบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
WI-สหส.ทน.4-2  การทําบันทึกขออนุมัติ 
WI-สหส.ทน.4-3 การชําระเงินคาบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
WI-สหส.ทน.4-4  การแจงผลการบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
FM-สหส.ทน.1-1 งบประมาณที่ขอจัดตั้งคาหนังสือ, ส่ือโสตทัศน, วารสาร              

และหนังสือพิมพ ประจําปงบประมาณ 
FM-สหส.ทน.1-2 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาจัดซื้อ 
FM-สหส.ทน.1-3 บันทึกคาใชจายในการซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศน ประจําป            

งบประมาณ 
FM-สหส.ทน.1-4 สถิติการซื้อหนังสือ, ส่ือโโสตทัศนใหคณะ     
FM-สหส.ทน.1-5 ตารางแสดงคาใชจายในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหคณะหนวย

งานตางๆ ในปงบประมาณ 
FM-สหส.ทน.1-6 ตารางสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ซื้อใหคณะหนวยงานตางๆ 

ประจําปงบประมาณ 
FM-สหส.ทน.1-7 บันทึกแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
FM-สหส.ทน.2-1  จดหมายขอใบเสนอราคาวารสารภาษาตางประเทศ 
FM-สหส.ทน.2-2  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
FM-สหส.ทน.2-3  ใบส่ังซื้อตราสารตางประเทศ 
FM-สหส.ทน.2-4  จดหมายสงดราฟท 
FM-สหส.ทน.2-5  บันทึกสรุปเงินคาบอกรับวารสารแกแผนกการเงิน   
FM-สหส.ทน.2-6  บันทึกสรุปเงินคาบอกรับวารสารแกแผนกงบประมาณ 
FM-9203-3-1 ใบขออนุมัติงบประมาณ 
MA-สหส.ทน.1-1 นโยบายการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
MA-สหส.ทน.1-2 แฟมจัดสรรงบประมาณหนังสือและสื่อโสตทัศน 
MA-สหส.ทน.1-3  แฟมจัดสรรงบประมาณวารสารและหนังสือพิมพ  
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มาตรฐานที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.ทน.1-4 สมุดงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรประจําปงบประมาณ 
MA-สหส.ทน.1-5 แฟมบันทึกอนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน 
MA-สหส.ทน.1-6 สมุดบันทึกการเปลี่ยนหนังสือส่ือโสตทัศนกับรัานคา 
MA-สหส.ทน.1-7 แฟมแจงคาหนังสือที่จัดซื้อเขามาเรียบรอยแลว 
MA-สหส.ทน.1-8 แฟมบันทึกอนุมัติเพื่อรอวางบิล 
MA-สหส.ทน.1-9 สมุดเบิกเงินสด 
MA-สหส.ทน.1-10 สมุดรับใบวางบิล 
MA-สหส.ทน.1-11 แฟมสรุปคาใชจายในการซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศน 
MA-สหส.ทน.1-12 แฟมแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
MA-สหส.ทน.1-13 คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
MA-สหส.ทน.2-1  คูมือโปรแกรมปอน Worksheet วารสาร 
MA-สหส.ทน.2-2  คูมือคัดเลือกวารสารที่บริษัทตัวแทนบอกรับวารสาร 
MA-สหส.ทน.2-3  คูมือรายชื่อวารสารที่สํานักพิมพผลิตเผยแพร 
MA-สหส.ทน.2-4  แฟมบันทึกอนุมัติวารสารและหนังสือพิมพ 
MA-สหส.ทน.2-5  แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนังสือพิมพที่บอกรับตรง 
MA-สหส.ทน.2-6  แฟมบันทึกการแจงคาวารสารและหนังสือพิมพแกแผนกงบประมาณ 
MA-สหส.ทน.2-7  สรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ 
MA-สหส.ทน.2-8  คูมือโปรแกรมวารสาร 
MA-สหส.ทน.2-9  คา Impact Factor ของวารสารตางประเทศ 
MA.สหส.ทน.3-1  แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอกรับกับสายสง 
MA-สหส.ทน.4-1 แฟมส่ืออิเล็กทรอนิกส 
MA-สหส.ทน.5-1  สมุดทะเบียนหนังสือภาษาไทย 
MA-สหส.ทน.5-2  สมุดทะเบียนหนังสือภาษาตางประเทศ 
MA-สหส.ทน.5-3  แฟมใบนําสงหนังสือที่ลงทะเบียนเรียบรอยแลว 
MA-สหส.ทน.5-4  แฟมจํานวนหนังสือที่จัดซื้อแยกตามกลุมคณะประจําป 
MA-สหส.ทน.5-5  บัญชีรายชื่อวารสารภาษาตางประเทศ 
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มาตรฐานที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.ทน.5-6  บัญชีรายชื่อวารสารภาษาไทย 
MA-สหส.ทน.6-1   Library of Congress Subject Headings ; v.1-v.5 
MA-สหส.ทน.6-2  Medical Subject Headings 1985 
MA-สหส.ทน.6-3  หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย 
MA-สหส.ทน.6-4 หัวเรื่องและวิธีการกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศไทย ของ

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
MA-สหส.ทน.6-5  หัวเรื่องภาษาไทย 
MA-สหส.ทน.6-6 หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย 
MA-สหส.ทน.6-7  แฟมกําหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
MA-สหส.ทน.6-8  แฟมกําหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
MA-สหส.ทน.6-9  สมุดสถิติการทําดรรชนีวารสาร 
MA-สหส.ทน.6-10  คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร งานจัดหมวดหมูและ           

