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คํานํา 

 
 รายงานประจาํปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 นี้ 

จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มถิุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553 ที่ผาน

มา และนาํเสนอแกผูบริหารมหาวิทยาลยั หนวยงานที่เกีย่วของ สาธารณชน คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัรังสิต  

 

ในปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 19 

ตัวบงชี้ซึ่งไดมีการปรับปรุงการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ โดยมุงเนนการวัด

สัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ภาระงานหลัก ประกอบดวย งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ    งานพัฒนา     ทรัพยากรสารสนเทศ    การบริการทรัพยากรสารสนเทศ   และการ

ดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ     มหาวิทยาลัย  การบริหารและการจัดการ การเงินและ

งบประมาณ  และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 สํานักหอสมุดหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดม 

ศึกษาประจําปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) นี้ จะเปนขอมูล

สารสนเทศและหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงความอุตสาหะมุงมั่นของบุคลากรของสํานักหอสมุด 

ทุกคน ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวมมือ

กันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศกึษา และผูเปนผูใชหองสมุดทุกทานที่

สนับสนนุการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ และขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุก

ทานมา ณ โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ทานจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป  

 

               ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

              ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

           มิถนุายน  2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา

ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย

เทคนิคและบริการ และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 4 แผนก 1 สํานักงาน ไดแก แผนกเทคนิค 

แผนกบริการ แผนกพัฒนา  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ ปจจุบันมีอัตรากําลัง

ทั้งสิ้น 27 คน       ปการศึกษา 2552 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 25,599,096.96 บาท (ยี่สิบหา

ลานหาแสนเกาหมื่นเกาพันเกาสิบหกบาทเกาสิบหกสตางค) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งสิ้น 

25,267,576.10 บาท (ยี่สิบหาลานสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบหกบาทเกาสิบสตางค) 

คงเหลืองบประมาณเปนเงิน 331,520.86 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหารอยยี่สิบบาทแปดสิบหก

สตางค) มีการใชจายงบประมาณคิดเปนรอยละ 98.7 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายหลัก

นํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,370,545.69 บาท   (สิบสาม

ลานสามแสนเจ็ดหมื่นหารอยสี่สิบหาบาทหกสิบเกาสตางค)  คิดเปนรอยละ 52.23 ของคาใชจาย

ทั้งหมด 

 ในปการศึกษา 2552 สํานกัหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการ ไดแก 

หนงัสือ 134,196 เลม วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 962 รายชื่อ หนังสือพิมพ 20 รายชื่อ     

ส่ือโสตทัศน 16,102 รายการ  และฐานขอมูลออนไลน  8  ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูล  OCLC NetLibrary 

E-BOOK 7,129 รายชื่อ 2. ฐานขอมูล InterScience (Blackwell Synergy) 750 รายชื่อ 3. ฐานขอมูล

มติชน E-Library  2,000  บทความ  4.ฐานขอมูล IEEE/IEL  2,616,980  บทความ  5. ฐานขอมูล  

Business Source Complete 2,300 ชื่อเร่ือง และ Peer reviewed 3,000 ชื่อเร่ือง 6. ฐานขอมูล 

Science Direct 10,145,697 บทความ  7. ฐานขอมูลสาระสังเขป DAO 2.4 ลานรายชื่อ   8. ฐานขอมูล

วิทยานิพนธและวิจัยไทย 155,000 รายชื่อ ส้ินสุดปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดมีทรัพยากร

สารสนเทศเพือ่บริการผูใช จํานวน 15,481,136 รายการ เมื่อเปรียบเทียบกบัปการศึกษา 2551 เพิ่มข้ึน

รอยละ 14.25  

 ในปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกนั

คุณภาพตาม 5  องคประกอบ 19  ตัวบงชี้ โดยมีผลการดาํเนนิงานตอไปนี้  

 

 

 

 

 



 ข 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบาย พนัธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวทิยาลยั  นอกจากนี ้ ในการกําหนดแผนการ

ดําเนนิงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมคีวาม

สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวทิยาลยัและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ มี

การกําหนดแผนการบรหิารความเสีย่ง มกีารดําเนินการตามแผนทีว่างไว และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพฒันาตอไป  
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 3.00 
 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกลาว 4 ตัวบงชี้ ไดแก การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ และการ

ดําเนินงานหอจดหมายเหตุ 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักหอสมุดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิงาน

และการใหบริการ อยางมปีระสิทธิภาพ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการบริหารการจัดหา การ

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบคนและเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศ การ

บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และใชเทคโนโลย ี RFID ในการยืมคืนดวยตนเอง (Self-checking 

service) โดยมีการติดตั้งเคานเตอรบริการยืมดวยตนเอง และจุดรับคืนหนังสือ (Books Return) และมี

การปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ระบบ Wire และ WiFi ภายในอาคารเพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศและความรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาและบํารุงรักษาเวบ็ไซตของ

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

สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพวิเตอรทั้งสิน้ 87 เครื่อง และเปนเครื่องทีม่ีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 

จํานวน 84 เครื่อง โดยเปนเครื่องสําหรบับริการผูใช 52 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 405.46 คน) และเปนเครื่องสําหรับใชงานในระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อ     

การจัดการขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนสารสนทศ บริการยืมคืน และงานธุรการ จํานวน    

32 เครื่อง  

บุคลากรของสํานักหอสมุด ไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

สม่ําเสมอ เฉลี่ยคนละ 4.48 กิจกรรมตอป 



 ค

 การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ในปการศึกษา 2552 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเงินทั้งสิน้ 13,370,545.69 บาท (สิบสามลานสามแสนเจ็ดหมื่นหารอยสี่สิบ

หาบาทหกสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 66.46 ของคาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด โดยใชจายเปน

คาจัดซื้อหนังสือ 3,398,699.94 บาท คาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ  6,143,798.79 บาท คาสมาชิก

ฐานขอมูลออนไลน 3,772,609.56 บาท และคาจัดซื้อส่ือโสตทัศนวัสดุ  55,437.40 บาท   

 ในปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทจาํนวนทั้งสิน้  

15,481,136 รายการ  โดยแบงเปนหนังสือจํานวน 134,196 เลม วารสาร 962 รายการ (ชื่อเร่ือง) 

หนงัสือพมิพ 20 รายการ (ชื่อเร่ือง) ส่ือโสตทัศน  16,102 รายการ และมีส่ืออิเลก็ทรอนกิสที่สามารถ

สืบคนผานระบบออนไลนจากฐานขอมูลออนไลนจํานวน  8 ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูลหนงัสือ

อิเล็กทรอนกิส OCLC Net Library e-Book 7,129 รายการ 2. ฐานขอมูลวารสาร Wiley Inter Science 

(Blackwell Synergy) 750 รายชื่อ 3. ฐานขอมูลบทความหนงัสือพมิพ Matichon e-Library  2,000 

รายการ 4. ฐานขอมูล IEEE/IEL 2,616,980 รายการ (บทความ) 5. ฐานขอมูลวารสาร EBSCO 

Business Source Complete 2,300 รายการ (ชื่อเร่ือง) peer reviewed 3,000 ชื่อเร่ือง 6.ฐานขอมูล 

Science Direct 10,145,697 รายการ (บทความ) 7. ฐานขอมูลสาระสังเขป Dissertation Abstract 

Online (DAO) 2,400,000 รายการ 8. ฐานขอมูลวทิยานพินธและวิจัยไทย (TDC สกอ.) 155,000 

รายการ   

 ทรัพยากรสารสนเทศของสาํนักหอสมุดมีความเพียงพอตอการใชของผูใชบริการ โดยมีสัดสวน

จํานวนอาจารย (จํานวนอาจารย 996 คน) ตอจํานวนทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมด (15,481,136 

รายการ) เทากับ 1 คน ตอ 15,543.30 รายการ และตอสัดสวนจํานวนนักศึกษา (จํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา 19,028.70 คน) เทากับ 1 คน ตอ 813.56 รายการ  

 

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการเขาใชหองสมุด  มีจํานวนทั้งสิ้น 460,110 คร้ัง (ผูเขา

ใชหอสมุดกลางจํานวน327,475  คร้ัง  ผูใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน 7,426 คร้ัง  ผูใชหองสมุดศูนย

สาทรธานีจํานวน 6,903  คร้ัง  และการใชผานเว็บไซตจํานวน  118,306 คร้ัง)  ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ/ปริญญานิพนธ /วิทยานิพนธ/ ส่ือโสตทัศนถูกยืมใชรวมทั้งสิ้น   91,067  คร้ัง (รวมการ

ตออายุการยืม)  และรับคืนจํานวน 81,987  คร้ัง  มีการใชตัวเลมวารสาร จํานวน 29,015 คร้ัง  การใช

บริการสืบคนฐานขอมูล 94,491 คร้ัง รวมสถิติการใชบริการทั้งหมด 2,886,805 คร้ัง หรือโดยเฉลี่ยผูใช 

(จํานวน 21,083.70 คน) ใชบริการหองสมุดเฉลี่ยคนละ 136.92 คร้ังตอป 

 

 



 ง 

สํานักหอสมุดเปดใหบริการทุกวนัจนัทรถงึวนัศุกร เวลา 8.30 ถึง 21.00 น. และวันเสาร-อาทิตย 

เวลา 9.00-17.00 น. โดยเฉลี่ยเปดใหบริการ 12.5 ชั่วโมงตอวัน และมีบรรณารักษประจําโตะบริการ

ตอบคําถามวนัละ 8 ชั่วโมง เพื่อใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา ในปการศึกษา 2552 มีจํานวน

ผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา จาํนวน 2,858 ราย 

สํานักหอสมดุมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช โดยมผีลรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย  3.49)  

โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีผลอยูในระดับดีมากในดานผูใหบริการ (คาเฉลี่ย  4.02)   และ

อยูในระดับดี  5 ดาน ไดแก ดานสถานที่ (คาเฉลีย่ 3.54) ดานการประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร  

(คาเฉลี่ย 3.53) ดานการเขาถึงขอมูล (คาเฉลี่ย 3.52) ดานทรพัยากรสารสนเทศ (คาเฉลี่ย 3.33) และ

ดานเครื่องมืออุปกรณ (คาเฉลี่ย 3.00)  ตามลาํดับ 

สํานกัหอสมุดมีการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานและการใชหองสมุดสําหรับนักศกึษาใหม ซึ่งในป

การศึกษา 2552 มกีารจัดกจิกรรมหลกั จาํนวน 4 คร้ัง และจัดนทิรรศการใหญ จาํนวน 5 คร้ัง นทิรรศการ

ยอยและจดับอรดแนะนาํขอมูลขาวสารตางๆ จาํนวน 30 คร้ัง รวมทัง้มีการแนะนาํการใชหองสมุด สอนและ

อบรมการสืบคนฐานขอมลู โดยมีการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศกึษาใหม การสอนการใช

หองสมดุเบื้องตน (สวนหนึ่งของรายวชิา PSY 311) จํานวน 13 คร้ัง (39 ชั่วโมง) แนะนาํการสืบคน

ฐานขอมูลเพื่อการวิจยัแกนกัศึกษาตามที่คณะรองขอ และจัดอบรมวิธกีารสืบคนขอมลู รวมทัง้สิน้ 92 คร้ัง  
สํานักหอสมุดมีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนจากเว็บไซตของสํานักหอสมุดที่  

http://library.rsu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง บริการดังกลาว ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใช
ผานระบบออนไลน บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a 
Librarian)   ในปการศึกษา 2552 ที่ผานมามีผูเขาใชบริการผานเว็บไซตจํานวน 118,306 คร้ัง 

 

  การดําเนินการดานจดหมายเหตุ  ในปการศึกษา 2552 หอจดหมายเหตุไดจดัทําตาราง

กําหนดประเภทเอกสารและอายุของเอกสารเพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงาน มีการจัดหารับมอบและทํา

การลงทะเบยีนและทาํบัญชเีอกสารและวตัถุจดหมายเหตุ จํานวนทัง้สิ้น 232 รายการ ดําเนนิการลง

รายการเอกสารจดหมายเหตุ 210 รายการ มีการใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุแกคณาจารย 

เจาหนาที ่นักศึกษา และผูสนใจทัว่ไป 52 รายการ มีการจัดนิทรรศการ 1 คร้ัง เร่ือง “ครบรองสองทศวรรษ

อาคารหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต” ในโอกาสครบรอบ 20 ปของอาคารหอสมุดวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2552

และมีการพฒันาและดูแลเวบ็ไซตของหอจดหมายเหต ุ

http://library.rsu.ac.th/website_archives/web/index.html 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 2.93 
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นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยังมกีิจกรรมและโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพแกชุมชนและ

สังคม ไดแก การจัด “รายการวทิย ุ Smile Library หองสมุดบนคลืน่วทิย”ุ ที่ FM 97.25 MHz ทุกวนั

พฤหัสบดี เวลา 11.30-12.30 น. โดยมีบรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุด สลับสับเปลีย่นกนั

ทําหนาที่ผูดําเนินรายการวิทยุ เสนอความรูทัว่ไป แนะนาํองคความรูและกิจกรรมของมหาวทิยาลัย 

แนะนาํแหลงทรัพยากรความรูในเขตจังหวัดปทุมธาน ี กรุงเทพฯและปริมณฑล และนาํรายการที่ออก 

อากาศไปแลววางไวบนเว็บไซต ที่ http://library.rsu.ac.th/library_radio.html เพื่อรับฟงยอนหลงัได  

 สํานักหอสมุดมีการเผยแพรประชาสัมพันธวิชาการทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

และวิชาการทีเ่กี่ยวของ  โดยจัดทํา “วารสารรังสิตสารสนเทศ” กําหนดออกปละ 2 คร้ัง ทั้งในรูปแบบสื่อ

ส่ิงพิมพและฉบับอิเล็กทรอนิกส (http://library.rsu.ac.th/library_rangsitjournal.html)  

สํานักหอสมุดมีการจัดทาํ “จดหมายขาวสาํนักหอสมุด” รายเดือน เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและสาระความรู มุงประชาสัมพันธผูใชภายในมหาวทิยาลัย ซึ่งจดัทําทัง้ใน

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพและฉบบัอิเล็กทรอนกิส (http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html)   

สํานักหอสมุดใชประโยชนของเครือขายสงัคมออนไลน (Social Networking) 

Twitter.com/Rangsit_Library  เปนชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ กับ

ผูใชหองสมุดและหนวยงานภายนอก 

 
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ  

สํานักหอสมุดมีสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน การกาํหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มีการ

บริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด มกีารประชุมเปนประจําเดือนละครั้ง

และมีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนทีป่รึกษา มกีารบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและประเมนิความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ตลอดจน มกีารกําหนดแผนกําจัดและลดระดับความเสี่ยง มี

การพัฒนาบุคลากรโดยใชแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาฝายวชิาการและแผนการ

จัดการความรูของมหาวทิยาลัยเปนแนวทาง  

ในปการศึกษา 2552 มีกิจกรรมพัฒนาบคุลากร รวมจาํนวน 365 คร้ัง จาํแนกเปนการประชมุ 

การฝกอบรม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน ในจาํนวนดงักลาวเปนการโดย

สํานักหอสมุดเองจํานวน 12 คร้ัง บุคลากรไดรับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 13.52 คร้ังตอป มกีารกาํหนด

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวในคําบรรยายลักษณะงาน นอกจากนี ้ ยังใช

ขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ติดตามประเมินผลและตัดสินใจ      
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 3.00 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
สํานักหอสมุดมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และการ

พัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวชิาการ  การวางแผน

การเงนิและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม และมีการพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลยักําหนด ในการใชจายเงิน มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุก

โครงการ มกีารวิเคราะหการใชงบประมาณ และมีการวิเคราะหตนทนุในการใหบริการหองสมุด โดย

คํานวณตนทนุตอหนวยของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ (1.44 บาทตอหนวย) และวิเคราะห

ตนทนุตอหนวยของการใหบริการตอจํานวนการใชบริการทั้งหมด (7.72 บาทตอหนวย) เพื่อประโยชนใน

การประเมนิมลูคาการลงทนุและกําหนดกลยุทธสรางความคุมคาของการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 3.00 

 
องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

สํานักหอสมดุใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และมีการสับเปลี่ยนทุกป 

มีการกําหนดตัวบงชี้และตัวชี้วัดคุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของ

สํานักหอสมุด และ มีการประเมินที่มีความครบถวนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 

นอกจากนี้ ยังใหความ สําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดานความมี

ระเบียบ ความสะอาด และ  สุขนิสัย  มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ควบคูกันไป นับเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง  สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูก

สรุปและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทาง แกไข ตลอดจนถูกนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่

เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน   
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 3.00 
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 19 ตัวบงชี ้ มีผลการ

ดําเนินงานเทากับ 2.98 หรืออยูในระดับดีมาก 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสิตมีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ

บัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาที่บริหารและ

ควบคุมการดาํเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานัก หอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร

ตําแหนงบรรณารกัษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการชั่วคราว และ

เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529    จึงไดทําการยาย

หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา

ใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 

2532 สํานกัหอสมุด จึงไดยายมายังอาคารหอสมุด ซึง่เปนทีท่ําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศนูยกลางแหงการเรยีนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง

ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทนัสมยั ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ

ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ

สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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 พันธกจิ 
สํานักหอสมุด มพีันธกิจในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรพัยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่

หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนาํเทคโนโลยทีนัสมัยมาเพิม่

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจดัหารวบรวมวเิคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อ

สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสตูรของ

มหาวิทยาลยัและมีประสิทธิภาพสงูตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก

ประเภทของบคุลากรและหนวยงานภายในมหาวทิยาลยั เพื่อการใชอยางมีประสิทธภิาพและขจัดปญหา

การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสาํหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
 แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2552 
 สํานักหอสมุดไดมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (2550-2554) และ

แผนกลยุทธฝายวิชาการในดานการบริการวิชาการ (2550-2554) โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ 

ดังนี้  
1.  แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิม่พูนทักษะการทํางาน 

1.1  โครงการแลกเปลี่ยนบคุลากรกับสถาบันตางประเทศ 

      1.2  โครงการสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมีคุณวุฒสูิงขึ้น 
 
2. แผนการวจิัยเพื่อพัฒนางาน 

2.1  โครงการศึกษาความพงึพอใจของผูใชบริการสํานกัหอสมุด 

2.2  โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม 

3.1  โครงการบริจาคสิ่งพมิพ 
3.2  การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนกัศึกษา 
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3.3 โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกและศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 

 
4. แผนการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 

4.1  โครงการจัดทาํแหลงสารสนเทศปทมุธานีเสมือนจริง 
 

5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน 
         5.1  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2552 

                   5.2   โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 

                   5.3   โครงการศึกษาดงูานหองสมุดจากสถาบันอุดมศึกษา  

 
6. แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

6.1  โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส 
6.2  โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 
6.3  โครงการสํารวจความตองการวารสารของคณะตางๆ 

 
7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ 

7.1   โครงการสัปดาหหองสมุด 

7.2 โครงการจัดแนะนาํการใชหองสมุดผานระบบออนไลน 
7.3   โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน 

7.4   โครงการบริการตอบคําถามผานระบบออนไลน (MSM) 

7.5   โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 
7.6   โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

7.7   โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ 
7.8   โครงการบริการเสริมสรางคณุภาพชีวิตนักศึกษา 

7.9   โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 
8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8.1  โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Horizon) ระยะที่ 4 

       8.2  โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในการวเิคราะหและลงรายการทรพัยากรสารสนเทศ 

       8.3   โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพฒันาหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

       8.4   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม 
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9. แผนพัฒนาอาคารสถานที ่
                9.1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ชัน้วางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 

                   9.2   โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

                   9.3   โครงการปรับปรุงมุมใหบริการดูหนงั-ฟงเพลง 

                   9.4   โครงการจดัหาอุปกรณสําหรับจัดทาํนทิรรศการ 

                   9.5   โครงการปรับปรุงมุมแสดงหนังสือใหมเพื่อบริการการอาน 

   9.6  โครงการปรับปรุงหองฝกอบรม 

                   9.7   โครงการจดัทําปายนเิทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา ระยะที่ 2 

                   9.8   โครงการทาสีภายนอกอาคารหอสมดุ 

                   9.9   โครงการสรางหอเกียรตยิศคุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน 

 
ในปการศกึษา 2552 สํานกัหอสมุดไดกําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพื่อให

สอดคลองกบัแผนพัฒนาสํานกัหอสมดุ จํานวน 34 โครงการ ไวดังนี้ 
 1.  โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 

 2.  โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในการวเิคราะหและลงรายการทรพัยากรสารสนเทศ

 3.  โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 4. โครงการถนอมและรักษาสภาพหนังสือ 

 5.  โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

 6. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม 

 7. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการแกผูใช 

 8.  โครงการปรับปรุงมุมใหบริการดูหนงั-ฟงเพลง 

 9.  โครงการจัดมมุใหบริการอนิเทอรเน็ต (โนตบุคสวนตัว) 

 10. โครงการปรับปรุงมุมแสดงหนงัสือใหมเพือ่บริการการอาน 

 11. โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 

            12. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมดุ 

           13.  โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน 

 14. โครงการปรับปรุงหองฝกอบรม 

 15. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2552 

 16. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 

 17. โครงการศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา 

 18. โครงการจัดทาํปายนิเทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา ระยะที ่2 
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            19. โครงการงานสัปดาหหองสมุด 

 20. โครงการทาสภีายนอกอาคารหอสมุด 

 21. โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกและศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 

 22. โครงการสรางหอเกียรติยศคณุพอประสิทธิ ์อุไรรัตน 

 23. โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 24.  โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

 25. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศกึษา 

 26. โครงการแนะนําวิธีการใชหองสมุดผานระบบออนไลน 

 27. โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน 

 28. โครงการสัมมนาฐานขอมลูผูใชสัมพันธ 

 29. โครงการบริการตอบคําถามผานระบบออนไลน (MSM) 

 30. โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 

 31. โครงการสาํรวจความตองการวารสารของคณะตางๆ 

 32. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 33. โครงการจดับอรดเพื่อแนะนาํบริการตางๆ ของสาํนกัหอสมุด 

  34. โครงการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 

1.3 แผนพัฒนาในอนาคต ปการศึกษา 2553  
 ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร         

การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรับในชวงกลางแผนและ

แผนยุทธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขัน และ 

                         เสริมสรางการพัฒนาที่ยัง่ยืนของประเทศ 

กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดดเดน มีเอกลักษณและ 

         อัตลักษณ 

1. โครงการผลิตภาพยนตรแนะนําการใชหองสมุด 

2. โครงการจัดทาํโบรชัวรแนะนําการใชหองสมุด 

กลยทุธ  1.3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดวยวิธกีารที่หลากหลาย เพื่อใหทุกคน 

        สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 
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2. โครงการศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนางานวิจยั งานสรางสรรค และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 

 กลยุทธ 2.2   สงเสริมและสนับสนนุการทําวิจัยรวมถึงการเผยแพรและพัฒนามาตรฐานการวิจัย 

                        ประเภทวจิยัพื้นฐาน สหวทิยาการ ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม สูระดับประเทศ 

                         และระดับสากลดวยวิธกีารที่หลากหลาย 

1. โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  การกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนกิส (e-University) 

กลยทุธ 3.1   จัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัรังสิตสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนกิส   

(e-University) 

1. โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และเสน

เทปแมเหล็ก 

2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

กลยทุธ 3.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT 

1. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม 

2. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรบริการอินเทอรเน็ต 

3. โครงการพฒันาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
กลยทุธ 3.3  พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ (MIS) 

กลยทุธ 3.4  สงเสริมและพฒันาเครื่องมอืและสื่อการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิสเพื่อสนับสนุน 

                    การเรียนการสอนและการจัดการความรู (KM) ภายในองคกร 

1. โครงการจัดองคความรูของสาํนักหอสมุด 

2. โครงการจัดทาํวทิยานพินธ และงานนกัศึกษาและงานวจิัยอาจารยดิจทิัล 

กลยทุธ 3.5  พัฒนาบุคลากร และนกัศึกษาเพื่อรองรับกับการกาวสูความเปน 

                    มหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนกิส 

1. โครงการจัดอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน  
2. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนามหาวทิยาลัยรังสิต สูการเปนสถาบนัการศึกษานานาชาตทิี่มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากล (Internationalization) 

กลยทุธ 4.2  เสริมสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวทิยาลัยดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 
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กลยทุธ 4.3  สงเสริมความรวมมือกับมหาวทิยาลยัพนัธมิตรทางดานวิจัย วิชาการ การบริหาร การ