ลงรายการ 
MAS-สหส.1  จํานวนนักศึกษาประจําป 2548 ขอมูลจากสํานักงานทะเบียน  
MAS-สหส.2  จํานวนอาจารยประจําป 2548 ขอมูลจากสํานักงานบุคคล 
MAS-9202-1-1  สมุดใบยืมเงินทดลองจาย 
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มาตรฐานที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
WP-สหส.บก.1 การยืมหนังสือ 
WP-สหส.บก.2 การรับคืนหนังสือ 
WP-สหส.บก.3 การยืมส่ือโสตทัศนออกนอกหองสมุด 
WP-สหส.บก.4 การรับคืนสื่อโสตทัศน 
WP-สหส.บก.5 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
WP-สหส.บก.6 การจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
WI-สหส.บก.1-1  การยืมหนังสือ 
WI-สหส.บก.1-2  การลงสถิติและเรียงบัตรกําหนดสง 
WI-สหส.บก.2-1  การคิดคาปรับเกินกําหนดสง / ทําหนังสือชํารุด 
WI-สหส.บก.2-2 การหาบัตรกําหนดสงใสคืนตัวเลม  
WI-สหส.บก.2-3  การตรวจสอบการยืมตอ 
WI-สหส.บก.3-1  การตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ 
WI-สหส.บก.3-2  การเรียงบัตรยืมส่ือโสตทัศน 
WI-สหส.บก.4-1 การรับคืนสื่อโสตทัศน  
WI-สหส.บก.4-2  การคิดคาปรับส่ือโสตทัศนเกินกําหนดสง/ทําสื่อโสตทัศนชํารุด 
WI-สหส.บก.5-1  การทําบัตรบันทึกคําถาม 
FM-สหส.บก.1-1  แบบฟอรมสถิติการยืมหนังสือ 
FM-สหส-บก.2-1 ใบเสร็จรับเงินคาปรับหนังสือ/ส่ือโสตทัศนเกินกําหนดสง 
FM-สหส-บก.2-2  แบบฟอรมสถิติการรับคืนหนังสือ 
FM-สหส-บก.2-3  ใบจองหนังสือ 
FM-สหส.บก.3-1  แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนประจําวัน 
FM-สหส.บก.3-2  แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนแยกตามประเภทเนื้อหา 
FM-สหส.บก.3-3  แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนของสํานักหอสมุดประจําเดือน 
FM-สหส.บก.4-1 แบบฟอรมสถิติการรับคืนสื่อโสตทัศนประจําเดือน 
FM-สหส.บก.4-2 แบบฟอรมสรุปคาปรับส่ือเกินกําหนดสงและคา Print ขอมูลประจําเดือน 
FM-สหส.บก.5-1  แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
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มาตรฐานที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
FM-สหส.บก.5-2    บัตรบันทึกคําถามและแหลงคําตอบ 
FM-สหส.บก.6-1  แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม

ปการศึกษา 2548 
FM-สหส.บก.6-2  ตารางการปฐมนิเทศการใชหองสมุดนักศึกษาปที่ 1 
MA-สหส.บก.1-1  คูมือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอรระบบการใหบริการยืมและรับคืน 
MA-สหส-บก.2-1  สมุดบัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนดสงรายวัน 
MA-สหส-บก.2-2  แฟมใบสรุปคาปรับประจําวัน 
MA-สหส-บก.2-3  กลองบัตรกําหนดสงหนังสือประจําวัน (นักศึกษา /เจาหนาที่) 
MA-สหส-บก.2-4  กลองบัตรกําหนดสงหนังสือประจําวัน (อาจารย) 
MA-สหส-บก.2-5  กลองบัตรกําหนดสงหนังสือคางสง 
MA-สหส.บก.3-1  กลองบัตรยืมวีดิทัศน 
MA-สหส.บก.3-2 กลองบัตรยืมแถบบันทึกเสียง 
MA-สหส.บก.3-3 กลองบัตรยืมแผนดิสก 
MA-สหส.บก.3-4 กลองบัตรยืมวีซีดี 
MA-สหส.บก.3-5 กลองบัตรยืมดีวีดี 
MA-สหส.บก.4-2 สมุดบัญชีคาปรับส่ือโสตทัศนเกินกําหนดสงประจําวัน 
MA-สหส.บก.5-1  คูมือการสืบคนรายการสาธารณะออนไลน (OPAC) 
MA-สหส.บก.5-2  คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต (WEBPAC) 
MA-สหส.บก.5-3  คูมือ Journal Link เร่ือง ระบบบริการทรัพยากรสารนิเทศ (สวนหองสมุด) 
MA-สหส.บก.5-4 แฟมบันทึกการปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
MA-สหส.บก.5-5 แฟมตารางปฏิบัติงานบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
MA-สหส.บก.6-1  แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
MA-สหส.บก.6-2  แฟมรายละเอียดโครงการจัดทํานิทรรศการ 
MA-สหส.บก.6-3  แฟมเอกสารขอมูลที่จัดบอรดเพื่อใหความรูตาง ๆ 
MA-สหส.บก.6-4  แฟมบันทึกจากคณะตางๆ  เชิญเปนอาจารยพิเศษสอนการใชหองสมุด 
MA-สหส.พน.1-2     แฟมเว็บไซตสํานักหอสมุด 
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มาตรฐานที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ตอ) 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MAS–สหส.บก.1  แฟมรวบรวมสถิติการใหบริการยืมหนังสือ/ปริญญานิพนธ/งานวิจัย 
MAS–สหส.บก.2     แฟมรวบรวมสถิติการใหบริการยืมส่ือโสตทัศน 
MAS–สหส.บก.3  แฟมรวบรวมสถิตการใชบริการงานปริญญานิพนธ/งานวิจัย 
MAS–สหส.บก.4  แฟมรวบรวมสถิติการใชวารสาร 
MAS–สหส.บก.5  แฟมรายชื่อหนังสือใหมประจําสัปดาห 
MAS–สหส.บก.6  แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมประจําสัปดาห 
MAS–สหส.บก.7  แฟมรายชื่อวารสารใหม 
MAS–สหส.บก.8  แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บหนังสือ 
MAS–สหส.บก.9     แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บวารสาร 
MAS–สหส.บก.10  แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บส่ือโสตทัศน 
MAS-สหส.บก.11  แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 3 
MAS-สหส.บก.12  แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 5  
MAS-สหส.บก.13  แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน 
MAS-สหส.บก.14  แฟมเก็บสถิติผูเขาใชสํานักหอสมุดรวมประจําเดือน  
MAS-สหส.บก.15  
 

แฟมตารางภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่และใบเบิกคาลวงเวลา
ประจําเดือน 

MAS-สหส.บก.16  สมุดเซ็นชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 
MAS-สหส.บก.17  คูมือการใชหองสมุด 
MAS-สหส.บก.18  โบชัวรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
MAS-สหส.บก.19  คูมือการใชบริการงานสื่อโสตทัศน 
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มาตรฐานที่ 6 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.2-14 อาคารสถานที่ สํานักหอสมุด 
MA-สหส.6-1 แฟมจดหมายขอดูงาน  
MA-สหส.6-2 สมุดเซ็นเยี่ยม 
MA-สหส.6-3 รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน 
MA-สหส.พน.6-1  แฟมจดหมายขอฝกงานจากสถาบันตางๆ 
MA-สหส.พน.6-2  แฟมตารางการฝกงานและการประเมินผลการฝกงาน  
MA-สหส.พน.7-1  แฟมการทําประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
MA-สหส.พน.7-2  แฟมประกาศตางๆของสํานักหอสมุด 
MA-สหส.พน.7-3  แฟมรายชื่อหนังสือใหมบริการบนเว็บไซต 
MA-สหส.พน.7-4  วารสารรังสิตสารสนเทศ 
MA-สหส.พน.7-5  แฟมจดหมายขาวสํานักหอสมุด 
MAS-สหส.บก.5  แฟมรายชื่อหนังสือใหมประจําสัปดาห 
MAS-สหส.บก.6  แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมประจําวัน 
MAS-สหส.บก.7  แฟมรายชื่อวารสารใหม 
MAS-สหส.บก.17  คูมือการใชหองสมุดปการศึกษา 2546 
MAS-สหส.บก.20  สมุดเขาใชของบุคคลภายนอก 
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มาตรฐานที่ 7 : การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.7-1  แฟมรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็นของผูใชMA-สหส.6-1  
MA-สหส.7-2  ผลสรุปจากแบบแสดงความคิดเห็นของผูใช 
MA-สหส.7-3  แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
MA-สหส.7-4  ผลสรุปจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
   

 
มาตรฐานที่ 8 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
 

หมายเลข ชื่อรายการหลักฐานอางอิง 
MA-สหส.1-3  
 

คูมือประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนยสาร
สนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 

MA-สหส.8-1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
MA-สหส.8-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

ปการศึกษา 2548 
MA-สหส.8-3  รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการ

ศึกษา 2547 
MA-สหส.8-4  รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการ

ศึกษา 2548 
MA-สหส.8-5  ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด 
MA-สหส.8-6  รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก

หอสมุด 
MAS-สหส.3 รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2547 
MAS-สหส.4 รายงานผลการตรวจเยี่ยมฝายสนับสนุนการศึกษา ประจําปการ

ศึกษา 2547 
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สวนที่ 6 ภาคผนวก ข 
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 การพัฒนาบุคลากร 
 ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สรุปไวดังนี้ 
 
1.  การศึกษาตอ 
 มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร จํานวน 4 คน 
 
2.  การศึกษาดูงาน 

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

21-23  
ก.ค 48 

- URA Gallary พิพิธภัณฑ 
- หองสมุดมหาวิทยาลัย National 

University of Singapore (NUS)  
- หองสมุดมหาวิทยาลัยนันยาง 

(Nanyang Technology University)    

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต      

บุคลากรสํานักหอสมุด 20 
คน 

คนละ 
11,900.-  
จายเอง 
741.-  
คาของ
ขวัญ 

3-5 ต.ค. 
48 

หองสมุดมหาวิทยาลัย National 
Institute of Educations (NIE) ของ 
Nangyang Technological และหอง
สมุดแหงชาติ สาขา Takashimaya  
ประเทศสิงคโปร 

บริษัท คิโนะคู
นิยะ บุคสโตร 

น.ส. ศิริรัตน  พวงรอย 2,200.- 

14 ต.ค. 
48  

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(กิจกรรม 5 ส และการประหยัดพลัง
งาน) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต      

บุลลากรสํานักหอสมุดทุก
คน 

390.-  
คาของ
ขวัญ 

27-28  
ต.ค. 48 

- สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย       
แมฟาหลวง 

- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ 
- หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย   
เชียงใหม 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

16,078.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

22 พ.ย. 
48 

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ  (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

(คาใช
จายใช   
งบกลาง
มหาวิท 
ยาลัย) 

19 ม.ค. 
49 

หองสมุดปรีดี พนมยงค  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
(ระบบหองสมุดอัตโนมัติ) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต      

ดร. มลิวัลย ประดิษฐีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกนกวรรณ จันทร 

371.- 
คาของ
ขวัญ 
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3.  การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน 

ป 
รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใช

จาย 
16 มิ.ย. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ  

พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานโสตทัศนบริการ    

 คร้ังที่ 6/2548 

กลุมงานโสต 
ทัศนบริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลัย   
ศรีปทุม 

นางกัลยา ตันจะโร ไมเสีย
คาใช
จาย 

14 ก.ย. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคนิค         
คร้ังที่ 10/2/2/2548                     

กลุมงานเทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

15 ก.ย. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคโนโลยี  
คร้ังที่ 3/2548 

กลุมงาน
เทคโนโลยี   
อพส. / 
มหาวิทยาลัย  
หอการคาไทย 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสีย
คาใช
จาย 

15 ก.ย. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานบริการ               
คร้ังที่ 2/2548 

กลุมงานบริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี    
มหานคร 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใช
จาย 

9 พ.ย. 48 
 
 
 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคนิค               
คร้ังที่ 10/3/3/2548              

กลุมงานเทคนิค 
อพส. / 
มหาวิทยาลัย  
หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
 
 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

17 ม.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคนิค                
คร้ังที่ 10/4/1/2549 

กลุมงานเทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

19 ม.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานบริการ           
คร้ังที่ 4/2549 

กลุมงานบริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลัย   
รังสิต 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใช
จาย 

16 มี.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานบริการ          
คร้ังที่ 5/2549 

กลุมงานบริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลัย   
ศรีปทุม 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใช
จาย 

21 มี.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคนิค      

 คร้ังที่ 10/5/2/2549 
 

กลุมงานเทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลัย  
หอการคาไทย 

นางกนกวรรณ จันทร 
 
 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

7 เม.ย. 49 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคโนโลยี     
คร้ังที่ 6/2/2549 

กลุมงาน
เทคโนโลยี   
อพส. / 
มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ 
 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

10 พ.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคนิค                
คร้ังที่ 10/6/3/2549 

กลุมงานเทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลัย  
หอการคาไทย 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

10 พ.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(อพส) กลุมงานบริการ           
คร้ังที่ 6/2549 

กลุมงานบริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลัย  
หอการคาไทย 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใช
จาย 
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4. การอบรม สัมมนา ที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

26 ก.ค. 
48 

- โครงการเสวนาวิชาการ  และ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2548  คร้ังที่ 1  เร่ือง 
“การเขียน โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน”  โดย                  
ผศ. ดร. ชัชวาลย วงษประเสริฐ    
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
 

4 ส.ค. 
48 

- การบรรยายพิเศษในโอกาสเฉลิม
ฉลองวาระครบรอบ 20 ป 
มหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง 
“Benchmarking the 
Universities, Benchmarking    
the Libraries” โดย Ass. Pro. 
John L. Yeager, University   
of Pittsburg  และ                
ผศ. ดร. พิมพรําไพ  เปรมสมิทธิ์   
ผูอํานวยการสถาบันวิทยบริการ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย   
รังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

1 ก.ย. 
48 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
eBook NetLibrary 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท เบสท 
บุคส ออนไลน 
จํากัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
 

9 ก.ย. 
48 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
SCOPUS  

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท 
Elsevier 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
 