บริการวิชาการ การแลกเปลีย่นนักศึกษา อาจารย และบุคลากร การฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากร การแลกเปลี่ยนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบรกิารทางวิชาการ 

ฯลฯ 

   

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

กลยทุธ 5.1  พัฒนาระบบการใหบริการทางวชิาการแกชุมชนและสงัคม 

1. โครงการจดัรายการวทิย ุSmile Library 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  การอนุรักษ ทํานุบํารุง และสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยทุธ 6.1   อนุรักษ ทาํนบํุารุงเผยแพร สงเสริม และสบืสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม  

พื้นถิน่ 

1. โครงการจัดทาํแหลงสารสนเทศปทมุธานีเสมือนจริง 
2. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศกึษา 

 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาสถาบนัและบคุลากร 

กลยทุธ 7.4  พัฒนาระบบการจัดหาและบริหารทรัพยากรที่คลองตัว มปีระสิทธิภาพประหยัด 

                    คุมคาและยั่งยืน 

                    1.   โครงการวเิคราะหตนทนุตอหนวยในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 

กลยทุธ 7.5  ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและมีบรรยากาศทางวชิาการและ 

                    สงเสริมบรรยากาศการทาํงานโดยคาํนงึถงึหลักการความเหมาะสมและชวยลดภาวะ 

                    โลกรอน 

1. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

2. โครงการจัดหาโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

3. โครงการจัดทาํประตูทางเขาอัตโนมัติหองบริการชั้น 5 

4. โครงการทาํหอเกียรติยศคุณพอประสิทธิ ์อุไรรัตน 
5. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑสําหรับดูภาพยนตรเปนกลุม 

6. โครงการเทกนัซึมดาดฟา ชัน้ 2 และชั้น 6 
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กลยทุธ 7.7 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

1. โครงการจัดองคความรูของสาํนักหอสมุด 
 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะพึงประสงค 

กลยทุธ 9.3  สงเสริมและสนับสนนุการพฒันานักศึกษาเชิงบูรณาการและหลากมติิ เชน ความ 

                    สามารถเชิงวชิาการ (ความรู สมรรถนะ และทักษะสมัยใหม การขัดเกลาทางสงัคม 

                    (Socialization)  การพัฒนาสุขภาพทางกายใจ และจติวิญญาณ การพัฒนา คุณธรรม 

การสรางคานยิมที่มีคุณคา (ความซื่อสัตย วิถีชวีิตทีพ่อเพียง ฯลฯ) 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน 

2. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 

3. โครงการสัปดาหหองสมุด 

 

ยุทธศาสตรที่ 10  พฒันาระบบการประกันคุณภาพ 

กลยทุธ 10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานและเปนทีย่อมรับ เพื่อเตรียม 

                     รับการประกันคุณภาพภายนอกและเขาสูระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

  อุดมศึกษา NQF 

 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 

 

1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 

และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงใชชื่อใหมวา  สาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับต้ังแตป 

พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานกัหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมดุ ออกเปน 4 แผนก และ 1 

สํานักงาน ประกอบดวย 

 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริการ 

3.  แผนกพฒันา 

4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  

5.  สํานักงานเลขานุการ 
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 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้ 
1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ      

วารสาร นิตยสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเลก็ทรอนกิส   โดยการวิเคราะห  คัดเลือก   จัดซื้อ 

ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ 

การลงทะเบยีน การจัดทาํสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การดูแลปรับปรุงขอมลูวารสารใน

ฐานขอมูลโครงการ Journal Link การแจงผลการจัดหา  การติดตามทวงถาม  การดแูลและทําบัญชีคา

ใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก 

1.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน การจัดทาํ 

ดัชนีวารสาร การจัดทาํฐานขอมูลหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และดรรชนีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร

สารสนเทศเพือ่บริการ และปรับปรุงรายการขอมูลวิทยานพินธ งานวิจยั ในฐานขอมูล TDC ของ สกอ. 

 
2. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 

แกผูใช ไดแก หนงัสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญา

นิพนธ/วทิยานพินธ ส่ือโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการ

หนงัสือสํารอง บริการแสดงหนังสอืใหมและวารสารใหมประจําสปัดาห การใหบริการคนหาตัวเลม

หนงัสือ/วารสาร รวมทัง้การจัดเก็บหนังสือ หนงัสืออางองิ ปริญญานพินธ  วทิยานพินธ  วารสาร และ 

ส่ือโสตทัศน นําจัดเรียงขึ้นชั้นใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจดัเตรียมหนงัสอืที่ชํารุดและซอมแซม

หนงัสือ   

2.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก

แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธีการใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา

บทความระหวางหองสมุด 
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2.3 งานบริการการอาน 

       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนงัสอืทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลงั    บริการ

หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   

การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด

นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ

สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานกัหอสมุด 

2.4 งานหองสมุดสาขา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษา

สาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหวาง

หองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   
 

3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งานสงเสรมิและพัฒนา   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ

โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย     เพื่อการ

พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร

จากสถาบันการศึกษาตางๆ และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  

3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการศึกษาวิเคราะห

ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมดุ  รวมมือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูล

ใหม การจัดทําและดูแล Web site ของสํานกัหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรใน

สํานักหอสมุด  
 

4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  รับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารและวัตถุ

จดหมายเหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคนเผยแพรและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ

ราชวงศ และหนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  
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อธิการบดี 

5. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 
                  มหีนาที่ความรบัผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนังสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล

บุคลากรและจดัทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทาํสรุปแผนงบประมาณประจําปและ

ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคมุการใชพัสดุ อาคาร

สถานที ่และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 
1.5  โครงสรางการบริหารงาน   (ดูแผนภูมิ) 
                                                                    
            
                              โครงสรางการบริหารสํานกัหอสมุดพรอมอัตรากําลัง 
                                                  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                                    (มกราคม 2551 – ปจจุบัน) 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                               
    
                                                                                                                                                                                                                                      
            
                                                                             
            
                                                                                        

                

  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหตุเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
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ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ

สํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  ดังนี้ 

 
 คณะกรรมการประจาํสาํนักหอสมุด 
 1.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานคณะกรรมการ 

 2.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

3. ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงนิ กรรมการ 

5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนนุและพัฒนา  

 การเรียนการสอน  กรรมการ 

6. นายกสโมสรนกัศึกษา กรรมการ 

7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 

8. รองผูอํานวยการสํานกัหอสมุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ภารกจิของคณะกรรมการประจําสํานกัหอสมุด   ไดแก 

 1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กาํหนดไวและสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

           3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

      4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือทุกภาคการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    
1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด     ประธาน 

2.   นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 

3.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา           กรรมการ 

4.   นางดาวรตัน  แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค                     กรรมการ 

5.   นางสาวรตันาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา     กรรมการ 

6.   นางสาวชะออน พันถัน  หวัหนาสํานักงานเลขานุการ          กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 
1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 

3.    นางดาวรตัน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

4.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 

5.    นางอาภาวรรณ แยมสิน  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

6.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบรกิาร         กรรมการ 

7.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 

9.  นางสาวอมรรตัน สาระไพฑรูย  เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 

10.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา  กรรมการและ 

    เลขานุการ 

11.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   กรรมการ 

3.    นางดาวรตัน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

4.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 

5.    นางอาภาวรรณ แยมสิน  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

6.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ         กรรมการ 

7.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

8.    นางสาวศิระภา นาคเจอืทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 

9.    นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย  เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 

10.  นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 

    เลขานุการ 

11.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 

 



 
 

15 

คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5 ส 
1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   กรรมการ 

3.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการ 

4.    นางดาวรตัน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

5.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา  กรรมการและ 

    เลขานุการ 

6.    นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส 

1.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ     รองผูอํานวยการฝายพฒันา   ประธาน 

2.    นางเยาวรัตน บางสาล ี      บรรณารักษแผนกบริการ           รองประธาน 

3.    นางสาวชะออน พนัถนั      หวัหนาสํานักงานเลขานกุาร           กรรมการ 

4.    นางกนกวรรณ จันทร      บรรณารักษแผนกเทคนคิ            กรรมการ 

5.    นางสาวประทีป ชนิบด ี      บรรณารักษแผนกพัฒนา         กรรมการ 

6.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย      บรรณารักษแผนกบริการ                    กรรมการ 

7.    นางสาวทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม  บรรณารักษแผนกบริการ              กรรมการ 

8.    นางกฤตยิาพร ทองพูล      เจาหนาที่แผนกเทคนิค  กรรมการ  

9.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร      เจาหนาที่แผนกบริการ  กรรมการและ 

    เลขานุการ 

10.  นางสาวพรศรี สุขการคา      เจาหนาที่แผนกพฒันา      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 

1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมดุมีจํานวนทัง้สิ้น 27 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 

 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)     2  คน 

 หัวหนาแผนก 

 คุณวุฒิปริญญาโท              2  คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี          1  คน 
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บรรณารักษ 

 คุณวุฒิปริญญาโท              2  คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี          8  คน 

 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 4 คน) 

 เจาหนาที ่

 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 

       คุณวฒุิตํ่ากวาปริญญาตรี      5  คน 

 
           อัตรากําลงัคน 

สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพจิารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระงานของ

แตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร   

ไปปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้  
ตารางอัตรากําลงัของแตละแผนก/สํานักงาน  

หนวยงานภายใน จํานวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ เจาหนาที ่ รวม 

1. แผนกเทคนคิ 5 4 9 

2. แผนกบริการ 6 6 12 

3. แผนกพัฒนา   2 1 3 

4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  1  1 2 

5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 13 27* 

* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

* จํานวนนี้รวมอัตราวางตําแหนงนักจดหมายเหตุ 1 ตําแหนง 
 
ผูบริหาร    มีดังนี ้

1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 

2.  นางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

3.  นางพัชรา  หาญเจริญกจิ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 

4.  นางดาวรัตน  แทนรัตน หัวหนาแผนกเทคนิค                                                

5.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา 

6.  นางสาวชะออน พันถัน                            หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร 



 
 

17 

           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                            หัวหนาแผนก            

2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 

3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 

4.  นางกนกวรรณ จันทร                            บรรณารักษ 

5.  นางอาภาวรรณ แยมสิน                        บรรณารักษ 

6.  นางจุรีรัตน  เกลีย้งแกว  เจาหนาที ่

7.  นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์                                   เจาหนาที ่

8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง                        เจาหนาที ่

9.  นางกฤตยิาพร ทองพูล               เจาหนาที ่

      แผนกบริการ   
1.   นางนฤมล  พฤกษศิลป                        หัวหนาแผนก 

2.   นางกาญจนา  เพ็งคาํศรี                      บรรณารักษ 

3.   นางเยาวรัตน  บางสาลี                         บรรณารักษ 

4.   นางกัลยา  ตันจะโร                             บรรณารักษ 

5.   นางสาวศริิรัตน  พวงรอย                   บรรณารักษ 

                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 

6.   นางสาวทพิยวารี  วงศเจริญธรรม             บรรณารักษ 

                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน)ี 

7.   นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที ่

8.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที ่

9.   นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที ่                                                                          

10. นางกนัยา ไทยฉาย                                        เจาหนาที ่

11. นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล                                 เจาหนาที ่

12. นางสาวจรีนันท เขียวแกว เจาหนาที ่

    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 

2.  นางสาวประทีป  ชินบด ี                              บรรณารักษ 

3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที ่
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     แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ หัวหนาแผนก 

2.   อัตราวาง นักจดหมายเหตุ 

     สํานักงานเลขานกุาร    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 

 
1.7  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 

 (Rangsit University Library)     

   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    

จังหวัดปทมุธาน ี12000 
 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลยัฯไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนมุัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปน

เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้สิ้นประมาณ 9,300 

ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอืน่ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือ

เนื้อที่สําหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา

คน  และจหุนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คา

กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสอื วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสตทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ     ของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพธิีเปดอาคาร

อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ  

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลัยในขณะนั้น 

 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย

ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา

มาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติใน

ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู

ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 

2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 
 

พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีืน้ทีท่ัง้สิ้น 9,300 ตารางเมตร 

 ปจจุบันมกีารแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  คณะ

การแพทยแผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่

บริเวณหองโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน 

สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความ

เงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักงานเลขานกุาร แผนก

พัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบรกิารสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต Books Return 

Station ลานพกัสายตา และ Coffee Corner  

  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ

สารสนเทศบริการยืม-คืน Self-Check Service และบริการสําเนาเอกสาร 

 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 

 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี        

หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 

 

1.8  การเงินและงบประมาณ 

สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกบั

แผนพัฒนาสาํนักหอสมุด ดังนี ้
แหลงงบประมาณ 
            รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =    25,599,096.96      บาท 

 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =         535,483.00 *    บาท 
                     รวมรายรบั                           =   26,134,579.96     บาท       
* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 
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สรุปการใชงบประมาณประจําป 2552 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 

เงินเดือน 6,503,215.00 6,361,418.00 141,797.00 

คาลวงเวลา 371,000.00 598,924.00 -227,924.00 

คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร 120,000.00 120,000.00 .  

คาอบรมและสัมมนาภายนอก 70,000.00 69,660.00 340.00 

คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 18,837.44 362.56 

คารับรอง 4,600.00 4,145.00 455.00 

คาถายเอกสาร 8,000.00 27,131.21 -19,131.21 

คาของขวัญและรางวัล 1,000.00 - 1,000.00 

คาเดินทางในประเทศ 10,400.00 17,393.00 -6,993.00 

คาวัสดุสํานักงาน 122,000.00 142,058.90 -20,058.90 

คาหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และ

ฐานขอมูล 

13,401,405.00 13,370,545.69 30,859.31 

คาหนงัสือพิมพ  14,320.00 -14,320.00 

คาใชจายอืน่เกี่ยวกบัหองสมุด 135,000.00 82,657.50 52,342.50 

โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 27,000.00  27,000.00 

โครงการหา Laser gun เพื่อใชในการ

วิเคราะหและลงรายการทรพัยากรฯ 

15,000.00 14,980.00 20.00 

โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด

อัตโนมัติ 

761,424.84 644,568.00 116,856.84 

โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทน

เครื่องเดิม 

600,000.00 470,280.00 129,720.00 

โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรฯ 208,000.00 95,797.20 112,202.80 

โครงการปรับปรุงมุมใหบริการดูหนงั-ฟง

เพลง 

247,600.00 247,566.04 33.96 

โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับจัด

นิทรรศการ 

5,000.00 5,000.00 - 

โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน 15,000.00 15,000.00 - 
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หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 

โครงการเสวนาวิชาการและบริการ

สํานักหอสมุด 

15,000.00 14,017.00 983.00 

โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 8,000.00 4,000.00 4,000.00 

โครงการศึกษาดูงานหองสมดุจาก

สถาบันอุดมศึกษา 

2,500.00 1,000.00 1,500.00 

โครงการงานสปัดาหหองสมดุ 29,000.00 29,000.00 - 

โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงาน

ระหวางเรียน 

34,440.00 33,965.00 475.00 

โครงการ Leasing (ผอนชําระ 3 ป) 2,865,312.12 2,865,312.12 - 

                           รวม 25,599,096.96 25,267,576.10 331,520.86 
 
            การสรุปผลการใชงบประมาณ 
                          งบประมาณที่ขอตั้ง                                 = 25,599,096.96    บาท 

                                คาใชจายจริง                                          = 25,267,576.10    บาท 

                                    คงเหลืองบประมาณ                            =      331,520.86    บาท   

                                    คิดเปนรอยละ  98.7 %    ของงบประมาณที่ไดรับ 
 
 
 

คําอธิบายการใชงบประมาณประจําป 2552 (ซ่ึงแตกตางจากระบบงบประมาณออนไลนของ
มหาวทิยาลัย) 
หมวดคาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และฐานขอมูล 

            - ไดรับงบประมาณ           จาํนวน  13,401,405.00    บาท  

               - ใชจริง                       “      13,370,545.69     บาท 

                    คงเหลือ                           “             30,859.31     บาท 

 

หมายเหต:ุ  สํานักงบประมาณตัดงบคาใชจายหมวดคาหนงัสือฯ ระบบงบประมาณเปนจํานวนเงนิ 

                 13,549,455.15 บาท 
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   การใชงบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552  
(ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวิทยาลัย) 

 

ลําดับ รหัส

รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละใช

ไป 

 1  01002  เงินเดือนและคาจาง-

สวนงานสนับสนุน 

6,503,215.00 0.00 6,361,418.00 141,797.00 97.82% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวนงาน

สนับสนุน 

371,000.00 0.00 598,924.00 -

227,924.00 

161.44% 

 3  02203  คาตอบแทนตําแหนง

งานบริหาร-สวนงาน

สนับสนุน 

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 100.00% 

 4  03501  คาอบรมและสัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

70,000.00 54,660.00 15,000.00 340.00 99.51% 

 5  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 0.00 18,837.44 362.56 98.11% 

 6  03708  คารับรอง 4,600.00 2,000.00 2,145.00 455.00 90.11% 

 7  03710  คาถายเอกสาร 8,000.00 0.00 27,131.21 -19,131.21 339.14% 

 8  03711  คาของขวัญและรางวัล 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 

 9  03714  คาเดินทางในประเทศ 10,400.00 1,645.00 15,748.00 -6,993.00 167.24% 

 10  03724  คาหนังสือพิมพและ

วารสาร 

0.00 0.00 14,320.00 -14,320.00 0.00% 

 11  04001  วัสดุสํานักงาน 122,000.00 0.00 142,058.90 -20,058.90 116.44% 

 12  04102  คาหนังสือและ

วารสารวิชาการ 

13,401,405.00 163,700.68 13,385,754.47 -

148,050.15 

101.10% 

 13  04203  คาใชจายอื่นเกี่ยวกับ

หองสมุด 

135,000.00 82,657.50 0.00 52,342.50 61.23% 

 14  52529  การจัดทําวารสาร

รังสิตสารสนเทศ 

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00% 

 15  52572  การจัดหา Laser gun 

เพื่อใชในการวิเคราะห

และลงรายการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

15,000.00 0.00 14,980.00 20.00 99.87% 
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 16  52704  การบํารุงรักษาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ 

761,424.84 644,568.00 0.00 116,856.84 84.65% 

 17  52709  การจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรทดแทน

เครื่องเดิม 

600,000.00 0.00 470,280.00 129,720.00 78.38% 

 18  52711  การจัดหาครุภัณฑ ชั้น

วางทรัพยากร

สารสนเทศประเภท

ตางๆ เพื่อใหบริการแก

ผูใช 

208,000.00 0.00 95,797.20 112,202.80 46.06% 

 19  52713  ปรับปรุงมุมใหบริการดู

หนัง-ฟงเพลง 

247,600.00 0.00 247,566.04 33.96 99.99% 

 20  52716   จัดหาอุปกรณสําหรับ

จัดนิทรรศการ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00% 

 21  52719   จัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 22  52721  การเสวนาวิชาการและ

บริการสํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 

2552 

15,000.00 7,691.00 6,326.00 983.00 93.45% 

 23  52722   พัฒนาคุณภาพ

สํานักหอสมุด 

8,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 50.00% 

 24  52723   การศึกษาดูงาน

หองสมุดจาก

สถาบันอุดมศึกษา 

2,500.00 1,000.00 0.00 1,500.00 40.00% 

 25  52787  งานสัปดาหหองสมุด 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 26  52Z26  โครงการสนับสนุนให

นักศึกษาทํางาน

ระหวางเรียน 

34,440.00 0.00 33,965.00 475.00 98.62% 

 27  52Z50  โครงการ Leasing 

(ผอนชําระ 3 ป) 

2,865,312.12 0.00 2,865,312.12 0.00 100.00% 

รวม 25,599,096.96 1,005,922.18 24,440,563.38 152,611.40 99.40% 
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สวนที่ 2 
ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค                 

และแผนการดําเนินงาน 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พนัธกิจ วัตถุประสงค ในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรยีนการ

สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากรเรียนรู

เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1  การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถปุระสงค 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศนูยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง

ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทนัสมยั ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ

ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ

สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
 
 พันธกจิ 

สํานักหอสมุด มพีันธกิจในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรพัยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่

หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนาํเทคโนโลยทีนัสมัยมาเพิม่

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
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 วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อ

สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก

ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา

การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน 

พันธกิจ และวตัถุประสงคไวเปนลายลักษณ

อักษร และบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ 

และวัตถุประสงค 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ

นโยบายสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพ

การปฏิบัติงานสํานักหอสมดุและศูนย

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจ

ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค มีการเผยแพรใหประชาคม

ไดรับทราบ และเสริมสรางความตระหนกัของ

บุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

สหส.อ1.1.002  Web Site ของ

สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ

สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

ตัวบงชี้ 1.2   การกาํหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด    มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด   โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ

สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย
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วิชาการ      และเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 และแผนยุทธศาสตร  การ

พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน   

สํานักหอสมุดมีแผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 2548-2551 (แผนตอเนื่อง) เปนแผนกําหนดการ

พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยมีการกําหนดแผนในการพัฒนาเปน 5 แผน สํานักหอสมุดไดกําหนด

แผนพัฒนาในเรื่องตางๆ   ไวจํานวน 9 เร่ือง   สํานักหอสมุดขอจัดตั้งงบประมาณจํานวน 34 โครงการ 

ในปงบประมาณนี้ไดดําเนินการบรรลุแลวจํานวน 25 โครงการ โดยไดรับอนุมัติใหใชงบประมาณจํานวน 

14 โครงการ  ที่ไมไดใชงบประมาณจํานวน 11 โครงการ และที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 7 

โครงการ   และมี 2 โครงการที่ดําเนินการไมบรรลุ มีการติดตามแผนพัฒนาตลอดปการศึกษา 2552  

เพื่อใหทราบผลการพัฒนาในเรื่องตางๆ   ที่กําหนดการพัฒนาไว  

โครงการที่ไดรับงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ (ตัดงบวัสดุสํานักงาน)     /  

2.โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในการวิเคราะหและลงรายการทรัพยากรฯ /  

3.โครงการบาํรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ /  

4.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิม /  

5.โครงการจัดหาครุภัณฑชัน้วางทรัพยากรสารสนเทศ /  

6 โครงการปรบัปรุงมุมใหบริการดูหนัง-ฟงเพลง /  

7. โครงการจดัหาอุปกรณสําหรับจัดนทิรรศการ /  

8. โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน /  

9.  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด /  

10. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ /  

11. โครงการศกึษาดงูานหองสมุดจากสถาบันอุดมศึกษา /  

12. โครงการงานสัปดาหหองสมุด /  

13. โครงการสนับสนนุใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน /  

14. โครงการตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ /  

โครงการที่ไดรับงบประมาณ และไมไดดําเนินการ 
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการถนอมรักษาสภาพหนงัสือ  / 

2. โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกและศษิยเกาเปนสมาชิกหองสมุด  / 
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โครงการที่ไมใชงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ /  

2. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส /  

3. โครงการเสริมสรางคุณภาพชวีิตนักศกึษา /  

4. โครงการแนะนาํวธิีการใชหองสมุดผานออนไลน /  

5. โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน /  

6. โครงการฐานขอมุลผูใชสัมพันธ /  

7. โครงการบริการตอบคําถามผานระบบออนไลน (MSM) /  

8. โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน /  

9. โครงการสํารวจความตองการวารสารชองคณะตางๆ /  

10. โครงการจดัปฐมนิเทศการใชหองสมุด /  

11. โครงการจดับอรดเพื่อแนะนาํบริการตางๆ ของสาํนกัหอสมุด /  

โครงการที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ  
ชื่อโครงการ 

1.โครงการจัดหาแผนขอมูล RFID TAG เพือ่พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

2. โครงการจดัมุมใหบริการอินเทอรเน็ต 

3. โครงการปรับปรุงหองฝกอบรม 

4. โครงการจดัทําปายนเิทศภายในอาคารสํานักหอสมดุสองภาษา ระยะที ่2 

5. โครงการทาสีภายนอกอาคารหอสมุด 

6. โครงการจดัสรางหอเกียรติคุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน 

7. โครงการปรับมุมแสดงหนงัสือใหมเพื่อบริการการอาน 

นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดและระดับฝายวิชาการ                                                         

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

 

 

(1) มีการกาํหนดนโยบาย

และแผนงานใหสอดคลองกบั

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวตัถุประสงค

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พนัธกิจ 

วัตถุประสงค และนโยบายสาํนักหอสมุด 

สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด 
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1  

คะแนน 

(ตอ) 

ของมหาวทิยาลัย บุคลากรมี

สวนรวมในการกําหนด

แผนงาน 

สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.007 แผนกลยทุธมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-

2554 

สหส.อ1.2.008 แผนการปฏบัิติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ  แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาประจําป 2552 

สหส.อ1.2.010 แผนกลยทุธหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2551) (แผน

ตอเนื่อง) 

สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ  

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550 - 2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา มหาวทิยาลัย

รังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรบั

ในชวงกลางแผน 

สหส.อ1.2.013 แผนการบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบ

ควบคุมภายในดานวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2552-

2554 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการที่

กําหนดไว  มกีารประเมิน

แผนงานและโครงการที่ได

ดําเนนิการแลว  

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินแผนงานและ

โครงการมาใชปรับปรุง    

และพัฒนางานของ

หนวยงานใหดีข้ึน 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร และสิง่พิมพตอเนื่อง ส่ือโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก

กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้

การดําเนินการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวเิคราะห

หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม

จํากัดเวลาและสถานที ่

 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  ปริญญานพินธ  วทิยานพินธ  

งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ฐานขอมูลออนไลน  นอกจากนี ้ ยงัมีการนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน

เร่ืองตางๆ ได   รวมทัง้มกีารพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเรว็บนระบบออนไลน 

และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ที่เปนพื้นฐานอยางครบถวน  โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลกั สรางความ

พึงพอใจใหเกดิแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานกึที่ดี และมกีารพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 สํานักหอสมุดไดเร่ิมดําเนินงานหอจดหมายเหตุอยางเปนทางการ โดยไดจัดบุคลากรทาํหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงในการกาํหนดวัตถุประสงค โครงสราง กลยุทธ และแผนการดําเนินงานทีม่ีทิศทาง

และความชัดเจน 

 
การดําเนินงาน                                        
ตัวบงชี้ 2.1  มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช   

 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด โดย

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon ประกอบดวย ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู 

ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน) มาใชเพื่อใหเกิด         
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การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ได รวมทั้งมี       

การพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเรว็บนระบบออนไลน และจดัใหมีบริการประเภท

ตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลกั สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดย

การใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสทิธิภาพอยางตอเนื่อง 

ไดแก ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมกีารรายงานผลการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักหอสมดุอยาง

ตอเนื่อง 

 

ตัวชี้วัด 2.1.1   มีการกําหนดแผนดําเนนิงานอยางชัดเจน 

 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด มกีาร

ดําเนนิงานตามแผนและมีการประเมินแผน และมกีารนาํผลการประเมินมาใชวางแผนและพัฒนาตอไป 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

สหส.อ1.2.008  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.011 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห

ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน   

ตามแผน 

สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ 

ประจําป 2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห 

ประเมินผลการดําเนินงาน และ

ไดนําผลการตดิตาม วิเคราะห 

และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึน้ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันา ประจําป 2552 
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ตัวชี้วัด 2.1.2   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอื้ออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทั้งคอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 

และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ

รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 

ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม

วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอตัโนมัติ 

ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน และ

คุณภาพการใหบริการ 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวงทีท่ันสมัยในการ

ปฏิบัติงานและใหบริการ 

สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทุก

ระบบงานหองสมุดและ

โปรแกรมสําหรับใชงานทัว่ไป 

สหส.อ2.1.003 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon 

สหส.อ2.1.004 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ

หมายเลข 1 System Administration Guide 

สหส.อ2.1.005 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 2 การกําหนด Parameters 

สหส.อ2.1.006 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 3 Implementation Guide : Workbook 

สหส.อ2.1.007 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 4 Implementation Workbook : Academic 

สหส.อ2.1.008 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 Implementation Forms : Academic 

สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.010 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 7  Cataloging Setup Guide 
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2 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.1.011 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 8 Serials User’s and Administrator’s 

Guide 

สหส.อ2.1.012 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 9 Horizon 7.3 : Training Guide 

สหส.อ2.1.013 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 10 Horizon Library System Release 7.3 : 

New User System Administration Training 

สหส.อ2.1.014 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 11 RFID System User’s Manual 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ติดตาม วิเคราะห และการ

ประเมินมาปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และใหบริการ 

ศสส.อ2.2.001 การจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

(เอกสารของศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

 

ตัวชี้วัด 2.1.3     สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนัสมัยสาํหรับปฏิบัติงานและใหบริการไมนอย

กวารอยละ 50 ของเครื่องคอมพิวเตอรทัง้หมด 

 สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 87 เครื่อง เปนเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมัย มีอายุการใช

งานไมเกนิ 5 ป จํานวน 84 เครื่อง คิดเปนรอยละ 96.55  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมดุ เปน

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จาํนวน 52 เครื่อง คิดเปนรอยละ 61.90 และเปนเครือ่งคอมพวิเตอรที่ใช

ปฏิบัติงาน จํานวน 32 เครื่อง คิดเปนรอยละ 38.10   

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤ 25 %  - 

2 

คะแนน 

(2) 26-49 % - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 50 % สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 
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ตัวชี้วัด  2.1.4  สํานกัหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนัสมัยสาํหรับใหบริการอยางนอย 1 เครื่อง ตอ

ผูใช 200 คน 

 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายุการใชงานไมเกิน  5  ป สําหรับใหบริการจํานวน  52  เครื่อง    

ตอผูใชจํานวน 21,083.70 คน  คิดเปนสัดสวน คอมพวิเตอรสําหรับใหบริการ 1 เครื่อง ตอผูใช 405.46 

คน  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 2 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)  

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ 

ผูใช 800 คน 

- 

2 

คะแนน 

(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ 

ผูใช 500 คน 

สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศกึษา, บุคลากร ปการศึกษา 

2552 

3 

คะแนน 

(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ 

ผูใช 200 คน 

- 

 
ตัวชี้วัด 2.1.5  สํานักหอสมดุมีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมัยสําหรับใชปฏิบัติงานของบุคลากรอยางนอย 

1 เครื่อง ตอบุคลากร 1 คน 

 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงานจํานวน 32 เครื่อง ตอ

บุคลากรสํานกัหอสมุด จํานวน 27 คน  คิดเปนสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน 1.19 

เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด 1 คน  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง  

ตอ บุคลากร 3 คน 

 

2 

คะแนน 

(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง  

ตอ บุคลากร 2 คน 

- 

3 

คะแนน 

(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

ตอ บุคลากร 1 คน 

สหส.อ2.1.001แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 
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ตัวชี้วัด 2.1.6  สํานักหอสมดุมีการจัดการระบบหองสมดุอัตโนมัติจํานวน 8 ระบบ   

 สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติของ Dynix 

Marquis Inc.  สําหรับ version ที่ติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2003 

บนเครื่อง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึ่งติดตั้งทีช่ั้น 2 อาคารหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต ใหบริการไปยังหองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดแีละหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี

 ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  โดย

ใชระบบการจดัการฐานขอมลูปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server ประกอบดวยระบบงาน ดังนี ้

1. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System)  เปนระบบทีใ่ชในการ

ควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ ใหทํางานตามเงือ่นไขที่ตองการ รวมทั้ง

การกําหนดคาความหมาย  การกําหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน 

2. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบทีส่ามารถ

ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึ่งเปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช 

Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ

สถานที ่

3. ระบบบริการสบืคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ

จัดการใหมกีารสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 

เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสําหรับการ

บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบรหิารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   ที่ใชใน

การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบรูณาการ

ขอมูลกับ  Acquisition Module 

6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และการ

บอกรับส่ิงพมิพตอเนื่อง 

7. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิม่ความ

รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 
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8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี

ทันสมยัที่สุดในขณะนี ้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวทิยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 

9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบทีส่ามารถสาํรวจขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก 

ขอมูลหนงัสือที่วางผดิตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสาํรวจหนงัสือ 

 

สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดาํเนนิงานหองสมุดตั้งแตป

การศึกษา 2548  โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 8 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที่ 8 และใน

อนาคตสํานักหอสมุดจะดําเนินการจัดซื้อระบบงานที่เหลอือยูอีก 1 ระบบ เพื่อใหเปนหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสที่สมบูรณแบบ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

 

(1)  ≤ 3 ระบบ  สหส.อ2.1.002 แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใช

เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมติั Horizon 

สหส.อ2.1.003 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon 

สหส.อ2.1.004 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ

หมายเลข 1 System Administration Guide 

สหส.อ2.1.005 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 2 การกําหนด Parameters 

สหส.อ2.1.006 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 3 Implementation Guide : Workbook 

สหส.อ2.1.007 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 4 Implementation Workbook : Academic  

สหส.อ2.1.008 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 5 Implementation Forms : Academic 

สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 



 
 

37 

2 

คะแนน 

(2)  4 – 7 ระบบ สหส.อ2.1.010 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 7  Cataloging Setup Guide 

สหส.อ2.1.011 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 8 Serials User’s and Administrator’s Guide 

สหส.อ2.1.012 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 9 Horizon 7.3 : Training Guide 

สหส.อ2.1.013 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 10 Horizon Library System Release 7.3 : 

New User System Administration Training 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 8 ระบบ สหส.อ2.1.014 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 11 RFID System User’s Manual 

 

ตัวชี้วัด 2.1.7   สํานักหอสมุดมีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุดทีท่นัสมัย มีการดําเนนิงาน 9 ขอ 

         สํานกัหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ข้ึน โดยม ี URL : http://library.rsu.ac.th             

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมดุ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใช

สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมดุ ประกอบดวย 

1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต 
2. มีการจัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเวบ็ไซตครบถวนทกุเรื่อง 
3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัย 

4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 

6. มีบริการอิเล็กทรอนิกส 
7. มีการเก็บสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

8. มีการรับขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 

9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤ 4 ขอ  - 

2 

คะแนน 

(2) 5 - 8 ขอ - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 9 ขอ สหส.อ2.1.015 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานกัหอสมุด  

สหส.อ2.1.016 แฟมเอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.1.017 แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซต

สํานักหอสมุด 

สหส.อ2.1.018 แฟมสถิติการใชเว็บไซตสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.1.019 แฟมเอกสารการบริการผานทางเว็บบอรด

บนเว็บไซตสํานักหอสมุด 

 
ตัวชี้วัด 2.1.8   บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา     

คนละ 3 คร้ัง 

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2552 มีกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งสิ้น 

121 กิจกรรม บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 4.48 คร้ัง 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  1 คร้ัง - 

2 

คะแนน 

(2)  2 คร้ัง - 

3

คะแนน 

(3)  3 คร้ัง สหส.อ2.1.020 การพฒันาบุคลากรสํานกัหอสมุดดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2552 
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ตัวบงชี้ 2.2  งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศและการจดัหมวดหมูและลงรายการหนังสือ 

             สํานกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต  มนีโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

ไดแก หนงัสือ วารสาร หนังสอืพิมพ  ส่ือโสตทัศน  และสือ่อิเล็กทรอนกิสเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุม

หลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความตองการของผูใช มีการกาํหนดแผนในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ  โดยแบงเปน  3   ภาคการศึกษา    ไดแก     ภาคการศึกษาที ่1    (เดือนมิถนุายน-ตุลาคม 

2552)  ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจกิายน 2552-มนีาคม 2553)  และภาคฤดูรอน  (เดือนเมษายน-

พฤษภาคม 2553)  ในปงบประมาณประจําปการศึกษา  2552  ไดดําเนินการจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศ ทัง้วิธกีารจัดซื้อและไดรับบริจาค   ดังนี ้

หนงัสือที่จัดซือ้  แบงเปน  หนังสือภาษาไทย จํานวน  842  เลม   หนงัสือภาษาตางประเทศ   

จํานวน 1,195  เลม  รวมหนงัสือที่จัดซื้อทัง้สิ้น   จํานวน  2,037  เลม 

หนงัสือที่ไดรับบริจาค แบงเปน หนงัสือภาษาไทย  จํานวน 2,738 เลม  หนังสือภาษา 

ตางประเทศ  จํานวน 246 เลม  รวมหนังสือที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ 2,984 เลม  
รวมหนงัสือที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น  5,021  เลม 
วารสารที่จัดซือ้ แบงเปน  วารสารภาษาไทย   จาํนวน  185 ชื่อเร่ือง   วารสารภาษาตางประเทศ   

จํานวน  286  ชื่อเร่ือง รวมวารสารที่จัดซื้อทั้งสิน้  จํานวน  471  ชื่อเร่ือง   

วารสารที่ไดรับบริจาค  แบงเปน  วารสารภาษาไทย จาํนวน 400 ชื่อเร่ือง วารสารภาษา 

ตางประเทศ  จํานวน  91 ชือ่เร่ือง  รวมวารสารที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ จาํนวน  491  ชือ่เร่ือง   
รวมวารสารที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น จาํนวน  962        

ชื่อเรื่อง 
ส่ือโสตทัศนทีจ่ัดซื้อ  แบงเปน  ส่ือโสตทัศนภาษาไทย จาํนวน 133 รายการ ส่ือโสตทัศนภาษา 

ตางประเทศ  จํานวน 46 รายการ  รวมสื่อโสตทัศนที่จัดซื้อทั้งสิน้ 179 รายการ  

ส่ือโสตทัศนที่ไดรับบริจาค แบงเปน  ส่ือโสตทัศนภาษาไทย จํานวน 764 รายการ ส่ือโสตทัศน

ภาษา ตางประเทศ  จํานวน 470 รายการ  รวมสื่อโสตทศันที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ 1,234 รายการ  
รวมสื่อโสตทศันที่จัดหาประจําปการศกึษา 2552 จาํนวน 1,413 รายการ  
หนงัสือพมิพทีจ่ัดซื้อ แบงเปน หนงัสือพมิพภาษาไทย จาํนวน 16 ชื่อเร่ือง หนังสือพมิพ

ภาษาตางประเทศ จาํนวน 4 ชื่อเร่ือง 
รวมหนงัสือพิมพที่ไดจัดซ้ือประจําปการศกึษา 2552 เปนจาํนวนทั้งสิ้น 20 ชือ่เรื่อง  
และการจัดหาฐานขอมลูออนไลนประจาํปการศกึษา 2552  จํานวน 6 ฐานขอมูล ไดแก 

ฐานขอมูล InterScience (Blackwell Synergy), IEEE/IEL, Business Source Complete, DAO, 

Science Direct  และมติชน E-Library 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในสํานกัหอสมดุ ประกอบดวย 
 

ลําดับ ประเภท ภาษาไทย 
 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

จํานวนรวม 

1 หนงัสือ 83,673 50,523   134,196 เลม 

2 วารสาร 585 377          962 ชื่อเร่ือง 

3 หนงัสือพมิพ 16 4            20 ชื่อเร่ือง 

4 ส่ือโสตทัศน 9,716 6,386      16,102 รายการ 

5  ฐานขอมูล OCLC NetLibrary 

E-BOOK 

 7,129        7,129 รายชื่อ 

6 ฐานขอมูล InterScience 

(Blackwell Synergy)            

 750           750 รายชื่อ 

7 ฐานขอมูล มติชน E-Library 2,000         2,000 บทความ 

8 ฐานขอมูล IEEE/IEL    2,616,980 2,616,980 บทความ 

9 ฐานขอมูล Business Source 

Complete                

 2,300  

 peer eviewed 

3,000  

       2,300 ชื่อเร่ือง 

Peer reviewed 

       3,000 ชื่อเร่ือง 

10 ฐานขอมูลScience Direct   10,145,697  

 

10,145,697  บทความ 

11 ฐานขอมูล DAO (สาระสังเขป)         2,400,000 2,400,000 รายชื่อ 

12 ฐานขอมูลวิทยานพินธและ   

วิจัยไทย 

155,000     155,000 รายชื่อ 

รวมทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมด 15,481,136 รายการ 
 
 สิ้นสุดปการศึกษา 2552 สาํนักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการ
ผูใช จํานวนทั้งสิ้น 15,481,136 รายการ 
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 ทรัพยากรสารสนเทศที่เพิม่ขึ้น ปการศกึษา 2550-2552 
 

ประเภท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 

หนงัสือ   123,496     129,175     134,196 

วารสาร, หนงัสือพิมพ          998            913            982 

ส่ือโสตทัศน     13,621       14,689        16,102 

ฐานขอมูล 1,811,742 13,130,654 15,329,856 

รวม 1,949,857 13,275,431 15,481,136 

เพิ่มขึ้นรอยละ N/A 85.31% 14.25% 
 
ตัวชี้วัด 2.2.1   มีการกําหนดแผนดําเนนิงานอยางชัดเจน 

 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน มีการ

ดําเนนิงานตามแผนและมีการประเมินแผน และมกีารนาํผลการประเมินมาใชวางแผนและพัฒนาตอไป 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

สหส.อ1.2.008  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.011 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห

ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน   

ตามแผน 

สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ 

ประจําป 2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห 

ประเมินผลการดําเนินงาน และ

ไดนําผลการตดิตาม วิเคราะห 

และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึน้ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันา ประจําป 2552 
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ตัวชี้วัด 2.2.2  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมสาขาวิชาทีเ่ปดสอน โดยมีทรัพยากรสารสนเทศ

เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 15 ตอป 

          สํานักหอสมุด     มหาวทิยาลยัรังสติ      มนีโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่

ครอบคลุมทุกกลุมคณะที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั โดยจดัสรรงบประมาณเปนภาค

การศึกษา และทําสรุปคาใชจายทุกภาคการศึกษาและรวมสรุปประจาํปการศึกษา 2552 แบงเปน 4 

กลุม ไดแก กลุมแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพิ่มข้ึนรอยละ 12.02  กลุมวศิวกรรมศาสตรและ

วิทยาศาสตรกายภาพ เพิ่มข้ึนรอยละ 19.14  กลุมศิลปะและการออกแบบ เพิ่มข้ึนรอยละ 1.25  และ

กลุมมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 3.55  

 

โดยมีวิธีการคํานวณ คือ 

จํานวนทรัพยากรฯทั้งหมดจบปการศึกษา 2552 – จํานวนทรัพยากรฯทั้งหมดจบปการศึกษา 2551                          

                                      จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
 

15,481,136 – 13,275,431   

          15,481,136                  
 

                   ทรัพยากรสารสนเทศ       จาํนวนเงนิ (บาท) 

หนงัสือ           3,398,699.94   

วารสารและหนังสือพิมพ           6,143,798.79    

ส่ือโสตทัศน                 55,437.40 

รวมคาใชจาย           9,597,936.13    

ฐานขอมูล InterScience (Blackwell Synergy)              397,895.00 

ฐานขอมูล มติชน E-Library                   25,680.00   

ฐานขอมูล IEEE/IEL           1,789,986.00 

ฐานขอมูล Business Source Complete              583,303.00 

ฐานขอมูล Science Direct                 830,210.56 

ฐานขอมูล DAO              145,535.00 

รวมคาใชจายในการจัดซ้ือฐานขอมลู  3,772,609.56    
รวมคาใชจายในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 13,370,545.69 

 

x  100   

  =  14.25 % x  100   
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 คาใชจายในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2550-2552 
 

ประเภท 
คาใชจายในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ (บาท) 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 

หนงัสือ  4,983,076.42    4,363,737.67  3,398,699.94 

วารสาร, หนงัสือพิมพ  5,222,055.68    5,642,782.51  6,143,798.79 

ส่ือโสตทัศน       61,911.50        89,657.40       55,437.40 

ฐานขอมูล   3,042,108.20   3,292,708.00   3,772,609.56 

รวม 13,309,151.80 13,388,885.58 13,370,545.69 

เพิ่มขึ้นรอยละ N/A 0.60% -0.14% 

 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 2 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  รอยละ 10 - 

2 

คะแนน 

 

 

(2) รอยละ 12.5 สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.2.002 แฟมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.003 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน

ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.004 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการ

พิจารณาจัดซือ้ 

สหส.อ2.2.005 แฟมบันทึกขออนุมัติเงนิคาบอกรับวารสาร

และหนงัสือพมิพ 

สหส.อ2.2.006 แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน 

สหส.อ2.2.007 แฟมรายชื่อหนงัสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียง

ตามชื่อรานคา 
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2 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.2.008 แฟมพจิารณาเสนอซื้อหนังสือโดยอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

สหส.อ2.2.009 แฟมจดหมายขอมอบสิ่งพมิพ 

สหส.อ2.2.010 แฟมจดหมายขอขอบคุณ 

สหส.อ2.2.011 แฟมงบประมาณที่ขอจัดตัง้ในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.012 สมุดงบประมาณคาทรัพยากรประจําป

งบประมาณ 

สหส.อ2.2.013 แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบลิ 

สหส.อ2.2.014 สมุดรับใบวางบิล 

สหส.อ2.2.015 แฟมแจงคาหนงัสือและสือ่โสตทัศนที่จดัซื้อ

เขามาเรียบรอยแลว 

สหส.อ2.2.016 แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.2.017 แฟมใบสงของ 

สหส.อ2.2.018 แฟมใบเสร็จรับเงินของหนงัสือพิมพทีบ่อกรับ

กับสายสง 

สหส.อ2.2.019 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและ

หนงัสือพมิพทีบ่อกรับตรง 

สหส.อ2.2.020 แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนงัสือพิมพ 

สหส.อ2.2.021 แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนก

งบประมาณ 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

สหส.อ2.2.028 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนั 

สํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.029 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนัของ

หองสมุดศนูยศึกษาวิภาวด ี
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2  

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.2.030 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนัของ

หองสมุดศนูยศึกษาสาทรธาน ี

สหส.อ2.2.038 คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมลู

โปรแกรม Horizon 

สหส.อ3.4.008 แฟมจํานวนนักศึกษา, บุคลากร ปการศึกษา 

2552 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ รอยละ 15 - 

 
 
ตัวชี้วัด 2.2.3  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา 700 : 1 (รายการ : คน)          

 มีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่เนนทัง้คุณภาพและปริมาณที่สงเสรมิหลักสูตร และกิจกรรม

ทางวิชาการของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาของ

มหาวิทยาลยัตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด สําหรับการคนควาเพื่อการพัฒนาคณุภาพการ

เรียนรูดวยตนเอง และเพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชสูตรในการคาํนวณ 

คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มีในสาํนกัหอสมุด 15,481,136 รายการ หารดวยจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาประจําปการศึกษา 2552  จํานวน 19,028.70 คน ไดผลลัพทเทากับ  

813.56 รายการ ตอนักศกึษา 1 คน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  500 – 599  :  1 - 

2 

คะแนน 

(2) 600 – 699  :  1 - 

3 

คะแนน 

 

(3)  ≥ 700  :  1 สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
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3 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.2.025 แฟมสรุปจํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอ

จํานวนนักศึกษา 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศกึษา, บุคลากร ปการศึกษา 

2552 

 
ตัวชี้วัด 2.2.4  จํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารยไมนอยกวา 10,000 : 1 (รายการ : คน) 

มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทั้งคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตร และกิจกรรม

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทียบกับ

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหอาจารย สําหรับใชในการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยในการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มี

ในสํานักหอสมุดจํานวน 15,481,136 รายการ หารดวยจํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป

การศึกษา 2552 จํานวน  996  คน   ไดผลลัพทเทากับ 15,543.30 รายการ ตออาจารย 1 คน  
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  8,000 – 9,000  :  1 - 

2 

คะแนน 

(2) 9,000 – 9,999  :  1 - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 10,000  :  1 สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.026 แฟมสรุปจํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอ

จํานวนอาจารย 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศกึษา,บุคลากร ปการศึกษา 

2552 
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ตัวชี้วัด 2.2.5  คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา ไมนอยกวา 700 : 1 (บาท : 

คน)           

มีการคํานวณคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา ซึ่งเปนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในปงบประมาณที่

หองสมุดจัดหา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งนี้เพื่อให

ทราบคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสนเทศตอหัวของนักศึกษาประจําปงบประมาณ  2552  โดยใช

สูตรในการคํานวณ คือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนจํานวนเงิน     

13,370,545.69 บาท  (สิบสามลานสามแสนเจ็ดหมื่นหารอยสี่สิบหาบาทหกสิบเกาสตางค) หารดวย

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาประจําปการศึกษา 2552  จํานวน 19,028.70 คน ไดผลลัพทเทากับ

702.65 บาท  (เจ็ดรอยสองบาทหกสิบหาสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  599  :  1 - 

2 

คะแนน 

(2) 600 – 699  :  1  

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 700  :  1 สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศและจาํนวนทรพัยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.2.023 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนกัศึกษา 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศกึษา, บุคลากร               