22 ก.ย. 
48  

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด  ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 2 เร่ือง 
“วาระพิเศษผูบริหารพบปะ
บุคลากรสํานักหอสมุด”  

   โดยผศ. ดร. นเรศ พันธราธร   
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใช
จาย 



 
 

99

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

22 ก.ย. 
48 

(ตอ)  น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส.ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส ชะออน  พันถัน 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางอุไร เครือตา 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
น.ส สุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

 

27 ก.ย. 
48 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 3  เร่ือง 
“การจัดการองคความรู ”  โดย
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 
หัวหนาแผนกพัฒนา         
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย    
รังสิต 

 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส ชะออน  พันถัน 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 

ไมเสีย
คาใช
จาย 



 
 

100

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

27 ก.ย. 
49 

(ตอ)  นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางสุภาพร เฉลยไกร 

 

12 ต.ค. 
48 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 4 เร่ือง 
“บรรณารักษประสานงานประจํา
คณะ : มุมมองจากงานวิจัย”  
โดย นางพัชรา  หาญเจริญกิจ 
รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

16 พ.ย. 
48 

-  การอบรมฐานขอมูลออนไลน 
   Business Source Premiere 

(BSP) 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท 
EBSCO 
Publishing 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 



 
 

101

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

16 พ.ย. 
48 

(ตอ)  นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 

 

30 พ.ย. 
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง       
“หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
รังสิต สําคัญอยางไร ใครเกี่ยว
ของ?” โดย อ. ชยันต หิรัญพันธ    
ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

สํานักหอสมุด 
รวมกับ ศูนย
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส พรศรี สุขการคา 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

20 ธ.ค. 
48 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 5      
เร่ือง “การใหความรูการตรวจ
ประเมิน  5 ส.”   

   โดย คุณเบญจา รุงเรืองศิลป  
หัวหนาฝายบริการผูอาน 
สถาบันวิทยบริการ              
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

4,650.- 
 



 
 

102

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

20 ธ.ค. 
48 

(ตอ) 
 
 

 น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางสุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

 

5 ม.ค. 
49 

- การอบรมบรรณารักษประสาน
งานประจําคณะ                   
โดย นางดาวรัตน แทนรัตน          
หัวหนาแผนกเทคนิค  สํานัก       
หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 
 

บรรณารักษทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

23 ม.ค. 
49 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 6  เร่ือง 
“การใชโปรแกรม Excel ระดับ 
Advance สําหรับการปฏิบัติ
งาน”  โดย นางสาวรัตนาภรณ   
กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา 
และนางสาวประทีป ชินบดี 
บรรณารักษงานเทคโนโลยี 
แผนกพัฒนา สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
นางสุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

ไมเสีย
คาใช
จาย 



 
 

103

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

 
14-17   
ก.พ. 49 

- การเสวนาวิชาการในงานสัปดาห
หองสมุด สํานักหอสมุด ม.รังสิต 
ประจําปการศึกษา 2548 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

23 ก.พ. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 1/2549 

 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งตําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม  

ไมเสีย
คาใช
จาย 

2 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 2/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 



 
 

104

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

3 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon    
คร้ังที่ 3/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบดี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

6 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon คร้ัง
ที่ 4/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

16 มี.ค. 
49  

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุดประจําปการ
ศึกษา 2547 คร้ังที่ 7 เร่ือง “การ
ใหความรูและเลาประสบการณ
ในการจัดทํา Big Cleaning Day” 
โดย คุณสวินทร พงษเกา นัก
วิทยาศาสตรระดับ 9 ทําหนาที่หัว
หนาแผนกบริหารความเสี่ยง กอง
บริหารระบบความสูญเสีย ฝาย
พัฒนาคุณภาพและความปลอด
ภัย บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน 
 

4,200.- 



 
 

105

วัน 
เดือน ป 

 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

24 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon คร้ัง
ที่ 5/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา  เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

4-5    
เม.ย. 49 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 8 เร่ือง 
“มาตรฐาน MARC สําหรับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ”                
โดย อาจารยสุวันนา ทองสีสุขใส 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
 

18,264
.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

21 เม.ย. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ความ
รูเบื้องตนในการใชระบบงาน 
Horizon และการสืบคน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

24-25 
เม.ย. 49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
วิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

26-27 
เม.ย. 49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon)  เร่ือง 
“ระบบควบคุมการยืม-คืน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

28 เม.ย. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “การดู
แลระบบเบื้องตน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

3 พ.ค. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
วิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางอุไร เครือตา 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

4 พ.ค. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
ควบคุมการยืม-คืน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส สุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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5. การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น  
 
วัน 

เดือน ป 
รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใช

จาย 
1-3 มิ.ย. 
48 

- การอบรม IT Essential I คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

8 ก.ค. 
48 

- การประชุมเชิงปฏิบัติเร่ือง 
“การพัฒนาตัวชี้วัดและ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
รังสิต” 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

17 ส.ค. 
48 

- การสัมมนาเรื่อง “ภาษีที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยและ
บริการวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน” 

สถาบันวิจัย น.ส. ชะออน พันถัน ไมเสียคา
ใชจาย 

18 ส.ค. 
48 

- การเปนคณะอนุกรรรมการ
ฝายปฏิคมและจําหนายบัตร
และสวัสดิการคอนเสิรต คร้ัง
ที่ 1  Rangsit University 
Conservatory of Music 
Faculty Recital 

วิทยาลัยดนตรี น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

30 ส.ค. 
48 

- การฝกอบรม  การเขียนและ
การประเมินโครงการ 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ชะออน พันถัน 

ไมเสียคา
ใชจาย 

27 ต.ค. 
48 

- การบรรยายพิเศษ “โครงการ
เสริมสรางวิสัยทัศนเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย” 

ฝายพัฒนาคุณ
ภาพ 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. อรนุช ไตรยราช 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

14 พ.ย. 
48 

- การแสดงนาฎศิลปจีน-  
ดนตรีจีน 

ม.รังสิต รวมกับ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีกุยหลิน 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 

14 ธ.ค. 
48 

- การสัมมนา “การวิจัย
สถาบัน : เครื่องมือสําหรับ
การบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย” 

สํานักงานวางแผน
พัฒนาคุณภาพ
และศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสียคา
ใชจาย 

25 ม.ค. 
49 

- การเขารวมโครงการ “การ
รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและโครง
การ To Be Number One 

มหาวิทยาลัย     
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

ไมเสียคา
ใชจาย 

2  ก.พ. 
49 

- การฝกอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการจัดประชุมใน
หนวยงาน” 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตรยราช 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 

22 ก.พ. 
49 

- การเขารวมงานพิธีเปด
นิทรรศการ Thai Idea  การ
แสดงผลงานนักศึกษาคณะ
ศิลปกรรม ชั้นปที่ 1 

คณะศิลปกรรม นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

28 ก.พ. 
49 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“แนวทางการแกไขรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540” 

คณะนิติศาสตร 
และคณะกรรมา  
ธิการการพัฒนา 
การเมือง สภาผู
แทนราษฎร 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. อรนุช ไตรยราช 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 

18 มี.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย
สถาบัน” 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสียคา
ใชจาย 

23 มี.ค. 
49 

- การประชุมการจัดทํา       
หอสมุดทางการแพทยใน
ระบบออนไลน 

สถาบันรวมผลิต
แพทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางกนกวรรณ จันทร 

ไมเสียคา
ใชจาย 

9 พ.ค. 
49 

- การประชุมบุคลากร       
ประจําป 2549 

มหาวิทยาลัย     
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

9 พ.ค. 
49 

(ตอ)  น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. อรนุช ไตรยราช 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกันยา ไทยฉาย 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสียคา
ใชจาย 

18 พ.ค. 
49 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การสรางสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสอยางงายดวย
ตนเองบนระบบการบริหาร
การเรียนการสอน” 

ศูนย E-Learning 
 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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6. การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

6-8 มิ.ย. 
48 

- การประชุมนานาชาติเนื่อง
ในโอกาสฉลอง 100 ป     
หอสมุดแหงชาติเร่ือง      
“หอสมุดแหงชาติในสังคม
ฐานความรู (National 
Libraries in the 
knowledge Based 
Society)”  

หอสมุดแหงชาติ ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

ไมเสียคา
ใชจาย 

16 มิ.ย. 
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“Academic Library Vision 
2008 : Success Equity” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และบริษัท บุคส 
ออนไลน จํากัด 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

8 ก.ค. 
48 

- การสัมมนาการใชฐานขอมูล  
Scopus 

สมาคมศิษยเกา
แพทยศิริราช 

นางดาวรัตน แทนรัตน ไมเสียคา
ใชจาย 

15 ก.ค. 
48 

- Reference ในการสนับสนุน
การเรียนรูและการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา 

 

สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

27 ก.ค. 
48 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“QuestionPoint กับบทบาท
ของ Virtue Reference 
Services ในการสนับสนุน
การเรียนรูและการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา” 

สถาบันวิทยบริการ     
จุฬางกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

28 ก.ค. 
48 

- การเขารวมนิทรรศการ   
เร่ือง “จดหมายเหตุ :    
ประตูสูการเรียนรูธนาคาร
แหงประเทศไทย” 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“เอกสารจดหมายเหตุ :   
คุณคาและประโยชน”  โดย    
ศ. ดร. ฉัตรทิพย นาถสุภา” 

 

ธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสียคา
ใชจาย 

24 ส.ค. 
48 

- Workshop on “Information 
Professionals for the 21th 
Century at IRO, U.S. 
Embassy, Bkk.” 

 

Information 
Resource Office 
U.S. Embassy 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสียคา
ใชจาย 

29 ส.ค. 
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“การจัดการความรูกับหอง
สมุดยุคใหม” 

ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ 
สมาคมหองสมุดฯ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 500.- 

4 ต.ค. 
48 

- การสัมมนาเรื่อง “ปญหาการ
บริหารจัดการและการให
บริการทรัพยสินทางปญญา
ในรูปแบบดิจิตัล” 

สถาบันวิทยบริการ     
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสียคา
ใชจาย 

4 ต.ค. 
48 

- การสัมมนาเรื่อง “เปดโลก
ส่ือการเรียนการสอนดวย
ภาพยนตร” 

บริษัทแมงปอง จํากัด 
ณ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสียคา
ใชจาย 

12 ต.ค. 
48 

- การประชุมเร่ือง  “หอสมุด
แหงชาติประตูสูโลกกวาง” 

 

หอสมุดแหงชาติ นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน 
 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

25-26  
ต.ค. 48 

- การสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา คร้ังที่ 23 เร่ือง 
“ทิศทางกลยุทธสําหรับหอง
สมุดสังคมฐานความรู 
(Strategic Direction for 
Library in Knowledge-
Based Society) 

มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง, คณะกรรมการ
พัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
และสํานักงานคณะ
กรรมการการอุดม
ศึกษา 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

33,029.9
3 

2 พ.ย. 
48 

- การประชุมสัมมนา British 
Standard Institute (BSI) 
Products Launching in 
Thailand 

บริษัท บุคโปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางดาวรัตน แทนรัตน ไมเสียคา
ใชจาย 

17 พ.ย. 
48 

- การบรรยายและสาธิตฐาน
ขอมูล Vascoda จาก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนี  

 

ชมรมเพื่อหอสมุด
แหงชาติ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

17-18 
พ.ย. 48 

- การประชุมสัมมนาเรื่อง 
“Online Information and 
Education Conference 
2005” 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต, จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
 

นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. อรนุช ไตรราช 

ไมเสียคา
ใชจาย 

21 พ.ย. 
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“จดหมายเหตุกับหนวยงาน
ภาคเอกชน” 

สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ รวมกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

25 พ.ย. 
48 

- 30 ป ความสัมพันธไทยจีน 
600 ป ซําปอกง/เจิ้งเหอกับ
อยุธยาและอุษาอาคเนย  

มูลนิธิโตโยตาแหง
ประเทศไทย และมูล
นิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

1,000.- 

27 พ.ย. 
48 

- การเสวนาเรื่อง Living 
Library : มิติใหมหองสมุด
ไทย ในงานจุฬาลงกรณ  
วิชาการ 48 

นิสิตภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
นางอุไร เครือตา 

ไมเสียคา
ใชจาย 

12-15  
ธ.ค. 48 

- การประชุมนานาชาติ เร่ือง 
“หองสมุดดิจิทัลแหงเอเชีย 
คร้ังที่ 8”  

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยรวมกับ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 9,000.- 

28 ก.พ. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “Science 
Inspires” 

ศูนยความรูวิทยา
ศาสตรและ
เทคโนโลยี (STKC) 
ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด 

นางเยาวรัตน บางสาลี ไมเสียคา
ใชจาย 

9-10    
มี.ค. 49 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“เมทาดาทาสําหรับดิจิทัล 
คอลเล็คชั่น” 

 
 
 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 811.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

19 มี.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง 
“Knowledge Sharing II : 
KM Assessment & HR 
Roles” 