ปการศึกษา 2552 
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ตัวชี้วัด 2.2.6   คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ≥ รอยละ 25 ของคาใชจาย

ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพือ่การพัฒนา

หองสมุดใหไปสูการเปน E-Library ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และตามแผนพัฒนาหองสมุด

อิเล็กทรอนกิส ปการศึกษา 2548-2551 (แผนตอเนือ่ง) ซึ่งมกีารกําหนดเปาหมายไวในปการศึกษา 

2551 ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยคํานวณ

สัดสวนรอยละของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสตอคาใชจายในการจดัซื้อ

ทรัพยากร      สารสนเทศประเภทตาง ๆ  ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสอืพิมพ และสือ่โสตทัศน  

 
จํานวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  x 100 

= 
 3,772,609.56  x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2552      13,370,545.69 

 

         ในปการศึกษา 2552 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 

28.21 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  15 % - 

2 

คะแนน 

(2) 20 % - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 25 % สหส.อ1.2.010 แผนกลยทุธหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2551) (แผน

ตอเนื่อง) 

สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.027 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
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ตัวชี้วัด 2.2.7  วิเคราะหหมวดหมูและลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 15         

รายการ/คน/วนั 

 มีการวิเคราะหและจัดทาํดัชนีทรัพยากรสารสนเทศทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สําหรับ

สํานักหอสมุด และหองสมุดสาขา 2 แหง ประกอบดวย หองสมุดศนูยศึกษาวิภาวดี       และหองสมุด

ศูนยศึกษาสาทรธาน ี โดยการวิเคราะหและสรางระเบยีนบรรณานุกรม การกาํหนด  หวัเรื่อง   การ

กําหนดเลขเรยีกหนังสือลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon  มีการดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา

ดัชนีทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ไดแก หนังสือภาษาไทยจาํนวน 3,436  เลม หนงัสือภาษาตางประเทศ 

จํานวน  1,443  เลม รวม 4,879 เลม ส่ือโสตทัศนภาษาไทย จํานวน   815  รายการ    ส่ือโสตทัศน

ภาษาตางประเทศ จํานวน  598 รายการ รวม 1,413 รายการ  และดัชนีวารสาร จํานวน  6,099 รายการ 

ทั้งนี้ เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนรายการทรพัยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมจาํกดัเวลา

และสถานที ่

การวิเคราะหหมวดหมู และการจัดทาํดัชนีวารสาร ในปการศึกษา 2552 จํานวนทัง้สิ้น 12,391 

รายการ จาก บรรณารักษ 4 คน โดยคิดเปนสัดสวน 12,391  หารดวย 4 ไดผลลัพทเทากับ 3,097.75 

หารดวย จาํนวนวนัที่ปฎิบัติงาน 223 วัน (ไมรวมวนัหยุดราชการ วนัหยุดนักขตัฤกษ และวนัหยุด

ประจําปของมหาวิทยาลยั)โดยคิดเปน 3,097.75 หารดวย 223 ไดผลลัพทเทากับ13.89 รายการ/คน/วัน 

12,391      จํานวนทรัพยากร   

    4     จํานวนบรรณารักษ 

 

3,097.75      จํานวนทรัพยากรฯ ตอคน    

   223     จํานวนวันปฏบัิติงาน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 2 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) ≤ 10 รายการ/คน/วนั - 

2 

คะแนน 

(2) 11 – 14 รายการ/คน/วนั สหส.อ2.2.032 แฟมการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.033 คูมือการวิเคราะหและลงรายการ

หนงัสือในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.034 คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสต

ทัศนในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

= 3.097.75 

= 13.89 
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2 

คะแนน 

(ตอ) 

 

 สหส.อ2.2.035 คูมือการวิเคราะหและลงรายการ

วารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.036 คูมือสรางฐานขอมูลดัชนวีารสารใน

ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.037 แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํดัชน ี

 

สหส.อ2.2.038 คูมือการลงทะเบียนวารสารใน

ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.039 Anglo-American Cataloguing Rules 

สหส.อ2.2.040 An introduction to AACR2 : 

programmed guide to the second edition of 

Anglo-American Cataloguing Rules, 1988 revision 

สหส.อ2.2.041 การลงรายการหนงัสือและสิ่งพิมพตอ 

เนื่องตามหลกัเกณฑ AACR2, 1998 revision 

สหส.อ2.2.042 การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและ

นามแฝง-นามจริงของผูแตง 

สหส.อ2.2.043 นามประพนัธนักเขียนไทยที่ใชใน

บัตรรายการของหองสมุดแหงชาต ิ

สหส.อ2.2.044 Library of Congress classification 

class A-Z 

สหส.อ2.2.045 National Library of Medicine 

classification : a scheme for the shelf 

arrangement  of library materials in the field of 

medicine and its related sciences 

สหส.อ2.2.046 วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภา

อเมริกัน 

สหส.อ2.2.047 การจัดหมวดหมูหนังสือระบบแพทย

แหงชาติอเมริกัน 

สหส.อ2.2.048 Library of Congress Subject 

headings ; v.1-v.5 
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2 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหสอ.2.2.049  Medical subject headings 1985. 

สหส.อ2.2.050 หัวเรื่องสําหรับหนงัสือภาษาไทย 

สหส.อ2.2.051 หัวเรื่องและวิธีการกําหนดหัวเรื่อง

สําหรับวัสดุสารนิเทศไทยของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

สหส.อ2.2.052 หัวเรื่องภาษาไทย 

สหส.อ2.2.053 หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย 

สหส.อ2.2.054 คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการ

ระบบ Local Call Number งานวิจัยและวิทยานิพนธ

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.2.055 MARC 21 สําหรับทะเบียนหนังสือ / 

เอกสาร 

สหส.อ2.2.056 แฟมรายชื่อหนงัสือใหมทีพ่รอมจะออก

บริการ 

สหส.อ2.2.057 แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมทีพ่รอมจะ

ออกบริการ 

สหส.อ2.2.58 แฟมสถิติการวิเคราะหทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.2.059 RFID System user’s manual 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 15 รายการ/คน/วัน - 

 
ตัวบงชี้ 2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   

 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เปนภาระงานหลกัหนึง่ของสํานักหอสมุด มีหนาที่และ

รับผิดชอบภาระงานในดานตางๆ  ทีเ่กี่ยวกับการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและผูใช  ซึ่งแบงเปน 

งานใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  งานบริการสารสนเทศ  และงานบริการการอาน รวมทั้งการ

ใหบริการหองสมุดสาขา 2 สาขา  ทัง้นีไ้ดมีการกําหนดนโยบายและขอบเขตของการใหบริการไวอยาง

ชัดเจน  
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ตัวชี้วัด 2.3.1   มีการกําหนดแผนดําเนนิงานอยางชัดเจน 

 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและโครงการตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับงานบริการทรัพยากรสารสนเทศไวอยางชัดเจน  โดยกาํหนดไวในแผนการดําเนนิงานประจํา 

ปของสํานกัหอสมุด และมกีารดําเนินงานโครงการตามแผนทีว่างไว  รวมทั้งมกีารติดตาม วิเคราะห

ประเมินผล  เพื่อใหสามารถนํามาปรับปรุงงานตอไป  ซึ่งโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการกําหนดไวในแผน

ประจําปและดาํเนนิการแลวมีจํานวน  10  โครงการ  ดังนี ้

 

        1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑชั้นวางทรพัยากรสารสนเทศเพื่อบริการแกผูใช(ภาคการศึกษาที่ 2) 

    2.  โครงการปรับปรุงมุมใหบริการดูหนงัฟงเพลง   (ภาคการศึกษาที่ 2) 

               3.  โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ    (ภาคการศึกษาที ่2) 

               4.  โครงการจางนกัศึกษาเพื่อชวยงานหองสมดุ (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 

               5.  โครงการกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  (ภาคการศึกษาที ่1 และ 2) 

    6.  โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ   (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2) 

               7.  โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน   (ภาคการศึกษาที ่1 และ 2) 

               8.  โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด    (ภาคการศึกษาที ่1) 

               9.  โครงการจัดบอรดเพื่อแนะนาํบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุด  (ภาคการศึกษาที ่1 และ 2) 

  10.  โครงการจัดซื้อระบบประตูทางเขา (ภาคการศึกษาที ่3)   

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

สหส.อ1.2.008  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 

 

สหส.อ1.2.011 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห

ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน   

ตามแผน 

สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ 

ประจําป 2552 
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3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห 

ประเมินผลการดําเนินงาน และ

ไดนําผลการตดิตาม วิเคราะห 

และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึน้ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันา ประจําป 2552 

 
 
ตัวชี้วัด 2.3.2   บริการทรพัยากรสารสนเทศครบทุกประเภท 

 มีการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ครบทุกประเภท ซึ่งไดแก 1. หนงัสือ 

ปริญญานิพนธ วทิยานพนธ  2. วารสาร หนังสือพิมพ  3. ส่ือโสตทัศน  และ 4. ส่ืออิเล็กทรอนกิส สําหรับ

ในปการศึกษา 2552 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหบริการทัง้หมด โดยแยกเปนจํานวนหนงัสือ 

ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 134,195 เลม วารสารจาํนวน 962 ชื่อเร่ือง หนังสือพิมพ 20 รายชื่อ        

ส่ือโสตทัศนจาํนวน 16,102 รายการ และฐานขอมูลจํานวน 7 ฐาน โดยไดมีการนําระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon มาใชในการใหบริการยืม-คืนเพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใช ซึ่งมีสถติิการ

ใชในปการศึกษา 2552 คือจํานวนหนงัสือ ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธถูกยมืและยมืตอจํานวน       

77,836 คร้ัง และรับคืนจํานวน 81,987 คร้ัง การยืมส่ือโสตทัศนทั้งภายนอก 13,231 คร้ัง และใชภายใน 

768 คร้ัง  การใชตัวเลมวารสารจํานวน 29,015 คร้ัง และการใชบริการฐานขอมูล 94,491 คร้ัง 

 โดยสรุป สํานกัหอสมุดมีสถติิการใหบริการทุกประเภทรวมทัง้สิน้ 2,886,805 คร้ัง หรือโดยเฉลี่ย

ผูใชหองสมุดใชบริการเฉลี่ยคนละ 136.92 คร้ัง ตอป 

      
          จํานวนการใหบรกิาร ปการศกึษา 2552 

ประเภท จํานวน 

การเขาใชหองสมุด (หอสมดุกลาง ศูนยการศึกษา 2 ศูนย และผาน

เว็บไซต) 

460,110  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac (Information Portal) ของหองสมุด   2,087,270  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน   94,491  คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา     2,858  คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ   77,786  คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ    13,281  คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ   77,406  คร้ัง 
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การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผานออนไลน        194  คร้ัง 

การใชวารสาร   29,015  คร้ัง 

การใชส่ือโสตทัศน         768  คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต   32,625  คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน     6,420  คร้ัง 

การรับคืนผาน Book Drop และ Book Return Stations     4,581  คร้ัง 

รวม      2,886,805  ครั้ง 
 
 

        . ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมนิ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  2 ประเภท - 

2 

คะแนน 

(2)  3  ประเภท - 

3 

คะแนน 

 

 

 

 

 

(3)  4  ประเภท สหส.อ2.3.001 แผนภูมิปฏิบัติงานการยมืทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.3.002 วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.003 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของ

ผูใชบริการ 

สหส.อ2.3.004 วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยมื

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.005 คูมือปฏิบัติงานบริการยมื-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.3.006 ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.008 ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศบนหนา

เว็บไซตสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.009 แฟมสถิติการยืมและใชทรัพยากรสารสนเทศ 
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3 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 

 
ตัวชี้วัด 2.3.3  บริการตอบคําถามและชวยการคนควาอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวนั 

 มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใช ทั้งอาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความตองการโดยเฉพาะคําถามที่เปนสารสนเทศ

เฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหา  โดยมีบรรณารักษเปนผูใหคําแนะนํา และชวยในการสืบคน

ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งขอมูลสาธารณะบน

เครือขายอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้บรรณารักษยังใหความชวยเหลือและคําแนะนําในการคนควาและ

สืบคนขอสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจัย การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตอง รวมทั้งการแนะนํา

วิธีการใชหองสมุด และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก   

สํานักหอสมุดจึงจัดใหมีบรรณารักษบริการประจําโตะบริการตอบคําถาม ต้ังแตเวลา 8.30-

16.30 น. โดยมีการหมุนเวียนบรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น.  

รวมแลวมีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา เปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งมีจํานวนผูใชบริการ 

2,858 คน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  5 ชัว่โมง  : วัน 

 

- 

2 

คะแนน 

(2) 6 – 7  ชั่วโมง : วัน - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 8 ชั่วโมง : วัน สหส.อ2.3.010 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควา 

สหส.อ2.3.011 วิธีปฏิบัติการทําบนัทึกคาํถาม 

สหส.อ2.3.012 บัตรบันทึกคาํถามและแหลงคําตอบ 

สหส.อ2.3.013 แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.014 แฟมรวมแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานตอบ

คําถามและชวยการคนควา 
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3 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.3.015 แฟมตารางปฏิบัติงานบรรณารักษประจําโตะตอบ

คําถาม 

สหส.อ.2.3.016 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน 

(WEBPAC) 

สหส.อ.2.3.017 คูมือ Journal link 

 
ตัวชี้วัด 2.3.4  บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล 

 สํานักหอสมดุจัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนแกผูใช โดยใหมีฐานขอมูลที่สามารถสนับสนุน

การเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกสาขาวชิา  ซึง่ฐานขอมูลแตละฐานนั้นจะเปนฐานขอมูลที่นยิมใชใน

สาขาตาง ๆ   สําหรับในปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดบอกรับฐานขอมูลออนไลนมาเพื่อใหบริการ

ทั้งหมด  7  ฐาน ประกอบดวยฐานขอมลูตอไปนี้ 

1. ฐานขอมูล InterScience (Blackwell Synergy) เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนกิส    

ฉบับเต็ม  ครอบคลุมสาขาวิชาทางดาน  Social Science & Humanities   ประมาณ 315 

ชื่อเร่ือง  และ Science & Medicine  ประมาณ 356 ชื่อเร่ือง (ตออายุเมื่อ 7 มกราคม 2553) 

2. ฐานขอมูล IEEE/IEL เปนฐานขอมูลบทความวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ทางดานวิศวกรรม 

ไฟฟา  วิทยาการคอมพวิเตอร  และการสื่อสาร โครงขายโทรคมนาคม เพื่อสืบคนสิ่งพิมพ

ของ  The Institute of Electrical and Electronic  Engineers (IEEE)  และ Institute of  

Electrical   Engineers  (ตออายุเมื่อ 2 ธนัวาคม 2552) 

3. ฐานขอมูล Business  Source  Complete  เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส

ทางดาน บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การเงนิ บัญชี เศรษฐศาสตร สามารถสืบคน

ขอมูล ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ได และไดเปลี่ยนมาบอกรับ Business  

Source  Complete  เมื่อเดือนพฤศจกิายน  2552   

4. ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วทิยาศาสตร

สุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร   ครอบคลุมวารสารกวา 2,000 ชื่อ ของ

สํานักพิมพ  Elservier Science และสํานกัพิมพอ่ืน ๆ   รายชื่อวารสารที่สามารถ คนเอกสาร

ฉบับเต็มได  จํานวน 25 ชื่อเร่ือง และมีการตออายุโดยเปลี่ยนมาตอเปน Life Science  เมื่อ

ประมาณ กุมภาพันธ  2553 

5. ฐานขอมูล OCLC NetLibrary E-book  เปนฐานขอมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุม

หนงัสือทกุสาขาวิชา 
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6. ฐานขอมูล DAO ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ของ

มหาวิทยาลยัทั่วโลกกวา 1,000 แหง  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหรายการบรรณานกุรมตั้งแต

ป ค.ศ. 1861  ใหสาระสังเขปตั้งแต ป ค.ศ. 1981 และใหขอมูล 24 หนาแรก   ต้ังแตป ค.ศ. 

1997- ปจจุบัน 

7. ฐานขอมูลมติชน E-Library บริการสืบคนที่ครอบคลุมฐานขอมูลจากสื่อส่ิงพิมพมากที่สุด

กวา 25 ฉบับในเมืองไทย 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤ 3 ฐาน 

 

สหส.อ2.3.018 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนที่มี

ใหบริการของสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.3.019 หนาจอฐานขอมูลBusiness Source Complete 

สหส.อ2.3.020 หนาจอฐานขอมูล InterScience (Blackwell 

Synergy) 

สหส.อ2.3.021 หนาจอฐานขอมูล eBook NetLibrary 

2 

คะแนน 

(2) 4 – 5 ฐาน สหส.อ2.3.022 หนาจอฐานขอมูล IEEE Xplore 

สหส.อ2.3.023 หนาจอฐานขอมูล ProQuest Digital 

Dissertations 

สหส.อ2.3.024 หนาจอฐานขอมูล Science Direct 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 6 ฐาน สหส.อ2.3.025 หนาจอฐานขอมูล มติชนออนไลน 

สหส.อ2.3.026 สถิติการใชฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.1.015 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.2.027 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

 
ตัวชี้วัด 2.3.5  บริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน 

 สํานักหอสมุดมีการพัฒนาการบริการโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชสนับสนุนเพื่อใหเกิด

ความสะดวกและรวดเร็วแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการขอมูลขาวสาร โดยผูใช

สามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ของสํานักหอสมุดผานระบบออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลาที่    

เว็บไซตของสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th  ซึ่งมีบริการดังตอไปนี้ 
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1. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ  เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายกุารยืม

หนงัสือ และสือ่โสตทัศนตาง ๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ

สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน 

2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ หรือส่ือโสตทัศน

ตาง ๆ  ทีม่ผูีอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทาํการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ

ออนไลน 

3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชสามารถทําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ที่มีอยูในสํานักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลรวมทั้งฐานขอมูลออนไลน

ตาง ๆ    ที่หองสมุดมีการบอกรับหรือจัดหามาใหบริการโดยไมคิดคาบริการไดตลอดเวลา 

4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม  หนังสือที่ทําการจอง  การ

คางสงหนังสือ คาปรับ  รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  ไดดวย

ตนเอง 

5. บริการขาวสารขอมูลผานเวบ็ไซต    เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเรื่องทีน่าสนใจ  

รวมทัง้กิจกรรมตาง ๆ  ของสํานักหอสมุด   แกผูใชโดยผานระบบออนไลน 

6. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) เปนบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควา   การใหคําแนะนําตาง ๆ  ในการแสวงหาขอมลูและแหลงสารสนเทศผาน  ระบบ

ออนไลน       

  สําหรับในปการศึกษา  2552   สํานกัหอสมุดสามารถจดัใหมีบริการอเิล็กทรอนกิสผานระบบ 

ออนไลนแลว จํานวน 6 ประเภทบริการ ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจอง

ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  

บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต  และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) โดยมีสถิติการ

ใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังนี้ 

 บริการตอายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ                จํานวน          13,281  คร้ัง 

 บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ               จํานวน               194  คร้ัง 

 บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แบงเปน 

- ฐานขอมูล webpac สํานักหอสมุด   จํานวน    2,087,270   คร้ัง 

- ฐานขอมูล InterScience  (Blackwell  Synergy) จํานวน        16,568   คร้ัง 

- ฐานขอมูล IEEE/IEL                           จํานวน          1,135   คร้ัง  

- ฐานขอมูล Business Source Complete  จํานวน        21,122   คร้ัง 
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- ฐานขอมูล Science Direct    จํานวน           7,038   คร้ัง 

- ฐานขอมูล OCLC NetLibrary E-book    จํานวน             223   คร้ัง 

- ฐานขอมูล DAO     จํานวน          3,018   คร้ัง       

- ฐานขอมูลมติชน E-Library    จํานวน        45,387   คร้ัง    

 บริการขอมูลผูใชบริการผานระบบออนไลน             จํานวน           6,420   คร้ัง  

 บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต               จํานวน        18,306   คร้ัง 

 บริการคนควาอางอิงออนไลน               จํานวน               91   คร้ัง 

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤ 3 รายการ 

 

สหส.อ2.1.015 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.027 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ

ออนไลน (Renew) 

สหส.อ2.3.028 การจองทรพัยากรสารสนเทศผานระบบ

ออนไลน  

สหส.อ2.3.029 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน 

(WEBPAC) 

2 

คะแนน 

(2) 4 – 5 รายการ สหส.อ2.3.030 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน 

(Borrower Information) 

สหส.อ2.3.031 การใหบริการขาวสารขอมลูผานเว็บไซต 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 6 รายการ สหส.อ2.3.032 การใหบริการคนควาอางองิออนไลน 

สหส.อ2.3.026 สถิติการใชฐานขอมูลออนไลน 

 
ตัวชี้วัด 2.3.6  มกีารจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

 สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก          

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่  เพือ่ใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตอง สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดในการคนควาขอมลู และมีการจดักิจกรรมอื่นๆเพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใชทรัพยากร 

สารสนเทศอยางคุมคา ซึง่ในการจัดกจิกรรมตางๆ  สํานักหอสมุดมีการประชาสัมพนัธ  และเผยแพร

ขาวสารอยางตอเนื่อง   โดยในปการศึกษา 2552 มีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสรมิการอานและการใช  

โดยมีกิจกรรมหลักประจาํปเพื่อใหผูใชเขามามีสวนรวม จํานวน  4 คร้ัง  ดังนี ้ 
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 การจัดกิจกรรมหลกั 
1.  กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการอานประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ระหวางเดือนพฤศจิกายน 

– ธันวาคม 2552)   ซึ่งกิจกรรมที่จัด ไดแก 

 - เสวนาเรื่อง ...มองตางมุม กบั 6 วรรณกรรมอันทรง คุณคาตามพระราชวิจารณ... (เมื่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2552)   จํานวนผูเขารวมฟง 50 คน 

 -  กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ ณ บริเวณลานนัดพบชัน้ 3 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 133 คน 

 - จัดฉายภาพยนตรดีที่นกัศึกษาควรดู   ณ  หองบริการสื่อโสตทัศนชัน้  2   มีผูเขาชมจํานวน  

179 คน   

 -  แจกวารสารฉบับซ้ําและทีไ่ดรับอภินันทนาการ   จาํนวนผูรับแจก  329  คน 

2. กิจกรรมสงเสริมการอานประจําภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ระหวางเดอืนสิงหาคม – ธันวาคม  

2552)  ซึ่งกิจกรรมที่จัดคือ 

   -  กิจกรรม “ตามหายอดนักอานครั้งที่ 2”  ผลการจัดกิจกรรมตามหายอดนักอาน มนีักศึกษา

จากคณะตางๆ เขารวมทั้งสิน้ 253 คน         

 - กิจกรรม  “ยอดนักยืม  คร้ังที่ 2”   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยมืมากที่สุดใน 1 เดือน 

ชวงที่จัดกิจกรรม คือ 67 รายการ  

 - กิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 2” โดยผูเขารวมกิจกรรมไดรับใบรวมกิจกรรม “ยมืมาก  

ลุนมาก” ทุกครั้งที่ทําการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด  จากนั้นผูเขารวมกิจกรรมตองเขียน 

ชื่อ- นามสกุล รหัสประจําตัว คณะ และเขียนขอความสั้นๆ ที่มีความประทับใจในสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะมีการจับรางวัลทุกเดือน เดือนละ 15 รางวัล 

 - กิจกรรมนี้มีผูเขารวมกิจกรรมนี้ทัง้สิน้ 1,363 คน และความประทับใจสวนมาก คือ 

ประทับใจผูใหบริการที่มีความเต็มใจในการใหบริการ และบรรยากาศของสํานักหอสมุด 

3. กิจกรรมวนั Open House วนัที่ 14 มกราคม 2553  โดยมีกิจกรรมนําชมหองสมุดและ

แนะนาํขอมูล รวมทัง้กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ  มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน   391  คน 

4. กิจกรรมงานสปัดาหหองสมดุ ประจําปการศึกษา 2552 (26 – 29 มกราคม  2553) โดยมี

การจัดเสวนาวิชาการในหัวขอตางๆ ทีน่าสนใจ   มกีารออกรานหนงัสือชั้นนาํ และกิจกรรมสันทนาการ  
 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  1 คร้ัง - 
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2 

คะแนน 

(2)  2 คร้ัง  - 

3 

คะแนน 

(3)  3 คร้ัง สหส.อ2.3.033 แฟมรายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริม