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสียคา
ใชจาย 

26 มี.ค. 
49 

- การอภิปรายเรื่อง “การสราง
และฟนฟูความเชื่อมั่นของ
มหาวิทยาลัยตอระบบงาน
หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 
สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 800.- 

17 พ.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรม
กลองวงจรปดแบบ  IP 
Network Camera” 

บริษัท AXIS 
Communication  
จํากัด   

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสียคา
ใชจาย 

18 พ.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “Power of 
Oracle On Windows” 

บริษัท Microsoft 
Thailand จํากัด 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสียคา
ใชจาย 

22 พ.ค. 
49 

- การสัมมนาและอบรมภาค
วิชาการเรื่อง “กลยุทธการ
สรางหัวใจบริการ Service 
Mind” 

มหาวิทยาลัยหอการ
คาไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางกัลยา ตันจะโร 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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 การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2548 
 ในปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปไวดังนี้ 
การศึกษาดูงาน 

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

21-23  
ก.ค 48 

- URA Gallary พิพิธภัณฑ 
- หองสมุดมหาวิทยาลัย National 

University of Singapore (NUS)  
- หองสมุดมหาวิทยาลัยนันยาง 

(Nanyang Technology University)   

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต      

บุคลากรสํานักหอสมุด 20 
คน 

คนละ 
11,900.-  
จายเอง 
741.-  
คาของ
ขวัญ 

3-5 ต.ค. 
49 

หองสมุดมหาวิทยาลัย National 
Institute of Educations (NIE) ของ 
Nangyang Technological และหอง
สมุดแหงชาติ สาขา Takashimaya  
ประเทศสิงคโปร 

บริษัท คิโนะคู
นิยะ บุคสโตร 

น.ส. ศิริรัตน  พวงรอย 2,200.- 

22 พ.ย. 
49 

หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ  (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

(คาใช
จายใช   
งบกลาง
มหาวิท 
ยาลัย) 

19 ม.ค. 
49 

หองสมุดปรีดี พนมยงค  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 
(ระบบหองสมุดอัตโนมัติ) 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต      

ดร. มลิวัลย ประดิษฐีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกนกวรรณ จันทร 

371.- 
คาของ
ขวัญ 
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การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน 

ป 
รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใช

จาย 
15 ก.ย. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคโนโลยี      
คร้ังที่ 3/2548 

กลุมงาน
เทคโนโลยี   
อพส. / 
มหาวิทยาลัย  
หอการคาไทย 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสีย
คาใช
จาย 

7 เม.ย. 49 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหอง
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) กลุมงานเทคโนโลยี     
คร้ังที่ 6/2/2549 

กลุมงาน
เทคโนโลยี   
อพส. / 
มหาวิทยาลัย  
กรุงเทพ 
 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสีย
คาใช
จาย 
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การอบรม สัมมนา ที่สํานักหอสมุดจัดขึ้น 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

1 ก.ย. 
48 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
eBook NetLibrary 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท เบสท 
บุคส ออนไลน 
จํากัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
 

9 ก.ย. 
48 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
SCOPUS  

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท 
Elsevier 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
 

16 พ.ย. 
48 

-  การอบรมฐานขอมูลออนไลน 
   Business Source Premiere 

(BSP) 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท 
EBSCO 
Publishing 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

16 พ.ย. 
48 

(ตอ)  น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 

 

23 ม.ค. 
49 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 6  เร่ือง 
“การใชโปรแกรม Excel ระดับ 
Advance สําหรับการปฏิบัติ
งาน”  โดย นางสาวรัตนาภรณ   
กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา 
และนางสาวประทีป ชินบดี 
บรรณารักษงานเทคโนโลยี 
แผนกพัฒนา สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
นางสุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

23 ก.พ. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 1/2549 

 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

23 ก.พ. 
49 

(ตอ)  น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งตําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

 

2 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 2/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

3 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon    
คร้ังที่ 3/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบดี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

6 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 4/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

6 มี.ค. 
49 

(ตอ)  น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

 

24 มี.ค. 
49 

- การประชุมการดําเนินงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   
คร้ังที่ 5/2549 

สํานักหอสมุด   
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา  เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

4-5    
เม.ย. 49 

- โครงการเสวนาวิชาการและ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2547 คร้ังที่ 8 เร่ือง 
“มาตรฐาน MARC สําหรับระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ”                
โดย อาจารยสุวันนา ทองสีสุขใส 
รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัย
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 

18,264
.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

4-5    
เม.ย. 49 

(ตอ)  น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 

 

21 เม.ย. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ความ
รูเบื้องตนในการใชระบบงาน 
Horizon และการสืบคน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

24-25 
เม.ย. 49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
วิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

26-27 
เม.ย. 49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon)  เร่ือง 
“ระบบควบคุมการยืม-คืน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใช
จาย 

28 เม.ย. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “การดู
แลระบบเบื้องตน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

28 เม.ย. 
49 

(ตอ)  น.ส. ประทีป ชินบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

 

3 พ.ค. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
วิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางอุไร เครือตา 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย
คาใช
จาย 

4 พ.ค. 
49 

- การอบรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติ (Horizon) เร่ือง “ระบบ
ควบคุมการยืม-คืน” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
รังสิต รวมกับ 
บริษัท ลิบ
เน็ทส จํากัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส สุภาพร เฉลยไกร 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล 

ไมเสีย
คาใช
จาย 
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การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น  
 
วัน 

เดือน ป 
รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใช

จาย 
1-3 มิ.ย. 
48 

- การอบรม IT Essential I คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

18 พ.ค. 
49 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การสรางสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสอยางงายดวย
ตนเองบนระบบการบริหาร
การเรียนการสอน” 

ศูนย E-Learning 
 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

16 มิ.ย. 
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“Academic Library Vision 
2008 : Success Equity” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
และบริษัท บุคส 
ออนไลน จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

8 ก.ค. 
48 

- การสัมมนาการใชฐานขอมูล  
SCOPUS 

สมาคมศิษยเกา
แพทยศิริราช 

นางดาวรัตน แทนรัตน ไมเสียคา
ใชจาย 

27 ก.ค. 
48 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง 
“QuestionPoint กับบทบาท
ของ Virtue Reference 
Services ในการสนับสนุน
การเรียนรูและการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา” 

สถาบันวิทยบริการ     
จุฬางกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสียคา
ใชจาย 

2 พ.ย.. 
48 

- การประชุมสัมมนา British 
Standard Institute (BSI) 
Products Launching in 
Thailand 

บริษัท บุคโปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางดาวรัตน แทนรัตน ไมเสียคา
ใชจาย 

17 พ.ย. 
48 

- การบรรยายและสาธิตฐาน
ขอมูล Vascoda จาก
ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันนี  