การอานและผลสรุปการจัดโครงการ / ประเมินผล 

สหส.อ2.3.034 ซีดีภาพประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน 

สหส.อ2.3.035 ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอาน (บางสวน) 

 
ตัวชี้วัด 2.3.7  จัดนทิรรศการ / แนะนาํขอมูลขาวสารในวาระและโอกาสตางๆ 

สํานักหอสมุดมีการจัดนทิรรศการ และแนะนาํขอมูลขาวสารสาํคัญตาง ๆ  เพือ่ใหผูใชไดรับ

ความรูในหัวขอที่นาสนใจ และเปนแรงกระตุนเพื่อสงเสริมใหนักศกึษาเขามาใชหองสมุด  เปนทีค่นควา

หาขอมูลตาง ๆ  โดยในปการศึกษา 2552 มีการจัดนิทรรศการหลัก จํานวน 5 เร่ือง และมกีารจดับอรด

แนะนาํขาวสารความรูเร่ืองตาง ๆ   จํานวน 30  เร่ือง   ซึ่งนิทรรศการที่จดัมีดังนี ้
 การจัดนทิรรศการ 

1. นทิรรศการ   ”หนงัสือดีที่ควรอาน และภาพยนตรทีค่วรดู ”   เนือ่งจากฝายพฒันาสงัคม 

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจัดโครงการ”เร่ืองดีๆ 4 ป รังสิต” โดยแนะนาํสถานที่ที่ควรไป หนงัสือทีค่วรอาน 

ภาพยนตรที่ควรดู เพลงที่ควรฟง และบทความที่ควรอาน เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชวีิตของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต ดังนัน้สาํนักหอสมุด จึงจัดนทิรรศการหนงัสือดีทีค่วรอาน 11 เลม ภาพยนตรที่ควรด ู

15 เร่ือง พรอมบรรณนิทัศนหนงัสือ และบทแนะนําภาพยนตร จัดทีห่องบริการยืม-คืน ชั้น 3 ในระหวาง

เดือน มถิุนายน – สิงหาคม 2552 

2. นิทรรศการ “หนงัสือที่ควรอาน ภาพยนตรที่ควรดู เพลงที่ควรฟง บทความที่ควรอาน และ

สถานทีท่ี่ควรไป” โดยไดทาํเปนบรรณนิทัศน แนะนาํหนงัสือ แนะนําภาพยนตร แนะนาํบทความ แนะนํา

เพลง และแนะนําสถานทีท่ีค่วรไป อีกทัง้ไดทําแผนพบัเกี่ยวกบัขอมูลทั้งหมดแจกใหกับนักศึกษาและผูที่

เขารวมกิจกรรมดวย โดยรวมกับฝายพัฒนาสงัคม ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2552 ที่ชั้น 1 อาคารรัตน

คุณากร 

3. นิทรรศการ  “แนะนาํธุรกิจSMEs และมุมSMEs ของสํานักหอสมุด” ในวนัที ่ 6 พฤศจิกายน 

2552 เพื่อแนะนําขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ ธุรกิจ SMEs และมุมบริการ SMEsใหกับนักศึกษาและ  ผูที่สนใจ

ไดรับทราบขอมูล และสรางแรงจูงใจในการประกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมสําหรับผูที่สนใจอีก

ดวย 
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4. นิทรรศการ    “หนงัสือตามพระราชวจิารณในสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ   พระบรมราชินนีาถ”  

 เพื่อสรางเสรมินิสัยรักการอานในเด็กและเยาวชนไทย ตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชนินีาถ  ทรงพระกรุณาพระราชทานรายชื่อ   "หนงัสือดีเดน 6 เร่ือง ที่เด็กและเยาวชนไทย

ควรอาน" ใหกระทรงศึกษาธกิารเพื่อเผยแพรและสงเสรมิใหมีการอานหนงัสืออยางแพรหลาย   ประกอบ 

ดวย พระอภัยมณี รามเกยีรติ์  นทิานชาดก  อิเหนา  พระราชพิธีสิบสองเดือน  และกาพยเหเรือเจาฟากุง  

โดยจัดในสัปดาหสงเสริมการอานเมื่อวันที ่30 พ.ย – 4 ธ.ค 2552 

5.  นทิรรศการ   “หนงัสือตามพระราชวจิารณในสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ   พระบรมราชินนีาถ” 

ในงานสัปดาหหองสมุด วนัที่ 26 -29 มกราคม 2553 ซึ่งในการจัดนิทรรศการครัง้ที่ 2 ไดจัดพมิพบรรณ

นิทัศน ของหนงัสือทัง้ 6 เลมแจกดวย 

 การจัดบอรดแนะนําขาวสารขอมลู 
1.  แนะนาํสํานักหอสมุด 

2.  ของขวัญวันแม....แด....แม 

3.  พาเที่ยวเรือหนังสือ Doulos 

4.  กิจกรรมตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 1/2522 

5.  รางวัลยอดนักยืมเดือนกนัยายน  2552 

6. รางวัลยอดนักยืมประจําเดือนตุลาคม 2552 

7.  เหตุผลวาทาํไมคนไทยจงึรักในหลวง 

8.  รณรงคใชของไทย มอบของไทย เปนของขวัญเทศกาลปใหม 

9.  “ กุมภาพันธ” สุขสันตวันแหงความรักพรอมพรักวนัแหงความด ี

10.  รับนองสรางสรรค 

11. เทรนดแฟชัน่หนากากหลากสีสันกับ  ไขหวัด 2009 

12. พิธีเขาพรรษา 

13. ทําอยางไรใหแมประทับใจ 

14. อันตรายจากครีมหนาขาว 

15.  5 อาหารตานไขหวัดใหญ 2009 

16.  จอมทัพไทย 

17. เทศกาลตรุษจนี 

18. แอบถาย 

19. เครื่องดื่มคลายรอน 
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20. บําบัดช็อกโกแลตซีสตดวยชีวจิต 

21. อาลัยไมเคิล แจ็คสัน 

22. สัญญาณและอาการของคนที่ติดเชื้อไขหวดั 2009 

23. ระวังมือถือรุนใหม 

24. จัดฟนแฟชั่นอนัตราย 

25. ระวังหมิน่ประมาทในโลกอนิเทอรเน็ต 

26. ทําดีถวายในหลวง 

27. ใหหนังสือเปนของขวัญ 

28. แตงหนาใสอยางไรใหสมวัยนักศึกษา 

29. แปดสิบ (80) วิธีลดโลกรอน 

30. เตือนวัยใสใหมีวินยัการเงนิ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  7 เร่ือง 

 

- 

2 

คะแนน 

(2) 8 – 9 เร่ือง - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 10 เร่ือง สหส.อ2.3.036 แฟมรายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ 

สหส.อ2.3.037 แฟมรายละเอียดขอมูลที่จดับอรด 

สหส.อ2.3.038 เอกสารขอมลูที่จัดนทิรรศการ/ขอมูล/ 

ขาวสารตางๆ 

สหส.อ2.3.039 ซีดีภาพการจัดนิทรรศการและจัดบอรด 

สหส.อ2.3.040 ภาพถายการจัดนิทรรศการและจัดบอรด 

(บางสวน) 

 
ตัวชี้วัด 2.3.8   มีการแนะนาํการใชหองสมุด / สอนและอบรมวิธีการสืบคนฐานขอมลู    

 สํานักหอสมุดมีการแนะนาํการใชหองสมุด / สอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล  ใหนกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทัง้อาจารยและเจาหนาที่    รวมทั้งสิ้น  92  คร้ัง  โดยมีการดําเนินการ

ดังนี ้
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1. การจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด     โดยดาํเนนิการใหกบันักศึกษาใหม   ทกุตนปการศึกษา 

รวมทัง้จัดทาํสือ่แนะนาํการใชหองสมุด  เพื่อใหนักศกึษาสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตอง และ

สามารถชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได  โดยในปการศึกษา 2552  ทางสํานักหอสมุดได

จัดการปฐมนิเทศใหกับนักศกึษาใหกับคณะตาง ๆ  รวม  58  คร้ัง  จาก  18 คณะ    รวม 2,016  คน  

ไดแก  คณะศิลปศาสตร   คณะบริหารธุรกิจ   คณะพยาบาลศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะ

กายภาพบําบดั  คณะเทคนคิการแพทย  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ    คณะทัศนศาสตร  คณะนิติศาสตร  

คณะเศรษฐศาสตร  คณะนวัตกรรมสังคม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันการทูตและการ

ตางประเทศ  และสถาบนัรัฐประศาสนศาสตร  รวมทัง้มีการขอรองใหบรรณารักษไปแนะนําที่คณะในวัน

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมของคณะ ไดแก คณะศิลปและการออกแบบ  คณะวิศวกรรมศาสตร  และ

ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร   โดยสถาบันการบนิแจงความจํานงขอรับซดีีแนะนาํการใชหองสมุด  เพื่อ

ไปปฐมนิเทศนักศึกษาภายในคณะเอง  

2.  การสอนวิชาการใชหองสมดุ และการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหกับนกัศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ในรายวิชาการพัฒนาตนเอง (PSY 311) ของวทิยาลยันวตักรรมสังคม  โดยมีการเรียนการ

สอนทัง้ 3 ภาคการศึกษา  จํานวนทั้งสิน้  13  คร้ัง (39  ชั่วโมง) 

3. บรรณารักษบรรยายใหกบันกัศึกษาปริญญาตรี โท และเอก ใหกับคณะที่แจงความประสงค 

มา รวมทัง้สิน้  14  คร้ัง ไดแก ในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร  สาขาการประชาสัมพนัธ      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสาขาชีวการแพทย  คณะวิทยาศาสตร  ระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ  คณะพยาบาลศาสตร   คณะนิเทศศาสตร    คณะอุตสาหกรรมการทองเทีย่วและบริการ  

คณะนวัตกรรมสังคม (สาขาผูนาํ)  สถาบันการทูตและการตางประเทศ และระดบัปริญญาเอก  คณะ

บริหาร  สาขาผูประกอบการ    

4. การอบรมการสืบคนฐานขอมูล   สํานกัหอสมุดมกีารจัดอบรมการใชฐานขอมลูตาง ๆ แก

อาจารย  เจาหนาที ่ และนกัศึกษา  รวมจํานวนทั้งสิน้  7  คร้ัง มีผูเขารับการอบรม 104  คน  ไดแก 

4.1 ฐานขอมูลตาง ๆ  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2552  มีผูเขาอบรม  20  คน  เปนนักศึกษา 

       ระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  ศูนยสาทรธานีศึกษา 

4.2 ฐานขอมูลตาง ๆ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 2552  มีผูเขาอบรม  22  คน  เปน 

       นักศึกษาระดบัปริญญาโทคณะบริหารธรุกิจ   ศูนยสาทรธานีศึกษา 

4.3 การจัดอบรมการใชฐานขอมลู DAO   และฐานขอมูล   IEEE/IEL และฐานขอมูล

ทดลองใช  Emerald Management Xtra & Engineering Database เมื่อวนัที ่  28  

มกราคม  2553   เวลา  9.00 -12.00 น.  มีผูเขาอบรม  17  คน  แบงเปนอาจารย      
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5 คน จาก 6 คณะ เจาหนาที่  7 คน  จาก  5  หนวยงาน  และนักศึกษาปริญญาโท    

5 คน จาก 4 คณะ  

4.4 การจัดอบรมการใชฐานขอมูล DAO   และฐานขอมูล  IEEE/IEL  และฐานขอมูล

ทดลองใช  Emerald Management Xtra & Engineering Database เมื่อวันที่   28  

มกราคม  2553   เวลา  13.00 – 15.00 น.  มีผูเขาอบรมทั้งสิ้น  5  คน แบงเปน

อาจารย  2 คน จาก 2 คณะ เจาหนาที่  3 คน  จาก  1  หนวยงาน   

4.5 ฐานขอมูลทางดานทันตแพทย   จัดแนะนําฐานขอมูลเพื่อใหมีการทดลองใช  เมื่อวันที่   

 25 กุมภาพนัธ  2553   แกอาจารยจากคณะทันตแพทย  18  คน 

4.6 ฐานขอมูล  Business Source Complete  เมื่อวันที่  26  เมษายน 2553  มีผูเขา 

 อบรม 12  คน  แบงเปนอาจารย  5  คณะ   จาํนวน   11  คน   และนักศึกษาปริญญา

เอก  1  คณะ  จํานวน  1  คน 

4.7 ฐานขอมูล  Business Source Complete  เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2553   มีผูเขา 

 อบรม 15  คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ  สาขาผูประกอบการ 

ศูนยวิภาวดีศึกษา 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  30 คร้ัง 

 

- 

2 

คะแนน 

(2) 31 – 59 คร้ัง - 

3 

คะแนน 

 

 

 

 

(3)  ≥ 90 คร้ัง สหส.อ2.3.006 ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.041 แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใช

หองสมุด 

สหส.อ2.3.042 แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใช

หองสมุดสาํหรับนักศึกษาใหม 

สหส.อ2.3.043 ตารางการจดักลุมนักศกึษาและบรรณารักษ

ผูปฐมนิเทศ 
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3 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.3.044 แฟมตารางการแจงนัดการเขารับการ

ปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ 

สหส.อ2.3.045 แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใช

หองสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.046 แฟมบันทึกเชิญบรรณารักษสอนและ

บรรยายเรื่องการใชหองสมุด/การสอนและแนะนาํการสืบคน

ฐานขอมูล 

สหส.อ2.3.047 แฟมเชิญผูเขาใชเขาอบรมฐานขอมูล

ออนไลน 

 
 
ตัวชี้วัด 2.3.9  มกีารเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 12 ชั่วโมง / วัน ในภาคเรียนปกติ 

 สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชัว่โมงการเปดใหบริการทีเ่หมาะสม  โดยเปดทําการในวนัจันทร-

ศุกร เวลา 08.30-21.00 น. และในวันเสาร - อาทติย เวลา 09.00-17.00 น. รวมจาํนวนชัว่โมงที่

ใหบริการ สําหรับในวนัทําการปกติรวมจาํนวน 12.5 ชั่วโมง  โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสําหรับป

การศึกษา 2552 มีจํานวนทัง้สิ้น  460,110 คร้ัง  โดยแยกเปนผูเขาใชสํานกัหอสมุดกลางจํานวน 

327,475 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน 7,426 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยสาทรธานีจาํนวน  

6,903 คร้ัง และผูเขาใชผานเว็บไซตจํานวน 118,306 คร้ัง 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1)  ≤  9 ชัว่โมง / วัน 

 

- 

2 

คะแนน 

(2)  10 – 11 ชั่วโมง / วัน - 

3 

คะแนน 

(3)  ≥ 12 ชั่วโมง / วัน สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.048 แฟมรวมสถติิผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 3 

สหส.อ2.3.049 แฟมรวมสถติิผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 5 

สหส.อ2.3.050 แฟมรวมสถติิผูเขาใชประจําวนัหองสื่อโสตทัศน 

สหส.อ2.3.051 แฟมรวมสถติิผูเขาใชหองสมุดรายเดือน 
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3 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ2.3.052 แฟมตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่

หองสมุด และใบเบิกคาลวงเวลาประจาํเดอืน 

สหส.อ2.3.053 สมุดเซ็นชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 

 
ตัวชี้วัด 2.3.10  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ ไดแก   ดาน

ผูใหบริการ  ดานทรพัยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถงึขอมูล  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดาน

สถานที่ส่ิงแวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ

สํารวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม  (อาจารย  เจาหนาที่  และนักศกึษาทุกระดับ) สําหรับป

การศึกษา 2552 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที ่ 2/2552 โดยแบบสอบถามทีไ่ดรับกลับมาเปนของ

นักศึกษา  จํานวน 477 ชุด และอาจารย เจาหนาที ่จํานวน 121 ชุด ซึง่ผลการสาํรวจความพึงพอใจของ

ผูใช พบวา ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.49 (คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงมีผลอยูใน

ระดับดี  สําหรับในรายดาน พบวาอยูในระดับดีมาก  1  ดาน  คือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ 

4.02   และอยูในระดับดี  5  ดาน  ไดแก ดานสถานที่ มีคาเฉลี่ย 3.54 ดานการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร  มีคาเฉลี่ย 3.53  ดานการเขาถงึขอมูล  มีคาเฉลีย่  3.52   ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย  

3.33  และดานเครื่องมืออุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.00   ตามลําดับ 
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 2 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00  - 

2 

คะแนน 

(2) คาเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 

4.00 

สหส.อ2.3.054 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.055 แบบสํารวจความพึงพอใจที่แจกและรับ

กลับคืนจากผูตอบ ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.056 แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ปการศึกษา 2552 

3 

คะแนน 

(3) คาเฉลี่ยระหวาง 4.01  -

5.00 

- 
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ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิตเปนดําริของ ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ อดีตผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดที่ตองการมีศูนยกลางในการทําหนาที่เก็บรวบรวมและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมาย

เหตุของมหาวิทยาลัย โดยไดรับอนุญาตและสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยใหปรับปรุงและตกแตงพื้นที่ฝง

ตะวันตกของชั้น 6 อาคารหอสมุดเปนสถานที่ดําเนินงาน และอนุมัติเงิน จํานวน 1,375,000.00 บาท  

(หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) เพื่อการนี้ และในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรังสิตได

อนุญาตใหหอจดหมายเหตุเปดดําเนินงานอยางเปนทางการ เพื่อทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา 

และใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ   มีโครงสรางใน

การบริหารงานที่ชัดเจนในลักษณะของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการอํานวยการหอ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะกรรมการดําเนินงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต ทํา

หนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาเพื่อใหการดําเนินงานของจดหมายเหตุฯ เปนไปไดดวยดี 
 
ตัวชี้วัด 2.4.1   มีการกําหนดแผนดําเนนิงานอยางชัดเจน 

   สํานักหอสมุดไดดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ   

มหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา 

และใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ ตามระเบียบและ

หลักวิชาการดําเนินงานจดหมายเหตุ โดยมีการกําหนดโครงสรางในการบริหารงานที่จะสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานของหอจดหมายเหตุดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยปการศึกษา 2552 นี้ สํานักหอสมุดได

กําหนดแผนการดําเนินงานจดหมายเหตุใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 และ

แผนยุทธศาสตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550 – 2554 และมีการติดตามประเมินผลเพื่อ

นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานจดหมายเหตุตอไป 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

สหส.อ1.2.008  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.011 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห

ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 
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2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน   

ตามแผน 

สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ 

ประจําป 2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห 

ประเมินผลการดําเนินงาน และ

ไดนําผลการตดิตาม วิเคราะห 

และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึน้ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันา ประจําป 2552 
 

ตัวชี้วัด 2.4.2  มีการดําเนนิงานจดหมายเหตุตามหลักวชิาการ 

    หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิตมีคณะกรรมการอํานวยการฯ และคณะกรรมากรฯ รวมทัง้มี

บุคลากร จาํนวน 2 อัตรา ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวทิยาลยั

โดยตรง ซึ่งประกอบดวยเอกสารสิง่พมิพประเภทหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวทิยาลยัรังสติในดาน

ตางๆ เชน ประวัติความเปนมา โครงสราง นโยบาย กิจกรรม และผลงานของบุคลากรซึง่มเีนื้อหา

เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย เอกสารที่จดัทําขึ้นหรือรับไวโดยหนวยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการ

ดําเนนิงานตามภาระหนาทีค่วาม รับผิดชอบ และเก็บเปนหลกัฐานของกิจกรรมนั้น เชน คําสัง่ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม  ขาวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพมิพทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลยั  โสตทัศนวัสดุ ไดแก ภาพถาย ฟลม เทปบันทกึเสียง วดิีทัศน ภาพยนตร แผนที ่ แผนผัง 

และอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลยั และของที่ระลกึ ไดแก วัสดุ ส่ิงของ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ 

ที่มหาวทิยาลยัหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทาํขึ้น หรือเปนผลงานของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 

  หอจดหมายเหตุไดจัดทําตารางกําหนดประเภทเอกสารและอายุของเอกสาร การลงทะเบยีน

และทําบัญชีเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ การพัฒนาเว็บไซต และการจัดทาํฐานขอมูลเอกสารและวัตถุ

จดหมายเหต ุและใหบริการแกคณาจารย บุคลากร นักศกึษา และผูสนใจทั่วไป รวมทัง้ การจัดนิทรรศการ

เพื่อเผยความรูและกิจกรรมของหอจดหมายเหตุ 

  หอจดหมายมหาวิทยาลัยรังสิตมีผลการดําเนนิงานในปการศึกษา 2552 ระหวางเดอืนมิถนุายน  

2552 – เดือนพฤษภาคม 2553 ดังนี้ 

1.  การจัดหาเอกสารและวัตถุจดหมายเหต ุหอจดหมายเหตุไดรับมอบเอกสารและวัตถ ุ

      จดหมายเหตุ ดังนี ้
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            -   วัสดุตีพิมพ                                                                จาํนวน   221   รายการ  

-  เอกสารจดหมายเหต ุ                                                 จํานวน     3     รายการ 

-  วัตถุจดหมายเหตุ                                                       จํานวน     8     รายการ 

            ปจจบัุนหอจดหมายเหตุไดรับมอบวัสดุตีพิมพและเอกสารรวมจํานวนทัง้สิน้ 1,083 

รายการ และวัตถุจดหมายเหตุรวมจาํนวนทัง้สิ้น 254 รายการ 

 

2.   การลงรายการเอกสารจดหมายเหต ุ(เพื่อเตรียมทําฐานขอมูล) 

             -   รายงานการประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2538           จํานวน  134    รายการ 

                          -   รายงานการประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2540           จํานวน    9      รายการ 

                          -   รายงานการประชุมคณบดี ประจําป พ.ศ. 2541           จํานวน   67     รายการ 

 

            3.  การใหบริการ 

                         -   วัสดุตีพมิพประเภทตางๆ                                             จาํนวน   38    รายการ 

                         -   เอกสารจดหมายเหต ุ                                                  จาํนวน   10    รายการ 

                         -   ภาพถาย (พิธีสถาปนามหาวทิยาลยัรังสิต)                    จาํนวน     1    อัลบ้ัม 

                         -   ส่ือวิดีทศัน                                                                  จํานวน     3    รายการ 

 

            4.  การเขาศึกษาดูงาน (อยางเปนทางการ)                                     จาํนวน    2     คร้ัง 

 

5.  การจัดนทิรรศการ เร่ือง “ครบรอบสองทศวรรษอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” 

     เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2552 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมนิ หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีนโยบายการจัดหาเอกสาร

และวัตถุจดหมายเหตุ              

มีคณะกรรมการและ

ผูรับผิดชอบโดยตรง 

สหส.อ2.4.001 นโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถ ุ     

หอจดหมายเหตุ 

สหส.อ2.4.002 โครงการจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัรังสติ 
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2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน   

ตามหลกัวิชาการ 

สหส.อ2.4.003  ตารางกําหนดอายุเอกสารจดหมายเหต ุ   

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.4.004  แฟมลงทะเบียนรับเอกสารจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.005  แฟมลงทะเบียนรับภาพถาย 

สหส.อ2.4.006  แฟมลงทะเบียนรับของที่ระลึก 

สหส.อ2.4.007  แฟมเว็บไซตหอจดหมายเหตุฯ 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงานเพือ่กําหนดแผนงาน

ในอนาคต 

สหส.อ2.4.008  แฟมสรุปผลการดําเนินงาน 

สหส.อ2.4.009  รายงานผลการดําเนินงานหอจดหมาย

เหตุสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน 

ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

 
นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยงัมีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการแกวิชาชพี ชุมชนและสังคม 

ไดแก การจัด “รายการวิทยุ Smile Library หองสมุดบนคลื่นวิทย”ุ ที ่FM 97.25 MHz ทุกวนัพฤหัสบดี 

เวลา 11.30-12.30 น. โดยมีบรรณารักษและเจาหนาทีข่องสํานกัหอสมุด สลับสับเปล่ียนกนัทําหนาที่ผู

ดําเนนิรายการวิทย ุ เสนอความรูทั่วไป แนะนาํองคความรูและกิจกรรมของมหาวทิยาลัย แนะนาํแหลง

ทรัพยากรความรูในเขตจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯและปริมณฑล  และนํารายการที่ออกอากาศไปแลว

วางไวบนเว็บไซต ที่ http://library.rsu.ac.th/library_radio.html เพื่อรับฟงยอนหลงัได  

 สํานักหอสมุดมีการเผยแพรประชาสัมพันธวิชาการทางบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร

และวิชาการที่เกี่ยวของ  โดยออก “วารสารรังสิตสารสนเทศ” กําหนดออกปละ 2 คร้ัง ทั้งในรูปแบบ     