ชมรมเพื่อหอสมุด
แหงชาติ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 
 

ไมเสียคา
ใชจาย 

17-18 
พ.ย. 48 

- การประชุมสัมมนาเรื่อง 
“Online Information and 
Education Conference 
2005” 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต, จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชินบดี 
น.ส. อรนุช ไตรราช 

ไมเสียคา
ใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใช
จาย 

12-15  
ธ.ค. 48 

- การประชุมนานาชาติ เร่ือง 
“หองสมุดดิจิทัลแหงเอเชีย 
คร้ังที่ 8”  

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยรวมกับ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 9,000.- 

9-10    
มี.ค. 49 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“เมทาดาทาสําหรับดิจิทัล 
คอลเล็คชั่น” 

 
 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 
คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 811.- 

17 พ.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรม
กลองวงจรปดแบบ  IP 
Network Camera” 

บริษัท AXIS 
Communication  
จํากัด   

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสียคา
ใชจาย 

18 พ.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “Power of 
Oracle On Windows” 

บริษัท Microsoft 
Thailand จํากัด 

น.ส. ประทีป ชินบดี ไมเสียคา
ใชจาย 
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สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งป
การศึกษา 2548  ดังนี้ 
 
กิจกรรมการอบรม/สัมมนา 

 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูเขารวม จํานวน/

คน 
คาใช 
จาย 

หมาย
เหตุ 

8 ส.ค. 
48 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง 
Benchmarking the 
Universities, Benchmarking 
the Libraries โดย Associate 
Professor Dr. John L. Yeager 
แหง University of Pittsburgh 
USA. และ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ ผู
อํานวยการสถาบันวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- บุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต 

- บุคลากรภายนอก 

113  500.- เสียคาใช
จาย
เฉพาะ
บุคคล 
ภายนอก 

22 ส.ค. 
48 

- แนะนําและสาธิตการใชฐานขอ
มูลออนไลน Bentham 
Science, ฐานขอมูลออนไลน 
Thieme e-Book และ Thieme 
E-Journal และฐานขอมูล 
Annual Reviews E-Journal 

- คณาจารย คณะ
เภสัชศาสตร 

- -  

1 ก.ย. 
48 

- อบรมการสืบคนขอมูลและวิธี
การยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส
จากฐานขอมูล e-Book 
NetLibrary 

- คณาจารย และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต 

19 -  

9 ก.ย. 
49 

- อบรมการใชฐานขอมูล 
SCOPUS 

- คณาจารย และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต 

13 -  
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กิจกรรมการอบรม/สัมมนา (ตอ) 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูเขารวม จํานวน/
คน 

คาใช 
จาย 

หมาย
เหตุ 

30 พ.ย.  
48 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง       
“หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
รังสิต : สําคัญอยางไร ใครเกี่ยว
ของ”  โดย อาจารยชยันต หิรัญ
พันธ ผูอํานวยการหอจดหมาย
เหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 

- คณาจารย และ
บุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต 

43 -  

 
ปฐมนิเทศ/สอน/วิทยากร 

 
วัน เดือน ป รายการ ผูเขารวม 
มิ.ย. – ก.ค. 
48 

- การจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม ปการ
ศึกษา 2548 

- นักศึกษา 

22 ก.ย. 48 - การแนะนําการใชฐานขอมูล BSP  - นักศึกษาปริญญา
โท  ศูนยศึกษา
สาทรธานี 

10 พ.ย.48 - การสอนการใชหองสมุดและการสืบคนขอมูลและบริการตางๆ ของ
สํานักหอสมุด โดย นางนฤมล พฤกษศิลป หัวหนาแผนกบริการ 
สํานักหอสมุด 

- นักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร     
ชั้นปที่ 1 

15 ธ.ค. 48 - การแนะนําการใชฐานขอมูล BSP  - นักศึกษาปริญญา
โท  ศูนยศึกษา
วิภาวดี 

24 เม.ย. 49 - ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ไดรับเชิญ
เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและการพัฒนา       
บุคลิกภาพสําหรับการปฏิบัติงาน” ในการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพรอมนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2549 
ของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

- นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรม 
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การประชุม 
 

วัน เดือน 
ป 

รายการ 

11 พ.ย. 48 - การประชุมกลุมงานเทคโนโลยีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

1 ธ.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอก
ชน (อพส.) 

19 ม.ค. 49 - การประชุมกลุมงานบริการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 
 

การจัดนิทรรศการ 
 

วัน เดือน ป รายการ 
มิ.ย. – ก.ค. 48 - แนะนําบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด 
4 ส.ค. – 19 ก.ย. 48 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
19 ก.ย. – 4 ธ.ค. 48 - รางวัลซีไรท 
4 ธ.ค. 2548 – ก.พ. 
2549 

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ก.พ. – พ.ค. 49 - แนะนําฐานขอมูลออนไลนของสํานักหอสมุด รวมไปถึงวิธีการใชฐานขอมูล 
14 ก.พ. – พ.ค. 49 - แนะนําสํานักหอสมุด ประวัติ โครงสรางการบริหาร แผนกลยุทธหองสมุด

อิเล็กทรอนิกส การประกันคุณภาพ และกิจกรรม 5 ส 
พ.ค. – มิ.ย. 49 - แนะนําธุรกิจ SME 
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กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 

วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูเขารวม 

8-11 ส.ค. 
48 

- กิจกรรมวันแม - นักศึกษา 

15 ส.ค. 48 - การตัดสินประกวดเขียนเรียงความ “หนังสือนี้เพื่อแม” - นักศึกษา 
19 ส.ค. 48 - การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ “หนังสือนี้เพื่อแม” เนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถครบรอบ 
73 พรรษา 

- นักศึกษา 

2 ธ.ค. 48 - โครงการประกวดเขียนเรียงความ เร่ือง “ความประทับใจในวันลอย
กระทงและการแขงขันเลาเรื่องจากหนังสือ” 

- นักศึกษา 

21 ธ.ค. 48 - พิธีเปดและรับมอบมุม Set Corner จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

- นักศึกษา 
- บุคลากร 
มหาวิทยาลัย 

- บุคลากรหอสมุด   
25 ม.ค. 49 - การจัดกิจกรรม Open House 2006 ของสํานักหอสมุด - นักศึกษา 

- บุคลากร
มหาวิทยาลัย 

2 ก.พ. 49 - โครงการหองสมุดสัญจร - นักศึกษา 
14-17 ก.พ. 
49 

- กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2548 - นักศึกษา 
- บุคลากร
มหาวิทยาลัย 

8-11 พ.ค. 
49 

- พิธีเปด “ลานนัดพบ” และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช
หองสมุดและการจัดกิจกรรมเรื่อง “อาชีพที่นาสนใจและการแนะแนว
การศึกษาตอประเทศหรัฐอเมริกา” 

- นักศึกษา 
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ผูมาเยี่ยมชม 
 

วัน เดือน ป รายการ ผูเขารวม จํานวน/คน 
8 ก.ย. 48 - นักเรียนชั้นอนุบาล 1B โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยรังสิต  
- นักเรียน 23 

13 ต.ค. 48 - บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

- บุคลากร 5 

16 พ.ย. 48 - คณาจารยจาก Vinayaka Mission Research 
Foundation Deemed University (VMRF)  

- คณาจารย 2 

29 พ.ย. 48 - Mr. John Hickok บรรณารักษประจําศูนยส่ือโสต
ทัศนและสื่อการเรียนการสอน หองสมุดพอลลินา
จูน แอนด จอโจ พอลแลค แหงมหาวิทยาลัยแค
ลิฟอรเนียสเตท ฟูลเลอรตัน มลรัฐแคลิฟอรเนีย  

- บรรณารักษ 1 

17 ก.พ. 49 - คณาจารยจาก Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” (Jawa Timur and East 
Java) จากประเทศอินโดนีเซีย  

- คณาจารย - 

7 มี.ค. 49 - คณาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี
นพรัตนวชิระ กระทรวงสาธารณสุข  

- คณาจารย -  

21 มี.ค. 49 - ผูบริหารจาก Keera-Pat International School  - คณะผูบริหาร - 
26 เม.ย. 49 - คณาจารยจากโรงเรียนจักรคําคณาทร อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน  
- คณาจารย 16 

8 พ.ค. 49 - บุคลากรสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

- บุคลากร 24 
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บริจาคสิ่งของ 

 
วัน เดือน ป รายการ 

9 ส.ค. 48 - มอบสิ่งพิมพ จํานวน 518 เลม แดผูอํานวยโรงเรียนผูใหญธัญญะศึกษา 
10 ส.ค. 48 - มอบสิ่งพิมพ จํานวน 174 เลม ใหกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนําไปมอบแกโรงเรียนบานทาโพธิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

20 ก.ย. 48 - มอบสิ่งพิมพ จํานวน 667 เลม ใหกับตัวแทนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต เพื่อนําไปมอบใหแกโรงเรียนบานโซกมวง ตําบลทุงเสลียง อําเภอ       
ทุงเสลียง จังหวัดสุโขทัย 
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สวนที่ 7 ภาคผนวก ค 

รวมภาพกิจกรรมสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2548 
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สัมมนาวิชาการสัมมนาวิชาการ   เรือ่งเรือ่ง
Benchmarking Universities, Benchmarking LibrariesBenchmarking Universities, Benchmarking Libraries

สัมมนาวิชาการ
สัมมนาวิชาการ

44  สิงหาคมสิงหาคม  25482548

 

สัมมนาวิชาการสัมมนาวิชาการ   เรือ่งเรือ่ง
หอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ  มหาวิทยาลัยรงัสิตมหาวิทยาลัยรงัสิต   ::  สําคัญอยางไรสําคัญอยางไร   ใครเก่ียวของใครเก่ียวของ   ??

3030  พฤศจิกายนพฤศจิกายน   25482548
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ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน
2121--23 23 กรกฎาคมกรกฎาคม 2548 2548

National University of SingaporeNational University of Singapore
NanyangNanyang Technological UniversityTechnological University

 

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยพายัพ
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งานทําบุญหองสมุดงานทําบุญหองสมุด  และและ  งานสังสรรคปใหมงานสังสรรคปใหม

เขาขอพรปใหมจากผูบริหารเขาขอพรปใหมจากผูบริหาร

 

กีฬาบุคลากร

 



 139

มอบส่ิงพิมพให
รร.ผูใหญธัญญะศึกษา
อ.ธัญบุรี  จ.ปทมุธานี

มอบสิ่งพิมพให
ตัวแทนนักศึกษานําไปมอบให
รร.บานทาโพธิ์  จ.กาญจนบุรี

มอบสิ่งพิมพให
ตัวแทนคณะนิติศาสตร

นําไปมอบให
โรงเรยีนในตางจังหวัด

บริการสังคมบริการสังคม
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รายงานผลตอคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพฝายวิชาการ

การตรวจสอบตนเองโดย
คณะกรรมการประกันคณุภาพสํานักหอสมดุ
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พิธีเปดหองประชุมพิธีเปดหองประชุม  
ดรดร..อุทัยอุทัย  ทุติยะทุติยะโพธิโพธิ 12 กรกฎาคม 2548
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ฝกอบรมการใชฐานขอมูล
ใหคณาจารยและบุคลากร

แนะนําการใชหองสมุด
ใหนักศึกษา

 

สัปดาหสงเสริมการอาน
8 – 11 สิงหาคม  2548
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กิจกรร
มวันแ

ม
กิจกรร

มวันแ
ม

เขารวมพิธีถวายพระพร
เน่ืองในวโรกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ

 จัดโดย  มหาวิทยาลัยรงัสิต

  พิธีมอบรางวัลการประกวดเรยีงความ “หนังสือนี้เพื่อแม”

 

กิจกรร
มวันพอกิจกรร
มวันพอ เขารวมพิธีถวายพระพร

เน่ืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
จัดโดย  มหาวิทยาลัยรงัสิต

  พธีิมอบรางวัล
การแขงขัน “เลาเรื่องจากหนังสือ”
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พิธีรับมอบ
มุมความรูตลาดทุน  (Set Corner)

21 ธันวาคม  2548

 

งาน Open House
25 มกราคม  2549
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งานสัปดาหหองสมุด
14 – 17 กมุภาพันธ  2549

 

ตอนรับ
ผูใชและ

ผูมาเยี่ยมเยียน
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สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด    มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต  
การพัฒนาทางกายภาพการพัฒนาทางกายภาพ     ((  ชัน้ชัน้  22 ))

สวนลอยฟาสวนลอยฟา  
มุมชมมุมชมวดิีวดิีทัศนกลุมทัศนกลุม  

จุดบ
ริการ

 Access
 Point

มุมกาแฟมุมกาแฟ  

 

สํานักหอสมุดสํานักหอสมุด    มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต  
การพัฒนาทางกายภาพการพัฒนาทางกายภาพ     ((  ชัน้ชัน้  33 ))

ลานนัดพบลานนัดพบ  

สวนน้ําพุสวนน้ําพุ

มุมความรูตลาดทุน  Set Corner

จุดบริการ Access Point

 