ส่ือส่ิงพิมพและฉบับอิเล็กทรอนิกส (http://library.rsu.ac.th/library_rangsitjournal.html)  

สํานักหอสมุดมีการจัดทาํ “จดหมายขาวสาํนักหอสมุด” รายเดือน เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและสาระความรู มุงประชาสัมพันธผูใชภายในมหาวทิยาลัย ซึง่จดัทําทัง้ใน

รูปแบบสื่อส่ิงพิมพและฉบบัอิเล็กทรอนกิส (http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html)   

สํานักหอสมุดใชประโยชนของเครือขายสงัคมออนไลน (Social Networking)  

Twitter.com/Rangsit_Library  เปนชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ กับ

ผูใช  
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องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน

เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก

เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด

กําหนดภาระหนาที่การบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร    

บุคลากรสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด เดือนละ 1 คร้ัง     หรือมีการประชุมกรณีเร่ืองเรงดวน    เพื่อรับทราบนโยบายและ

แนวทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 

 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหาร

ตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 4 แผนก  และ 1 

สํานักงาน  มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน  และเพื่อใหการบริหารเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม   สํานักหอสมุด มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหาร

จัดการ 5 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  มีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน 

ประกอบดวยตัวแทนผูบริหารและตัวแทนผูใชจากคณะ หนวยงาน ตัวแทน

คณาจารยและนักศึกษา  ทําหนาที่ เปนที่ป รึกษาในการดํา เนินการของ

สํานักหอสมุด    

2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

ประกอบดวยรองผูอํานวยการและหัวหนาแผนกทุกแผนก  ทําหนาที่กําหนด

แนวทางในการบริหาร กําหนดแผนงาน และควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาของฝายวิชาการและ

มหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

ประกอบดวยรองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกทุกแผนก และตัวแทนบรรณารักษและ

เจาหนาที่จากทุกแผนก ทําหนาที่พิจารณากําหนดตัวบงชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑวัด

คุณภาพของสํานักหอสมุด ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงาน
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ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพในแผนกตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมใน

การรับการตรวจประเมินคุณภาพจากผูประเมินระดับสถาบัน 

4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส มีผูอํานวยการเปนประธาน และดําเนิน

กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส มีหนาที่ในการรณรงคกิจกรรม 5ส 

กําหนดและปรับปรุงมาตรฐาน 5ส ในปฏิบัติงานสวนบุคคลและโดยรวม 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

ประกอบดวยรองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกทุกแผนก และตัวแทนบรรณารักษและ

เจาหนาที่จากทุกแผนก ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการ และกําหนดแผนการบรหิารความเสีย่งของ

สํานักหอสมุด   

     

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีแผนการบริหารและการ

จัดการบุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนการบรหิาร

และการจัดการ 

สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรบัผิดชอบ 

สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด  

สหส.อ3.1.013  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.2.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 

ประจําปการศึกษา 2552 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการมีการ

ประเมินแผนงาน/โครงการ 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั

คุณภาพของสาํนักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.2.006 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

กิจกรรม  5 ส ประจําปการศึกษา 2552 
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2 

คะแนน 

(ตอ) 

 สหส.อ3.1.014 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.008 แผนการปฏบัิติการ ประจาํปการศึกษา 

2552 

สหส.อ1.2.013 แผนการบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบ

ควบคุมภายในดานวิชาการ  มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2552-

2554 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

สหส.อ4.1.002  การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของสาํนักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 

2552  

 
ตัวบงชี้ 3.2  โครงสรางและระบบบริหาร 

 สํานักหอสมุด มีการกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน โดยมีการแบงการบริหารงาน

ออกเปน 4 แผนก  และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย   แผนกเทคนิค  แผนกบริการ    แผนกพัฒนา  แผนก

หอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ  ในแตละแผนก มีการกําหนดภาระหนาที่ไวเปนลายลักษณ

อักษร  และเพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละแผนกดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดมีการ

ดําเนินการตามโครงสราง โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูดูแลบริหารจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนตามสาย

งานการบริหาร มีรองผูอํานวยการทําหนาทีกํากับและดูแลการดําเนินงานในแผนกและรายงานตอ         

ผูอํานวยการ สวนสํานักงานเลขานุการขึ้นตรงตอผูอํานวยการ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดโครงสรางและ

ระบบบริหารขององคกรไวอยาง

ชัดเจน บุคลากรรับทราบใน

โครงสรางและระบบบริหาร 

สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรบัผิดชอบ 

สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจํา

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 

สหส.อ3.2.002 โครงสรางการบริหาร 
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2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

โครงสรางและระบบการบริหาร 

มีการประเมนิโครงสรางและ

ระบบการบริหาร 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.008 แผนการปฏบัิติการประจําปการศึกษา 

2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

สหส.อ4.1.002  การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด  ประจาํป

การศึกษา 2552  

 
ตัวบงชี้ 3.3  การพัฒนาบุคลากร 

           สํานกัหอสมุดสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด 

คลองกับวัตถปุระสงคของสาํนักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับป

การศึกษา 2552 มีการสงบคุลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสัมมนา  การเขาฟงบรรยาย

ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  รวม 365  คร้ัง ในจํานวน

ดังกลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 12 คร้ัง จาํแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสมัมนา 

และการบรรยายทางวิชาการ 11 คร้ัง และเปนการศึกษาดูงานในประเทศ 1 คร้ัง  รวมแลวบุคลากรมี

โอกาสไดรวมกิจกรรมพัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 13.52   คร้ังตอป  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้

1. การศึกษาดูงานการดําเนนิกจิกรรม 5 ส และทัศนศึกษาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. การอบรมการบันทกึขอมูลวารสารเย็บเลมในฐานขอมูล Horizon 

3. การอบรมการใชฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

4. การอบรมการใชฐานขอมูล Wiley Blackwell 

5. การอบรมการใชฐานขอมูล ProQuest Dissertatuibs & Theses 

6. การสัมมนา “การเตือนภัยเพื่อรายงานสถานการณ SMEs ไทย คร้ังที ่ 3/2552 สัญจร และ

สถานการณธรุกิจโรงแรมและที่พกัขนาดเลก็เพื่อนักทองเที่ยว” 

7. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

“การบริหารความเสีย่ง” 
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8. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 2 เร่ือง 

“แนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง” 

9. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 3 เร่ือง 

“บุคลิกภาพกบังานบริการ” 

10. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 4 เร่ือง 

“การใชโปรแกรม PageMaker เบื้องตน” 

11. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 5 เร่ือง 

“เทคโนโลยีใหมที่มีบทบาทตอวงการหองสมุด” 

12. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2552 คร้ังที่ 6 เร่ือง 

“ผลการดําเนนิงานของสาํนกัหอสมุด ปการศึกษา 2552 และการดําเนนิงานของ

สํานักหอสมุด สําหรับปการศึกษา 2553” 
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมนิ หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

มีระบบและกลไกการพัฒนา

บุคลากร 

สหส.อ1.2.011  แผนยทุธศาสตร  การพฒันา ฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.012  แผนยทุธศาสตร การพัฒนา มหาวทิยาลัย

รังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรบั

ในชวงกลางแผน 

สหส.อ3.3.015  แผนการจัดการความรู 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ มีการ

ประเมินแผนงาน/โครงการ 

สหส.อ3.3.003  การพัฒนาบุคลากร 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

สหส.อ1.2.008 แผนการปฏบัิติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของสาํนักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 

2552  
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ดัชนีบงชี้ 3.4  ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ชวยในการบริหารและการตัดสินใจ  

สํานักหอสมุดไดจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความคลองตัว บุคลากรผู

ปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณมีการจัดระบบเอกสารสงออก-สงเขาภายใน-ภายนอก  โดยมีการบันทึก

รายละเอียดไวเปนหลักฐาน  และมีการจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนหาไดสะดวก  และนอกจากนี้ยัง

สามารถเขาถึงขอมูลงบประมาณสําหรับในการดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนนิงาน

ของสํานักหอสมุด  โดยแผนกงบประมาณไดจัดทําโปรแกรมการเขาใชขอมูลจากอินทราเน็ต  โดย    

ผานทาง http://budget.rsu.ac.th  ในการตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติใชงบประมาณดําเนินการและ

งบพัฒนาโครงการตางๆ    นอกจากนี้ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ

ระบบยอยเพื่อการจัดซื้อ (Acquisition Module)  มาใชจัดการและควบคุมการใชงบประมาณการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศของแตละคณะ การใชงบประมาณของสํานักหอสมุดมีการประเมินผลและรายงาน

ความคืบหนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดและสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ    

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบ

ขอมูลสารสนเทศ มีระบบ

และกลไกในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ 

สหส.อ3.4.004 สมุดทะเบยีนสงออก-ภายใน 

สหส.อ3.4.005 สมุดทะเบยีนสงออก-ภายนอก 

สหส.อ3.4.006 สมุดทะเบยีนรับ-ภายใน 

สหส.อ3.4.007 สมุดทะเบยีนรับ-ภายนอก 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศกึษา, บุคลากร ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

หมายเลข 6 Acauistion User’s and Setup Guide 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน

ในการจัดเกบ็ขอมูล

สารสนเทศตามแผนงาน/

โครงการ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 
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ตัวบงชี้ 3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 

 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร

อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/

สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อที่จะใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดภาระหนาที่ของ

บุคลากรไวอยางชัดเจน มีระบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม

ภาระหนาที ่

สหส.อ3.5.009  Job Description 

สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที ่

มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.5.010 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

และแบบฟอรมประเมินคะแนนเจาหนาทีดํ่ารง

ตําแหนงหวัหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที ่

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

สหส.อ3.5.011 แบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที ่
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง

งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2552  มี

การวางแผนการใชงบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ  มีการ

ควบคุมการขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขอ

อนุมัติการใชงบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของสํานักงานงบประมาณ   

การดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 4.1  นโยบาย/ แผนงานการเงนิและงบประมาณ 

 สํานักหอสมุด มีแผนงานการเงินและงบประมาณ  โดยงบประมาณหลักใชในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู   

การจัดตั้งงบประมาณโครงการยึดหลักการวางแผนเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิตและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ โครงการที่ขอจัดตั้ง   มีชื่อผูรับผิดชอบโครงการ   มี

การติดตามและประสานงานใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค      มีการประเมินผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงิน

และงบประมาณ เปนลายลักษณ

อักษร มีการดําเนนิงานตาม

แผนงานโครงการ และมี

ผูรับผิดชอบ 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันาประจาํป 2552 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ 

กลั่นกรองรายจายที่สอดคลองกับ

กิจกรรม โครงการของ

มหาวิทยาลยั มีการประเมนิผล

การดําเนินงานโครงการ 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 
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3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงนโยบายและ

แผนงานอยางตอเนื่อง 

 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 

 
 
ตัวบงชี้ 4.2  การเงนิและงบประมาณ 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเรื่องการขอ

งบประมาณเพื่อนํามาบริหารสํานักหอสมุดใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชทุกระดับ   การ

ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณใชเกณฑการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว     สํานักหอสมุดจัดเก็บสําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณไวเปนหลักฐาน

สําหรับในการติดตามการขออนุมัติ   และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการและรายงานความ

คืบหนาเปนรายภาคการศึกษา  

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณ

ประจําป มีกลไกในการใชงบประมาณ

ประจําปสอดคลองกับนโยบายหลกั

ของมหาวทิยาลัย 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 

2552 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ มกีารประเมินผล

การใชงบประมาณประจําป 

สหส.อ4.2.003 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

 

สหส.อ4.2.004 สํานาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2552 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศและจาํนวนทรพัยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักหอสมุด 
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3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2552 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2552 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาประจําป 2552 

 
ตัวบงชี้ 4.3  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 

 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตางๆ)  สํานักหอสมุดจะมี

การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ

วารสารอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค  สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และงบลงทุน

โครงการตางๆ อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ  และในการตรวจสอบการขอ

อนุมัติการใชงบประมาณสามารถตรวจสอบการใชผานระบบ Internet ของสํานักงานงบประมาณ และ

เมื่อส้ินภาคการศึกษาทุกภาค และสิ้นปงบประมาณ 2552  สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา เพื่อที่ตรวจสอบการใชงบประมาณวา

เปนไปตามแผนที่กําหนดไว และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณ

ของปการศึกษาตอไป  สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดจะตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของ

โครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการ

ปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการกาํหนดนโยบาย

แผนงานการเงินและการจัดสรร

งบประมาณทีส่อดคลองและ

ครอบคลุมภารกิจ มีระบบและ

กลไกการตรวจสอบ 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2552 และสรุปผลการดําเนนิงานตาม

แผนพัฒนาประจําป 2552 
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2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/

โครงการตามแผนงานที่กําหนด

มีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนนิงานทุกกิจกรรม/โครงการ

และมีการสรุปหรือรายงาน

เผยแพรใหบุคลากรทราบ 

สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมติังบประมาณ

ประจําป 2552 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2552 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด 

 
ตัวบงชี้ 4.4  การวิเคราะหตนทนุในการบริการของหองสมุด 

 สํานักหอสมุดจัดเปนหนวยงานบริการวิชาการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหลงความรู การบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจยั การ

บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และสงเสริมศิลปวฒันธรรม การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน

ของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราห

ความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทนุในการดําเนนิงานของหองสมุด โดยในปการศึกษา 2552 นี้ 

ไดมีแนวทางวธิีคิด 2 แนวทาง ไดแก  การคิดตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และตนทนุการบริการ

ตอจํานวนการใช โดยใชขอมูลคาใชจายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และ

จํานวนการใชบริการตางๆ  ไดแก การเขาใชหองสมุด การยืม-คืน การยืมตอ การจอง การใชวารสารและ

ส่ือโสตทัศน  การสืบคนขอมลูผาน Web และขอมูลผูใช การใชบริการ book drop และ book return 

การใชฐานขอมูล และบริการอินเทอรเน็ต  เปนขอมูลพื้นฐานในการคิด 
 
1. คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2552 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบรหิาร 6,361,418.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบรหิาร 598,924.00 

3 คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร 120,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 69,660.00 

5 คาวัสดุสํานักงาน 142,058.90 
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6 คาหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 13,370,545.69 

7 คาใชจายอืน่ๆ เกี่ยวกับหองสมุด 82,657.50 

8 การบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 644,568.00 

9 โครงการจัดหา Laser gun 14,980.00 

10 โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม 470,280.00 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ 95,797.20 

12 โครงการปรับปรุงหองบริการดูหนัง-ฟงเพลง 247,566.04 

13 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงาน 33,965.00 

14 โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 5,000.00 

 รวม 22,257,420.33 

  

2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภท จํานวน 

หนงัสือ                                134,196   รายการ 

วารสาร                                       962   รายการ  

ส่ือโสตทัศน                                  16,102   รายการ 

หนงัสือพมิพ                                         20   รายการ 

ส่ืออิเล็กทรอนกิส                           15,329,856   รายการ    

               รวม                      15,481,136   รายการ 

  

3. จํานวนการใหบริการ 

ประเภท จํานวน 

การเขาใชหองสมุด (หอสมดุกลาง ศูนยการศึกษา 2 ศูนย และผาน

เว็บไซต) 

460,110  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac (Information Portal) ของหองสมุด   2,087,270  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน   94,491  คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา     2,858  คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ   77,786  คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ    13,281  คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ   77,406  คร้ัง 
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การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผานออนไลน        194  คร้ัง 

การใชวารสาร   29,015  คร้ัง 

การใชส่ือโสตทัศน         768  คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต   32,625  คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน     6,420  คร้ัง 

การรับคืนผาน Book Drop และ Book Return Stations     4,581  คร้ัง 

รวม      2,886,805  ครั้ง 

วิธีการคํานวณ 

1. ตนทนุตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย) 22,257,420.33  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                    15,481,136  รายการ  

∴ ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย            =                    1.44     บาท  
 

2. ตนทนุการบรกิารตอจํานวนการใหบริการ 
คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)  22,257,420.33  บาท 

จํานวนการใหบริการที่เกิดขึน้ทัง้หมดในป 2552                                           2,886,805  คร้ัง 

∴ ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบรกิาร     =      7.71  บาท  

จํานวนการใหบริการ ปการศกึษา 2550-2552 
ประเภท 2550 2551 2552 

การเขาใชหองสมุด  (หอสมดุกลาง   

ศูนยการศึกษา 2 ศูนยและผานเว็บไซต) 
    465,806  คร้ัง       497,684  คร้ัง      460,110  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac 

(Information Portal) ของหองสมุด 
    123,996  คร้ัง     1,139,964  คร้ัง   2,087,270  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน       94,111  คร้ัง          94,580  คร้ัง         94,491 คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา         2,459  คร้ัง            2,231  คร้ัง           2,858 คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ      88,892  คร้ัง         98,726  คร้ัง        77,786  คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ        4,821  คร้ัง        11,637  คร้ัง        13,281  คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ     59,317  คร้ัง        68,698  คร้ัง        77,406  คร้ัง 

การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผาน

ออนไลน 
         466  คร้ัง             199  คร้ัง             194  คร้ัง 
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การใชวารสาร       26,975  คร้ัง         25,394  คร้ัง        29,015  คร้ัง 

การใชส่ือโสตทัศน             856  คร้ัง               662  คร้ัง             768  คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต      27,654  คร้ัง          25,122  คร้ัง        32,625  คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน         6,594  คร้ัง            7,414  คร้ัง          6,420  คร้ัง 

การรับคืนผาน Book Drop และ Book  

Return Stations 
      3,120  คร้ัง           3,653  คร้ัง         4,581  คร้ัง 

รวม    905,067 ครั้ง   1,975,964 ครั้ง  2,886,805 ครั้ง 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและ

แผน/โครงการเพื่อการดําเนนิการใหบริการ

เปนลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 

2552 

2 

คะแนน 

 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

งบประมาณและแผนงาน/โครงการ 

สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศ 

สหส.อ2.3.009 แฟมสถิติการยืมและใช

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.026 สถิติการใชฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.3.027 การยืมตอทรัพยากร

สารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 

สหส.อ2.3.028 การจองทรพัยากรสารสนเทศ

ผานระบบออนไลน  

สหส.อ2.3.029 การสืบคนขอมูลผานระบบ

ออนไลน (Webpac) 

สหส.อ2.3.030 การตรวจสอบขอมูลผูใชผาน

ระบบออนไลน (Borrower Information) 

สหส.อ2.3.051 แฟมรวมสถติิผูเขาใชหองสมุด

รายเดือน 

สหส.อ4.4.005 ขอมูลการใหบริการตางๆ ที่

นํามาหาความคุมทนุ 
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3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการสรุปและประเมินผลเพื่อ

วางแผนในการดําเนินงานในปตอไป 

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมติั

งบประมาณประจําป 2552 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด

จัดทํารายงานประจําป   เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอ

สาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 

5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ภายในสํานักหอสมุด 

7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 

9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้  5.1   นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ 

 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลการสรุปการประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา นํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป  
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ 

ในการดําเนนิงานการประกนั

คุณภาพการศกึษาเปนลายลักษณ

อักษร  มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบดําเนนิงานประกัน

คุณภาพ 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพการ

ปฏิบัติงานสาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 2545 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีกจิกรรมใหประชาคมมี

สวนรวมในการพัฒนาแผนงานการ

ประกันคุณภาพ มกีารประเมิน

คุณภาพภายในอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

และมีการเผยแพรผลการประเมิน

ใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบ 

สหส.อ5.1.002  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศกึษา 2552 

สหส.อ5.1.003 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2551 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด  ประจาํป

การศึกษา 2552  

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงนโยบายและแผนงานอยาง

ตอเนื่อง 

สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อ

การประกนัคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 

สหส.อ5.4.011 รายงานสรุปการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาํปการศึกษา 

2552 

 
ตัวบงชี้ 5.2  การดําเนินกิจกรรม 5 ส 

     สํานักหอสมุดไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี

ระเบียบและความสะอาดของทุกแผนกและทุกสวนบริการในบริเวณอาคารหอสมุด มีการดําเนิน

กิจกรรม 5 ส โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส โดยมีหนาที่บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง และไดนําผลสรุปจากการ

ประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส มีผลลัพทเปนรูปธรรมเห็นไดอยางชัดเจน 

โดยไดสรางวินัยของบุคลากร สรางความสะอาด ความเรียบรอยของสํานักหอสมุด และในเรื่องจัด

เอกสารใหมีระบบการจัดเก็บ มีระเบียบ สะดวกในการคนหา ในการจัดทํากิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุดมี



 
 

89 

การทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเปนหลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงาน

กิจกรรม 5 ส ของแตละป 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ 

ในการดําเนนิกิจกรรม 5 ส มี

คณะกรรมการ มีผูรับผิดชอบ

ดําเนนิงานกิจกรรม 5 ส 

สหส.อ5.2.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกิจกรรม 5 

ส ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.2.005 คําสั่งแตงตัง้กลุมพื้นที่กิจกรรม 5 ส 

ประจําปการศึกษา 2552 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการจัดกิจกรรม 5 ส 

ของทุกแผนก มีการตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5 ส 

สหส.อ5.2.006  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรม 5 ส 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพัฒนา 

สหส.อ5.2.007 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ประจําปการศึกษา 2552 

 

ตัวบงชี้ 5.3  มีการตรวจสอบคุณภาพ 

 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของสํานักหอสมุด โดยไดทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการ 

การตรวจสอบ ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานอางอิงเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2553  และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการของฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคม 2553 สํานักหอสมุดเสนอผลการประเมินตนเองและผลดําเนินงาน จัดทําเปนรายงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2552  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ

สํานักหอสมุดในฐานะหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลตนเอง

ของหนวยงาน มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบ

และประเมินผลตนเองโดยจดัทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ

สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2552 



 
 

90 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

โดยคณะกรรมการตรวจเยีย่มคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั มีการนําผล

การตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน 

สหส.อ5.3.008 ผลการตรวจสอบตนเอง

ภายในสํานักหอสมุด  

สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2551 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน

พัฒนา 

สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ

สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

ตัวบงชี้ 5.4  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกนัคุณภาพของหนวยงาน 

 สํานักหอสมุดใหทุกแผนกไดมีสวนรวมในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรม 

การประกนัคุณภาพของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหารและตัวแทน บรรณารักษ เจาหนาทีจ่ากทุก

แผนก มกีารกาํหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลกั และดําเนนิงานใหบรรลุ

เปาหมายที่กาํหนดไว ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ี่กาํหนดไว

ประเมินจุดออน จุดแข็งและขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก 

ษาประจาํปการศึกษา 2552 สงใหผูบริหารมหาวทิยาลยัหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนรับทราบ     

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1 

คะแนน 

(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมี

การกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ

การประเมนิคุณภาพ มกีลไกการ

ดําเนนิงานประเมินตนเองของทุก

แผนกในหนวยงาน 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสาํนักหอสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.1.003 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของสาํนักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2551 

2 

คะแนน 

(2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการ

ประเมินตนเองใหประชาคม

รับทราบ มกีารนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 

3 

คะแนน 

(3) มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของสาํนักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2552  

สหส.อ5.4.011 รายงานสรุปการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

1.1 การกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วิสัยทัศน   พันธกิจและ 

วัตถุประสงค 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน 

พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ไวเปนลายลักษณ

อักษร และบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

การกําหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน    

พันธกิจ และวัตถุประสงค 

(2)  มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจ 

ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค  มีการเผยแพรใหประชาคม 

       ไดรับทราบ    และเสริมสรางความตระหนัก

ของบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

(3)   มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ 

        สถานการณปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และ

การประเมินแผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานให 
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 
(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
       โครงการที่กําหนดไว มีการประเมินแผนงาน 

         และโครงการที่ไดดําเนินการแลว 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและ 

โครงการมาใชปรับปรุง และพัฒนางานของ

หนวยงานใหดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 1 6  

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 3.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวบงช้ี (1) 
2.1   การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ         

มาประยุกตใช 

  

3 

 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.1   มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

(1) มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล

การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม 

วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึ้น 

 

 

3 

 

2.1.2   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม เอื้ออํานวยความสะดวก 

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและใหบริการ 

 

(1)    มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่

ทันสมัยในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

(2)    มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทุกระบบงาน

หองสมุดและโปรแกรมสําหรับใชงานทั่วไป 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการติดตาม วิเคราะห   

และการประเมินมาปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการ 

 

 

 

 

3 

 

 

2.1.3   สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร

ที่ทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและ

ใหบริการไมนอยกวารอยละ 50 

ของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 

(1)    ≤ 25 % 

(2)    26 - 49 %      

(3)    ≥ 50 % 

 

 

3 

 

2.1.4   สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร

ที่ทันสมัยสําหรับใหบริการอยาง

นอย 1 เครื่อง ตอผูใช 200 คน 

(1)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 800 คน 

(2)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 500 คน 

(3)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 200 คน 

 

 

2 

 

2.1.5   สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร

ที่ทันสมัยสําหรับใชปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางนอย 1 เครื่อง ตอ

บุคลากร 1 คน 

(1)   คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 3 คน 

(2)   คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 2 คน 

(3)   คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 1 คน 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

2.1.6  สํานักหอสมุดมีการจัดการระบบ

หองสมุดอัตโนมัติจํานวน 8 ระบบ 

 

 

(1)    ≤  3  ระบบ 

(2)    4 - 7  ระบบ      

(3)    ≥  8  ระบบ 

 

 

 

3 

 

2.1.7   สํานักหอสมุดมีการจัดการเว็บไซต

สํานักหอสมุดที่ทันสมัย มีการ

ดําเนินงาน 9 ขอ 

(1)    ≤  4  ขอ 

(2)    5 - 8  ขอ      

(3)    ≥  9  ขอ 

 

 

3 

 

2.1.8   บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา

ทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไมนอยกวาคนละ 3 

ครั้ง 

(1)   1 ครั้ง 

(2)   2 ครั้ง 

(3)   3 ครั้ง 

 

 

3 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.1.1 – 2.1.8 (2)    2.87   

คะแนนตัวบงชี้ 2.1 ((1)+(2)) / 2    2.93   
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวบงช้ี (1) 
2.2    งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ

การจัดหมวดหมูและลงรายการ

หนังสือ 

 

 

 

 

 

3 

 

ตัวช้ีวัด 
2.2.1   มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 

 

(1)    มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)    มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล

การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม 

วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึ้น 

 

 

 

3 

 

2.2.2   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 

โดยมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น

อยางนอยรอยละ 15 ตอป 

(1)   ≤ รอยละ 10 

(2)   รอยละ 12.5 

(3)   ≥  รอยละ 15 

 

2 

 

 

 

2.2.3  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ

จํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา    

700 : 1 (รายการ : คน) 

(1)    ≤  500 –599  :  1  

(2)    600 - 699       :  1 

(3)    ≥  700           :  1 

 

 

3 

 

2.2.4   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ

จํานวนอาจารยไมนอยกวา     

10,000 : 1  (รายการ : คน) 

(1)    ≤  8,000 – 9,000  :  1  

(2)    9,001 – 9,999       :  1 

(3)    ≥  10,000             :  1 

 

 

3 

 

2.2.5   คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศตอนักศึกษาไมนอยกวา 

700 : 1  (บาท :คน) 

(1)    ≤   599       :  1  

(2)    600 – 699   :  1 

(3)    ≥  700        :  1 

 

 

3 

 

2.2.6   คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  ≥   รอย

ละ 25  ของคาใชจายในการซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

(1)  ≤  15    %      

(2)   20 %      

(3)   ≥  25   %     

 

 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

2.2.7  วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการ

บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนแทศ

จํานวน 15 รายการ/คน/วัน 

(1) ≤  10      รายการ/คน/วัน 

(2) 11 – 14   รายการ/คน/วัน 

(3)     ≥  15     รายการ/คน/วัน 

 

2 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.2.1 – 2.2.7 (2)  2.71   

คะแนนตัวบงชี้ 2.2 ((1)+(2)) / 2  2.85    
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวบงช้ี (1) 
2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  

3 

 

ตัวช้ีวัด 
2.3.1  มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง 

ชัดเจน 

 

 

(1)    มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)    มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล

การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม 

วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึ้น 

 

 

 

3 

 

 

2.3.2   บริการทรัพยากรสารสนเทศครบ 

ทุกประเภท 

(1)   2 ประเภท 

(2)   3 ประเภท 

(3)   4 ประเภท 

 

 

3 

 

2.3.3   บริการตอบคําถามและชวยการ

คนควาอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน 

(1)    ≤   5 ชั่วโมง  :  วัน  

(2)    6 – 7 ชั่วโมง  :  วัน 

(3)    ≥  8  ชั่วโมง  :  วัน 

 

 

3 

 

2.3.4   บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการ

สืบคนขอมูล 

(1)   ≤   3  ฐาน  

(2)   4 – 5  ฐาน 

(3)   ≥   6  ฐาน 

 

 

3 

 

2.3.5   บริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

ออนไลน 

(1)   ≤   3  รายการ  

(2)   4 – 5  รายการ 

(3)   ≥   6  รายการ 

 

 

3 

 

2.3.6   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

และการใชหองสมุด 

(1)   1 ครั้ง 

(2)   2 ครั้ง 

(3)   3 ครั้ง 

 

 

3 

 

2.3.7   จัดนิทรรศการ / แนะนําขอมูล

ขาวสารในวาระและโอกาสตางๆ  

(1)   ≤   7  เรื่อง  

(2)   8 – 9  เรื่อง 

(3)   ≥ 10  เรื่อง 

 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 

 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

2.3.8   มีการแนะนําการการใชหองสมุด / 

สอนและอบรมวิธีการสืบคน

ฐานขอมูล  

(1)   ≤   30   ครั้ง  

(2)   31 – 59 ครั้ง 

(3)   ≥  90    ครั้ง 

 

 

3 

 

2.3.9   มีการเปดใหบริการในเวลาที่

เหมาะสม  12 ชั่วโมง /  วัน         

ในภาคเรียนปกติ 

(1)    ≤   9     ชั่วโมง  /  วัน  

(2)    10 – 11 ชั่วโมง  /  วัน 

(3)    ≥  12    ชั่วโมง  /  วัน 

 

 

3 

 

2.3.10  ระดับความพึงพอใจของผูใช  

บริการ 

(1)   คาเฉล่ียนอยกวา 3.00 

(2)   คาเฉล่ียระหวาง 3.01 -  4.00 

(3)   คาเฉล่ียระหวาง 4.01 -  5.00 

 

2 

 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.3.1 – 2.3.10 (2)    2.90     

คะแนนตัวบงชี้ 2.3 ((1)+(2)) / 2    2.95     
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวบงช้ี (1) 
2.4  งานจดหมายเหตุ 
 

  

3 

 

ตัวช้ีวัด 
2.4.1  มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง 

ชัดเจน 

 

 

(1)    มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)    มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล

การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม 

วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน

ใหดียิ่งขึ้น 

 

 

 

3 

 

 

2.4.2  มีการดําเนินงานจดหมายเหตุตาม

หลักวิชาการ 

 

(1)    มีนโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถุ

จดหมายเหตุ มีคณะกรรมการและ

ผูรับผิดชอบโดยตรง 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามหลักวิชาการ 

(3)    มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงานเพื่อ

กําหนดแผนงานในอนาคต 

 

 

 

 

3 

 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.4.1- 2.4.2 (2)   3.00      

คะแนนตัวบงชี้ 2.4 ((1)+(2)) / 2     3.00      

คะแนนรวมองคประกอบที่ 2 11.73      

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2      2.93      

 
หมายเหต ุ:     มาจาก  3 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3  / 8  =  2.87 

   มาจาก   2.87 + 3 / 2  =  2.93  

 มาจาก   3 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 / 7  =  2.71 

 มาจาก   2.71 + 3 / 2  = 2.85 

 มาจาก   3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 / 10  = 2.90 

 มาจาก   2.90 + 3 / 2  = 2.95 
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 มาจาก   3 + 3 / 2  =  3 

 มาจาก   3 + 3 / 2  =  3 

 มาจาก    +   +  +   (2.93 + 2.85 + 2.95 + 3 = 11.73) 

 มาจาก    / 4  (11.73 / 4 = 2.93) 
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.1  การบริหารและการจัดการ  (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ 

        บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน 

        การบริหารและการจัดการ 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการมีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

        พัฒนา      

 

 

 

 

 

3 

 

3.2  โครงสรางและระบบบริหาร (1)   มีการกําหนดโครงสรางและระบบบริหาร 

       ขององคกรไวอยางชัดเจน บุคลากร 

        รับทราบในโครงสรางและระบบบริหาร 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและ 

ระบบการบริหาร มีการประเมินโครงสราง 

และระบบการบริหาร 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3.3  การพัฒนาบุคลากร  (1)  มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและ 

       กลไกการพัฒนาบุคลากร 

(2)  มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

       โครงการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

 

3 

 

3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 

ชวยในการบริหารและการ 

        ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ 

     มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล 

       สารสนเทศอยางเปนระบบ 

(2)  มี(1)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ 

       ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของ 
        บุคลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว 
 อยางชัดเจนมีระบบติดตามผลการ 

        ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่ 

(2)  มี(1)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน 

        ของบุคลากรตามภาระหนาที่ มีการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        ตามภาระหนาที่ 

(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        และพัฒนางานตอไป  

 

 

 

 

 

 

3 

รวมองคประกอบที่ 3 15  

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3 3.00  
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

4.1 นโยบาย/แผนงานการเงินและ

งบประมาณ 

 

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและ 

งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร                 

มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ   

และมีผูรับผิดชอบ 

(2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ กล่ันกรอง 

รายจายที่สอดคลองกับกิจกรรม โครงการ 

ของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการ 

ดําเนินงานโครงการ 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง         

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4.2  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 

       มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป 

       สอดคลองกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย 

(2)  มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

       โครงการ มีการประเมินผลการใช 

       งบประมาณประจําป 

(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน    

พัฒนา    

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4.3 การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 

และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 

        และครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไก 

        การตรวจสอบ 

(2)   มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม 

        แผนงานที่กําหนดมีการติดตามประเมินผล 

        การดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการและ 

        มีการสรุปหรือรายงานเผยแพรใหบุคลากร 

        ทราบ 

(3)  มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       พัฒนา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

4.4 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของ
หองสมุด 

(1)   มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและแผน/

โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการเปน

ลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

(2)   มี(1)+มีการดําเนินงานตามงบประมาณ 

        และแผนงาน/โครงการ 

(3)  มี(2)+มีการสรุปและประเมินผลเพื่อวางแผน

ในการดําเนินงานในปตอไป 

 

 

 

 

 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 4 12  

เฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3.00  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.1 นโยบายและแผนงานการ 
        ประกันคุณภาพ 

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

        เปนลายลักษณอักษร มีคณะกรรมการ 

        หรือผูรับผิดชอบดําเนินงานประกัน 

        คุณภาพ 

(2) มี(1)+มีกิจกรรมใหประชาคมมีสวนรวม 

ในการพัฒนาแผนงานการประกัน 

        คุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายใน 

        อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร 

        ผลการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของ 

        รับทราบ 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

5.2  การดําเนินกิจกรรม 5 ส (1)   มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส มีคณะกรรมการมี

ผูรับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 

(2)   มี(1)+มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส ของทุก 

แผนก  มีการตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดทํากิจกรรม 5 ส  

(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        และพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.3  มีการตรวจสอบคุณภาพ (1)   มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล 

       ตนเองของหนวยงาน มีกลไกเสนอผล 

       การตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย 

       จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอ 

       คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

       ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(2)   มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

       โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพ 

       การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

       มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

       มาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 

  (3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

         พัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5.4   ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

         

(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมีการกําหนด 

ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ 

ทุกแผนกในหนวยงาน 

(2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการประเมินตนเอง 

ใหประชาคมรับทราบ มีการนําผลการ 

 ประเมินมาวางแผนพัฒนา 

(3) มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ 

        การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 5 12  

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5 3.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2552 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2552 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2552 
 

องคประกอบ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
 

(n) 

คาเฉลี่ยผล
การ

ประเมิน
การ

ดําเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

 
ผลการ
ประเมิน
ของผู

ประเมินฯ 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน  พนัธกิจ 

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

 

2 

 

3.00 

 

ดีมาก 

  

2.  ภาระงานหลัก 4 2.93 ดีมาก   

3.  การบริหารและการจัดการ 5 3.00 ดีมาก   

4.  การเงนิและงบประมาณ 4 3.00 ดีมาก   

5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 3.00 ดีมาก   

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 19     

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
56.72* 

   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  2.99** ดีมาก   

 
หมายเหต ุ
 * เทากับ (2x3.00) + (4x2.93) + (5x3.00) + (4x3.00) + (4x3.00) 

  = 6.00 + 11.72 + 15.00 + 12.00 + 12.00 

  = 56.72 

 

 ** เทากับ    56.72       =    2.98 

                      19 

 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 

 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2552  
 
จุดเดน 

 1. มีบริการยืมคืนอัตโนมัติดวยตนเองดวยเทคโนโลยี RFID (RFID Self Check System) โดย

ไดนําระบบระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคลื่นวิทย ุ(Radio Frequency Identification Technology-RFID) มา

ใชในการยมื-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใช และติดตั้งจุดคืนหนังสือ (Books Return)   

 2. มีการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส ตามแผนการพัฒนาหองสมดุ

อิเล็กทรอนกิส (E-RSU Library) โดยไดจดัหาและบอกรับฐานขอมูลออนไลนประเภทตาง ๆ เพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ  

 3. จัดทําเอกสารดิจิตัลประเภทวิทยานิพนธและงานวจิัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai 

Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเขารวมในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุด

มหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS) สงผลใหนักศึกษาและคณาจารยสามารถเขาถึงองคความรูดาน

วิทยานิพนธและงานวจิัยของประเทศไทย ไดถึง 155,000 รายชื่อ 

 4. มีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหแก

ผูใช ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสบืคน

ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมลูผูใชออนไลน บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการ

คนควาอางองิออนไลน  

 5. มีความมุงมัน่ในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตั้งแตระดับบุคคล แผนก ฝาย และสํานกั  

โดยมีการใชกจิกรรมคุณภาพ 5 ส อยางตอเนื่อง และใชระบบ ISO 9000 ในการจัดทําเอกสารคุณภาพ

และคูมือปฏิบัติงานทุกกระบวนการ 

 6. มีความมุงมัน่ในการพัฒนาบุคลากรใหมทีักษะพงึประสงค โดยมีการอบรมทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ มกีารอบรมทกัษะการใชภาษาอังกฤษสําหรบัการ

ใหบริการ สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูทางวิชาชีพหองสมุดและสารสนเทศศาสตรอยางสมา

เสมอ มีการเสริมวิสัยทัศนนานาชาติใหกับบุคลากรโดยการศึกษาดงูานหองสมุด 

 7. มุงสรางสํานักหอสมุดเปนองคกรการเรียนรู โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆระหวางผูทรงคุณวุฒิกับบุคลากรและระหวางบุคลากรดวย

กันเอง และมีการจัดการความรูที่ไดรับวางไวที่เว็บไซตของสํานักหอสมุด 

 8. มีการวิเคราะหตนทุนทรัพยากรสารสนเทศและการบริการตอจํานวนผูใชและการใชบริการ 

ทําใหสามารถประเมินความคุมคาในการดําเนินการของสํานักหอสมุดได และเปนขอมูลในนําไปสูการ

พัฒนาและสงเสริมการใชบริการ  
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 9. มีการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการของสํานักหอสมุด โดยการ

วิเคราะหและประเมินระดับความเสี่ยงและกําหนดวิธีการลดและกําจัดความเสี่ยง 

 10.  มีความรวมมือระหวางหองสมุดและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปน

อนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และไดรับโอกาสให

เปนหองสมุดเจาภาพในการจัดอบรมบรรณารักษแลกเปลี่ยน ในโครงการ IFLA ALP Training 

Attachment Programme ของสหพันธบรรณารักษนานาชาติ  (IFLA)  องคกรทางวิชาชีพดานหองสมุดที่ใหญที่สุด

ในโลกองคกรหนึ่ง ซึ่งสํานักหอสมุดไดรับมอบโลในความรวมมือดังกลาว เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ในการ

ประชุมสหพันธบรรณารักษนานาชาติ  (IFLA) ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี   

 11. มีความคิดสรางสรรคในการดําเนินงานและบริการวิชาการ โดย การจัด “รายการวิทยุ 

Smile Library หองสมุดบนคลื่นวิทยุ” ที่ FM 97.25 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.30 น. โดยมี

บรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุด สลับสับเปล่ียนกันทําหนาที่ผูดําเนินรายการวิทยุ เสนอ

ความรูทั่วไป แนะนําองคความรูและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แนะนําแหลงทรัพยากรความรูในเขต

จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ยังใชประยุกตใชเทคโนโลยีเครือขายสังคม Twitter 

ในการสื่อสารประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ  
  

ปญหาและอปุสรรค 
          1. จํานวนบุคลากรยังมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเขาใชบริการและเวลาที่เปดใหบริการ 
และบริการที่สํานักหอสมุดมีใหแกผูใช 

 2. จํานวนและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใหบริการอินเทอรเนต็   
3. งบประมาณทีไ่ดรับสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีจาํนวนจาํกัด เมื่อเปรียบเทียบกับ

จํานวนหลักสตูรและจํานวนนักศึกษาที่เพิม่ข้ึน นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีราคาสูงขึ้น
ทุกป  
 4. พื้นที่สําหรับการใหบริการ โดยเฉพาะหองอานหนงัสือเร่ิมแออัดและไมเพียงพอ 

 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 1.  ควรเพิ่มจาํนวนบุคลากร เพือ่การบริการทีม่ีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 

 2.  ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการและควรเปนเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง 

3.  ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา 

โดยพิจารณาบนพื้นฐานของราคาที่เพิ่มข้ึนของทรัพยากรสารสนเทศ อัตราภาวะเงินเฟอ และแนวโนมที่

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตมุงสูการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 
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 4. มหาวทิยาลัยควรคืนพืน้ที่หอง Study Room ชั้น 1 ซึ่งคณะการแพทยแผนตะวนัออกยืม

ใชเปนหองเรียนใหแกสํานกัหอสมุด  

 5.  เพิ่มชองทางการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ผูใช เพื่อใหเกิดการประเมินไดถี่มากกวา 1 คร้ังตอป 
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ภาคผนวก ก 

รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 
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ภาคผนวก  ก 
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 

 
 

คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางองิ 

 
องคประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วสิัยทศัน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.1.002 Web Site ของสํานักหอสมดุ 

สหส.อ1.1.003 คูมือการประกนัคุณภาพการปฏิบัติงานสาํนักหอสมุดและศูนย

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 

สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.007 แผนกลยทุธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจาํป 2552 และ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2552 

สหส.อ1.2.010 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยั     

รังสิต (2548-2551) (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาสตร  การพัฒนา ฝายวิชาการ มหาวทิยาลัยรังสิต พ.ศ. 

2550-2554 

สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา มหาวทิยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

สหส.อ1.2.013 แผนการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในดาน

วิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2552-2554 
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องตประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก  (ตัวบงชี้ 2.1) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานกัหอสมุด            

ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.1.002 แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใชเขาสูระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon 

สหส.อ2.1.003 คูมือปฏิบัตงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon 

สหส.อ2.1.004 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 1 System 

Administration Guide 

สหส.อ2.1.005 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 2 การกาํหนด 

Parameters 

สหส.อ2.1.006 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 3 Implementation 

Guide : Workbook 

สหส.อ2.1.007 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 4 Implementation 

Forms : Academic  

สหส.อ2.1.008 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 5 Implementation 

Workbook : Academic 

สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 6 Acquisition 

User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.010 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 7 Cataloging Setup 

Guide 

สหส.อ2.1.011 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 8 Serials User’s 

and  Administrator’s Guide 

สหส.อ2.1.012 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 9 Horizon 7.3 : 

Training Guide 

สหส.อ2.1.013 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 10 Horizon Library 

System Release 7.3 : New User System Administration 

Training 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.1)     
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.014 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 11 RFID System 

User’s Manual 

สหส.อ2.1.015 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.1.016 แฟมเอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.1.017 แฟมเอกสารอเิล็กทรอนกิสเว็บไซตสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.1.018 แฟมสถิติการเขาใชเว็บไซตสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.1.019 แฟมเอกสารการบริการผานทางเว็บบอรดบนเว็บไซตสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.1.020 แฟมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปการศึกษา 2552 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.002 แฟมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.003 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.004 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนงัสือเพื่อการพิจารณาจัดซื้อ 

สหส.อ2.2.005 แฟมบันทึกขออนุมัติเงนิคาบอกรับวารสารและหนงัสือพมิพ 

สหส.อ2.2.006 แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทศัน 

สหส.อ2.2.007 แฟมรายชื่อหนังสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียงตามชื่อรานคา 

สหส.อ2.2.008 แฟมพิจารณาเสนอซื้อหนงัสอืโดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

สหส.อ2.2.009 แฟมจดหมายขอมอบสิ่งพิมพ 

สหส.อ2.2.010 แฟมจดหมายขอขอบคุณ 

สหส.อ2.2.011 แฟมงบประมาณที่ขอจัดตั้งในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.012 สมุดงบประมาณคาทรพัยากรประจําปงบประมาณ 

สหส.อ2.2.013 แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบิล 

สหส.อ2.2.014 สมุดรับใบวางบิล 

สหส.อ2.2.015 แฟมแจงคาหนังสือและสื่อโสตทัศนทีจ่ัดซือ้เขามาเรียบรอยแลว 

สหส.อ2.2.016 แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.017 แฟมใบสงของ 

สหส.อ2.2.018 แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอกรับกับสายสง 

สหส.อ2.2.019 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสาร และหนังสือพิมพที่บอกรับตรง 

สหส.อ2.2.020 แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนงัสือพมิพ 

สหส.อ2.2.021 แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนกงบประมาณ 

สหส.อ2.2.022 
แฟมสรุปคาใชจายในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.023 
แฟมสรุปคาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน

นักศึกษา 

สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.025 แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา 

สหส.อ2.2.026 แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย 

สหส.อ2.2.027 
แฟมสรุปคาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส 

ตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

สหส.อ2.2.028 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนัสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.029 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนัของหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 

สหส.อ2.2.030 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวนัของหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี

สหส.อ2.2.031 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนงัสอืพิมพที่บอกรับตรง 

สหส.อ2.2.032 แฟมการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.033 
คูมือการวิเคราะหและลงรายการหนงัสือในฐานขอมูลโปรแกรม 

Horizon 

สหส.อ2.2.034 
คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสตทศันในฐานขอมูลโปรแกรม 

Horizon 

สหส.อ2.2.035 
คูมือการวิเคราะหและลงรายการวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม 

Horizon 

สหส.อ2.2.036 คูมือสรางฐานขอมูลดัชนีวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.037 แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํดัชน ี

สหส.อ2.2.038 คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.039 Anglo-American Cataloguing Rules 

สหส.อ2.2.040 

 

An introduction to AACR2 : programmed guide to the second  

edition of Anglo-American Cataloguing Rules, 1988 revision 

สหส.อ2.2.041 
การลงรายการหนังสือและสิง่พิมพตอเนื่องตามหลกัเกณฑ AACR2, 

1998 revision 

สหส.อ2.2.042 การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและนามแฝง-นามจริงของผูแตง 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.043 นามประพนัธนักเขียนไทยทีใ่ชในบัตรรายการของหองสมุดแหงชาติ 

สหส.อ2.2.044 Library of Congress classification class A-Z 

สหส.อ2.2.045 

 

National Library of Medicine classification : a scheme for the 

shelf arrangement of library materials in the field of medicine 

 and its related sciences 

สหส.อ2.2.046 วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 

สหส.อ2.2.047 การจัดหมวดหมูหนงัสือระบบแพทยแหงชาติอเมริกัน 

สหส.อ2.2.048 Library of Congress Subject headings ; v.1-v.5 

สหส.อ2.2.049 Medical subject headings 1985 

สหส.อ2.2.050 หัวเรื่องสาํหรับหนงัสือภาษาไทย 

สหส.อ2.2.051 
หัวเรื่องและวิธกีารกําหนดหวัเรื่องสําหรับวสัดุสารนิเทศไทยของ

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

สหส.อ2.2.052 หัวเรื่องภาษาไทย 

สหส.อ2.2.053 หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย 

สหส.อ2.2.054 

 

คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการระบบ Local Call Number  

งานวิจยัและวทิยานพินธของนักศกึษามหาวทิยาลยัรังสติ 

สหส.อ2.2.055 MARC 21 สําหรับทะเบียนหนงัสือ / เอกสาร 

สหส.อ2.2.056 แฟมรายชื่อหนังสือใหมทีพ่รอมจะออกบริการ 

สหส.อ2.2.057 แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมที่พรอมจะออกบริการ 

สหส.อ2.2.058 แฟมสถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.2.059 RFID System user’s Manual 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนภูมิปฏิบัติงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.002 วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.003 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ 

สหส.อ2.3.004 วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.005 คูมือปฏิบัติงานบริการยมื-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.006 ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.008 ระเบียบการยมืทรัพยากรสารสนเทศบนหนาเว็บไซตสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.3.009 แฟมสถิติการยืมและใชทรัพยากรสารสนเทศ 

สหส.อ2.3.010 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.011 วิธีปฏิบัติการทําบนัทกึคําถาม 

สหส.อ2.3.012 บัตรบันทึกคาํถามและแหลงคําตอบ 

สหส.อ2.3.013 แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.014 แฟมรวมแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.015 แฟมตารางการปฏิบัติงานบรรณารักษประจําโตะตอบคาํถาม 

สหส.อ2.3.016 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WEBPAC) 

สหส.อ2.3.017 คูมือ Journal link 

สหส.อ2.3.018 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนทีม่ีใหบริการของสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.019 หนาจอฐานขอมูล Business Source Complete 

สหส.อ2.3.020 หนาจอฐานขอมูล InterScience (Blackwell Synergy) 

สหส.อ2.3.021 หนาจอฐานขอมูล eBook NetLibrary 

สหส.อ2.3.022 หนาจอฐานขอมูล IEEE Xplore 

สหส.อ2.3.023 หนาจอฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.024 หนาจอฐานขอมูล Science Direct 

สหส.อ2.3.025 หนาจอฐานขอมูล มติชนออนไลน 

สหส.อ2.3.026 สถิติการใชฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.3.027 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 

สหส.อ2.3.028 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน  

สหส.อ2.3.029 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WEBPAC) 

สหส.อ2.3.030 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน (Borrower Information) 

สหส.อ2.3.031 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 

สหส.อ2.3.032 การใหบริการคนควาอางองิออนไลน 

สหส.อ2.3.033 แฟมรายละเอียดโครงการกจิกรรมสงเสรมิการอานและผลสรุปการจัด

โครงการ / ประเมินผล 

สหส.อ2.3.034 ซีดีภาพประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน 

สหส.อ2.3.035 ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอาน (บางสวน) 

สหส.อ2.3.036 แฟมรายละเอียดโครงการจดันิทรรศการ 

สหส.อ2.3.037 แฟมรายละเอียดขอมูลที่จัดบอรด 

สหส.อ2.3.038 เอกสารขอมูลที่จัดนทิรรศการ / ขอมูล / ขาวสารตางๆ 

สหส.อ2.3.039 ซีดีภาพการจดันิทรรศการและจัดบอรด 

สหส.อ2.3.040 ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรด (บางสวน) 

สหส.อ2.3.041 แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

สหส.อ2.3.042 แบบแจงรับบริการนาํชมและแนะนาํการใชหองสมุดสาํหรับนักศึกษาใหม 

สหส.อ2.3.043 ตารางการจัดกลุมนกัศึกษาและบรรณารักษผูปฐมนิเทศ 

สหส.อ2.3.044 แฟมตารางการแจงนัดการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะ

ตางๆ 

สหส.อ2.3.045 แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.046 แฟมบันทึกเชญิบรรณารักษสอนและบรรยายเรื่องการใชหองสมุด/การ

สอนและแนะนําการสืบคนฐานขอมูล 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.047 แฟมเชิญผูเขาใชเขาอบรมฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.3.048 แฟมรวมสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3 

สหส.อ2.3.049 แฟมรวมสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5 

สหส.อ2.3.050 แฟมรวมสถิติผูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน 

สหส.อ2.3.051 แฟมรวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน 

สหส.อ2.3.052 แฟมตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด และใบเบิกคา

ลวงเวลาประจําเดือน 

สหส.อ2.3.053 สมุดเซ็นชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 

สหส.อ2.3.054 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการ  ปการศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.055 แบบสํารวจความพงึพอใจทีแ่จกและรับกลับคืนจากผูตอบ ประจําป

การศึกษา 2552 

สหส.อ2.3.056 แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2552 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.4)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001 นโยบายการจดัหาเอกสารและวัตถหุอจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.002 โครงการจดหมายเหตุมหาวทิยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.4.003 ตารางกาํหนดอายุเอกสารจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.4.004 แฟมลงทะเบยีนเอกสารจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.005 แฟมลงทะเบยีนรับภาพถาย 

สหส.อ2.4.006 แฟมลงทะเบยีนรับของที่ระลกึ 

สหส.อ2.4.007 แฟมเว็บไซตหอจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.008 แฟมสรุปผลการดําเนนิงาน 

สหส.อ2.4.009 รายงานผลการดําเนินงานหอจดหมายเหตุสํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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องคประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลกัและความรับผิดชอบ 

สหส.อ3.2.002 โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.3.003 การพัฒนาบุคลากร 

สหส.อ3.4.004 สมุดทะเบยีนสงออก-ภายใน 

สหส.อ3.4.005 สมุดทะเบยีนสงออก-ภายนอก 

สหส.อ3.4.006 สมุดทะเบยีนรบั-ภายใน 

สหส.อ3.4.007 สมุดทะเบยีนรบั-ภายนอก 

สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, บุคลากร ปการศึกษา 2552 

สหส.อ3.5.009 Job Description 

สหส.อ3.5.010 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่

ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที ่

สหส.อ3.5.011 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกีย่วกับบุคลากร 

สหส.อ3.1.013 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานกัหอสมุด 

สหส.อ3.1.014 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ3.3.015 แผนการจัดการความรู 
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องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจาํป 2552 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษาที ่1-3/2552 

สหส.อ4.2.003 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2552 

สหส.อ4.4.005 ขอมูลการใหบริการตางๆ ทีน่ํามาหาความคุมทนุ 
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องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สหส.อ5.1.002 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนักหอสมุด 

ปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.1.003 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551 

สหส.อ5.2.004 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.2.005 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิกรรม 5 ส ประจาํปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 

2552 

สหส.อ5.2.007 รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.3.008 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด  

สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปการศึกษา 2551 

สหส.อ5.4.010 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ

สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.4.011 รายงานสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 
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ภาคผนวก ข 

การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2552 
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การพัฒนาบคุลากร                                                                         
 ในปการศึกษา 2552 สํานกัหอสมุด มกีิจกรรมพัฒนาบคุลากร สรุปไวดังนี ้
 
1.  การศกึษาตอ 
 มหาวิทยาลยัอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดบัปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตร จํานวน 4 คน 
 
2.  การศกึษาดูงาน 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

5-6 มี.ค. 

53 

- โครงการศึกษาดูงานการดาํเนนิ

กิจกรรม 5 ส และทัศนศึกษา

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย เขื่อนศรีนครินทร อําเภอ  

ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี  

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั 

รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

22,430.- 
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3. การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

12 มิ.ย. 52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.)  

 คร้ังที ่11/12/3/2552 :        

อพส. สัญจร 

 

อพส. /  

มหาวิทยาลยั  

นานาชาติ   

แสตมฟอรด 

ชะอํา          

จ.เพชรบุรี 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. ลมยั  ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. พรศรี สุขการคา 

คนละ 

1,000.- 

5 ส.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.)  

 คร้ังที ่11/13/4/2552 

อพส. /  

มหาวิทยาลยั  

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

29 ก.ย.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) คร้ังที ่

12/1/1/2552          

กลุมงาน

เทคโนโลยี  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั 

กรุงเทพ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

18 พ.ย.52  - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ

ผูใช  

กลุมงาน

บริการผูใช  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั 

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18 พ.ย.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ          

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

18 พ.ย.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

เทคโนโลยี         

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

18 พ.ย.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ      

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

20 ม.ค.53  - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ

ผูใช  

กลุมงาน

บริการผูใช  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั 

ธุรกิจ

บัณฑิตย 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

20 ม.ค.53 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ      

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

ธุรกิจ

บัณฑิตย 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

3 ก.พ. 53 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ          

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

เกษมบัณฑิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

31 มี.ค.53  - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ

ผูใช  

กลุมงาน

บริการผูใช  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั 

อัสสัมชัญ 

 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

7 เม.ย. 53 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ      

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

ธนบุรี 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

23 เม.ย.

53 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

เทคโนโลยี         

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

ธุรกิจ

บัณฑิตย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

12 พ.ค.53  - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ

ผูใช  

กลุมงาน

บริการผูใช  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั 

รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

26 พ.ค. 

53 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ          

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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4. การอบรม สมัมนา ทีส่ํานกัหอสมุดจัดขึ้น 

 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18-19  

มิ.ย.52 

- การบนัทกึขอมูลวารสารเย็บ

เลมในฐานขอมูล Horizon 

แผนกบริการ 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

23 ก..ค. 

52 
- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที ่1   

เร่ือง “การบริหารความเสี่ยง”  

โดย  อาจารยสวินทร พงษเกา

นักวทิยาศาสตร ระดับ 9 การ

ไฟฟาผลิตแหงประเทศไทย  

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

15 ต.ค. 

52 
- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที ่2   

เร่ือง “แนวทางพัฒนาการ

บริหารความเสี่ยง”            

โดย ดร. กัลยารัตน             

หลอมณีนพรตัน          

ผูอํานวยการสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

6 พ.ย. 

52 

- การสัมมนา “การเตือนภัยเพื่อ

รายงานสถานการณ SMEs 

ไทย คร้ังที่ 3/2552 สัญจร” 

และ สถานการณธุรกิจโรงแรม

และที่พกัขนาดเล็กเพื่อ

นักทองเที่ยว” 

สํานักหอสมุด

รวมกับศูนย

การศึกษา

ตอเนื่อง  และ

สํานักงาน

สงเสริม

วิสาหกิจ

ขนาดกลาง

และขนาด

ยอม 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

3 ธ.ค. 

52 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 3   

เร่ือง “บุคลิกภาพกับงาน

บริการ” โดย อาจารย

อนัญญาลัลย วัฒนะนพุงษ 

สาขาแฟชัน่ดีไซน คณะศิลปะ

และการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

IEEE/IET Electronic Library 

(IEL) โดย บริษัท บุคส

โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

Wiley Blackwell โดย บริษทั 

บุคสโปรโมชั่น แอนด เซอรวสิ 

จํากัด 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

ProQuest Dissertatuibs & 

Theses โดย บริษัท บุคส

โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส 

จํากัด 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

10 ก.พ.  

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 4   

เร่ือง “การใชโปรแกรม 

PageMaker เบื้องตน”       

โดย  นางกชพร ตนสินธุ  

เจาหนาทีพ่ัฒนาการเรียนการ

สอน ศูนยสนบัสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางกัลยา ตันจะโร 

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

6 พ.ค. 

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 5   

เร่ือง “เทคโนโลยีใหมที่มี

บทบาทตอวงการหองสมุด”  

  โดย นางกนกวรรณ จันทร

บรรณารักษแผนกเทคนิค 

  สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยั 

  รังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

27 พ.ค. 

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 6   

เร่ือง “ผลการดําเนนิงานของ

สํานักหอสมุด  ปการศึกษา 

2552 และการดําเนนิงานของ

สํานักหอสมุด สําหรับป

การศึกษา 2553”   โดย   

คณะผูบริหาร สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธรีะ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

27 พ.ค. 

53 

(ตอ)  นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
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5. การเสวนาวชิาการและบริการสํานกัหอสมุด 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

23 ก..ค. 

52 
- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที ่1   

เร่ือง “การบริหารความเสี่ยง”  

โดย  อาจารยสวินทร พงษเกา

นักวทิยาศาสตร ระดับ 9 การ

ไฟฟาผลิตแหงประเทศไทย  

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

15 ต.ค. 

52 
- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที ่2   

เร่ือง “แนวทางพัฒนาการ

บริหารความเสี่ยง”  โดย ดร.      

กัลยารัตน  หลอมณีนพรัตน 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

15 ต.ค. 

52 

(ตอ) 

 ผูอํานวยการสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

 น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

 

3 ธ.ค. 

52 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 3   

เร่ือง “บุคลิกภาพกับงาน

บริการ” โดย อาจารย

อนัญญาลัลย วัฒนะนพุงษ 

สาขาแฟชัน่ดีไซน คณะศิลปะ

และการออกแบบ  

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

3 ธ.ค. 

52 

(ตอ) 

   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

 

10 ก.พ.  

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 4   

เร่ือง “การใชโปรแกรม 

PageMaker เบื้องตน”       

โดย  นางกชพร ตนสินธุ  

เจาหนาทีพ่ัฒนาการเรียนการ

สอน ศูนยสนบัสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางกัลยา ตันจะโร 

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

6 พ.ค. 

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 5   

เร่ือง “เทคโนโลยีใหมที่มี

บทบาทตอวงการหองสมุด”  

  โดย นางกนกวรรณ จันทร 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน  
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

6 พ.ค. 

53 

(ตอ) 

     บรรณารักษแผนกเทคนคิ 

     สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัย 

     รังสิต 

 นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 

 

27 พ.ค. 

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 6   

เร่ือง “ผลการดําเนนิงานของ

สํานักหอสมุด  ปการศึกษา 

2552 และการดําเนนิงานของ

สํานักหอสมุด สําหรับป

การศึกษา 2553”  

  โดย คณะผูบริหาร 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัย

รังสิต 

 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน  
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

27 พ.ค. 

53 

(ตอ)  นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

น.ส. จีรนันท   เขียวแกว 

น.ส. ทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม 

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
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6. การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรงัสิตจัดขึน้  

 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

17 มิ.ย. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

25 มิ.ย. 

52 

- พิธีการบวงสรวง            

พระศรีศาสดา 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

30 มิ.ย. 

52 

- พิธีเปดงานนทิรรศการการ

รณรงคสงเสริมคุณภาพชีวติ

นักศึกษา “การศึกษาทีม่ี

คุณภาพคือการคืนสิ่งที่ดี..ดี

สูสังคม” 

สํานักงานประกัน

คุณภาพรวมกบั

สํานักงานกจิการ

นักศึกษาและ

สโมสรนักศึกษา 

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

1 ก.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

22 ก.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

5 ส.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

14 ส.ค. 

52 

- โครงการเพิ่มพูน

ประสบการณชีวิตนักศกึษา 

“เร่ืองดีๆ ใน 4 ปรังสิต” 

 

ฝายพฒันาสังคม

รวมกับศูนย

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางเยาวรัตน บางสาล ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

19 ส.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

2 ก.ย. 

52 

- โครงการฝกอบรมหลักสูตร 

Mino Master Program 

(Mini MBA) 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย

คาใชจาย 

2 ก.ย. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

16 ก.ย. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

2-4 ต.ค. 

52 

- โครงการอบรมคาย

ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 

English Camp คร้ังที่ 5 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

5 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร 

Microsoft  Word Advance 

รุน 1 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

ไมเสีย

คาใชจาย 

6 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร 

Microsoft  PowerPoint 

Advance รุน 1 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางกนกวรรณ จันทร 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

ไมเสีย

คาใชจาย 

7 ต.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

7 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร Excel 

Advance  

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส พรศรี สุขการคา 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

8 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง   

“สถิติเพื่อการวิจัยของ

สังคมศาสตรและการใช 

SPSS เพื่อการวิเคราะห

ขอมูลทางสถติิ” 

 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

นางกัลยา ตันจะโร 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

14 ต.ค.

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

4 พ.ย. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

6 พ.ย. 

52 

- การสัมมนา “การเตือนภัย

เพื่อรายงานสถานการณ 

SMEs ไทย คร้ังที่ 3/2552 

สัญจร” และ สถานการณ

ธุรกิจโรงแรมและที่พกัขนาด

เล็กเพื่อนักทองเทีย่ว” 

ศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง รวมกบั 

สํานักหอสมุด 

และสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

18 พ.ย. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

20 พ.ย. 

52 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง “การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ

ฝาย/หนวยงาน พ.ศ. 2550-

2552 และการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา 2553 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. ชะออน พันถนั 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

2 ธ.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

14 ธ.ค. 

52 

- การประชุมวชิาการเรื่อง 

“การตรวจสอบภายใน : 

เครื่องมือในการกํากับดูแล

กิจการที่ดี” 

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย

คาใชจาย 

16 ธ.ค. 

52 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ือง “การบริหารความเสี่ยง

แบบบูรณาการ” 

 

สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

17 ธ.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง 

“บริการงานสรางชื่อ” 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางเยาวรัตน บางสาล ี ไมเสีย

คาใชจาย 

23 ธ.ค. 

52 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

6 ม.ค. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

7 ม.ค. 

53 

- โครงการฝกอบรมภาษา 

อังกฤษในการปฏิบัติงาน  

รุนที่ 2 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ชะออน พันถนั ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

13 ม.ค. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

3 ก.พ. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

10 ก.พ.

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

11 ก.พ. 

53 

- การอภิปรายเรื่อง 

“ผลกระทบของสื่อมวลขน

ตอวิกฤตชาติ” 

 

คณะนิเทศศาสตร น.ส. ลมยั ประคอนส ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

22 ก.พ. 

53 

- การบรรยายเรื่อง“ใสใจในหัว 

ใจสักนิด เพื่อชีวิตที่ยนืยาว” 

 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

15 มี.ค. 

53 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง 

“ภาวะผูตาม” 

 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางกนัยา ไทยฉาย 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

ไมเสีย

คาใชจาย 

17 มี.ค. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

30 มี.ค. 

53 

- การอบรมโครงการพฒันา

ความฉลาดทางอารมณและ

ทักษะชีวิตในหัวขอ             

”การแกปญหาและการ

พัฒนาศักยภาพตนเอง” 

สํานักงานพัฒนา

นักศึกษา หนวย

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

น.ส. พรศรี สุขการคา ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

1 เม.ย.

53 

- การประชุมเร่ือง “RSU 

Research Conference 

2010” 

สถาบันวิจัย ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

ไมเสีย

คาใชจาย 

7 เม.ย. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

21  

เม.ย. 53 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

22  

เม.ย. 53 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง    

“การจัดการความเสีย่งของ

องคกร” 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส. พรศรี สุขการคา 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

4 พ.ค. 

53 

- การอบรมเรือ่ง “ความรู

เกี่ยวกับการประกันสงัคมฯ

และการประชาสัมพนัธ

ความรูเร่ือง เศรษฐกิจ

พอเพียงและการปองกนัยา

เสพติด” 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

12 พ.ค. 

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ 

สํานักงาน

มาตราฐาน

วิชาการ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

19 พ.ค.

53 

- การประชุมคณะกรรมการ

บริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต 

สํานักงาน

อธิการบด ี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย

คาใชจาย 

19 พ.ค.

53 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร การใช

โปรแกรม Adobe Flash 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส. พรศรี สุขการคา 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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7.  การอบรม สัมมนา จดัโดยหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัย  
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 มิ.ย. 

52 

- การอบรม “การทบทวน

กระบวนการดาํเนนิงาน

ระบบจัดเก็บเอกสารในรูป

อิเล็กทรอนกิส ฉบับเต็ม 

(Digital Collection)” 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

23 มิ.ย. 

52 

- การสัมมนาความรวมมือของ

บรรณารักษหองสมุดกลุม

สถาบันแพทยศาสตรแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 6 หัวขอ 

“How Medical Contents 

Improve your research 

and study” 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

รวมกับ บริษัท บุค

โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จาํกัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

4 ก.ค. 

52 

- การอบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง 

“Word press” 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

6-7 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “จดหมาย

เหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิตัล : 

Archivering Culture in the 

Digital Age” 

 

ศูนยมานุษยวทิยา   

สิรินธร (องคการ

มหาชน)  

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 1,000.- 

8 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาเครือขาย

บรรณารักษยคุใหม 

Libcamp #2 “บรรณารักษ

กับบล็อกเพื่อการพัฒนา

หองสมุด (Library 

Blogger)” 

 

สํานักงานกองทุน

สนับสนนุการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

รวมกับหองสมุด

สตางค มงคลสุข 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

24 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาและอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเรื่อง “บรรณารักษ

เชิงรุก : การสรางเครือขาย

ทางสังคมเพื่อการจัดการ

ความรู” 

สมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย, 

ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย, 

มหาวิทยาลยั    

ธุรกิจบัณฑิตย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

2,600.- 

3-4 ก.ย. 

53 

- การประชุมวชิาการ

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตรป 52 เร่ือง “การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง

หองสมุดในทศวรรษชาติ” 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั  

ธรรมศาสตร 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

5,000.- 

17-18 

ก.ย. 52 

- การสัมมนาวิชาการ 

“เครือขายความรวมมือ

บรรณารักษศาสตรดวย   

ไอซีที 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

นางกัลยา ตันจะโร 1,200.- 

21 ก.ย. 

52 

- การประชุมทางวชิาการเฉลมิ

พระเกียรติครบ 84 พรรษา

ในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอานนัทมหิดลฯ 

หอประวัติ 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย

คาใชจาย 

27 ก.ย. 

52 

- การสัมมนาเครือขาย

บรรณารักษยคุใหม 

LibCamp #3 : Library and 

Social Enterprise 

สมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย

รวมกับเครือขายจิต

อาสา 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

28-29 

ก.ย. 52 

- การประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติเร่ือง 

“Online Information and 

Education Conference 

2009” 

สํานักหอสมุด มหา-

วิทยาลัยอัสสัมชัญ 

รวมกับ บริษัท บุคส

โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จาํกัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

1 ต.ค. 

52 

- การสัมมนานานาชาติเร่ือง 

“การรูเร่ืองการอานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา”  

 

สมาคมการอานแหง

ประเทศไทย 

นางกัลยา ตันจะโร ไมเสีย

คาใชจาย 

3 พ.ย. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “จินดามณี” 

ระบบหองสมดุโอเพน

เซอรวิสของไทย 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

6 พ.ย. 

52 

- การสัมมนา “การเตือนภัย

เพื่อรายงานสถานการณ 

SMEs ไทย คร้ังที่ 3/2552 

สัญจร” และ สถานการณ

ธุรกิจโรงแรมและที่พกัขนาด

เล็กเพื่อนักทองเทีย่ว” 

สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

รวมกับ 

ศูนยการศึกษา

ตอเนื่อง และ 

สํานักหอสมุด  

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

12 พ.ย. 

52 

- การอบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง 

“จินดามณี” ระบบหองสมุด

โอเพนเซอรวิสของไทย  

 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

13 พ.ย. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “เครือขาย

สังคมออนไลน เพื่อการ

สงเสริมการรูสารสนเทศและ

หองสมุด” 

 

หองสมุดกลุมแพทย 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย

คาใชจาย 

27 พ.ย. 

52 

- การบรรยายเรื่อง “E-

Research in Technical 

University, Munich” 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

7-11 

ธ.ค. 52 

- การประชุมใหญประจําป 

2552 และประชุมวิชาการ

เร่ือง “การอานเพื่อพัฒนา

ชาติ” 

สมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย

คาใชจาย 

14-16 

ธ.ค.52 

- การสัมมนาความรวมมือ

ระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่27  

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

23,034.- 

23 ธ.ค. 

52 

- การอบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง 

“การบริหารงานเอกสารและ

สงมอบเอกสารใหหอ

จดหมายเหต ุคร้ังที่ 5 :   

การจัดทาํฐานขอมูลหอ

จดหมายเหตุ” 

 

สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ 

มหาวิทยาลยัศรีนค   

รินทรวิโรฒ สุขุมวิท 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย

คาใชจาย 

27 ธ.ค.

52 

- การสัมมนาเรื่อง “มาตรฐาน

ส่ือดิจิตัล เพื่อการบริการยุค

สังคมฐานความรู” 

 

สํานักงาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สวท.) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

27 ธ.ค.

52 

- การประชุมเร่ือง “National 

Open Source for Library 

Initiative” คร้ังที ่2 

สถาบันเทคโนโลยี

แหงเอเชยี (AIT) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

7-8 ม.ค. 

53 

- โครงการพัฒนาองคความรู

เร่ือง “Thammasat 

Universities Libraries : 

Net working Forum : 

Meet Dr.Cocheane 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสีย

คาใชจาย 

29 ม.ค. 

53 

- การอบรมความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง 

“การสราง Blog และ 

Knowledge management 

(KM) ดวย Wordpress” 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบ

เครือขายหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

4-5 ก.พ. 

53 

- โครงการพัฒนาบุคลากรงาน

บริการหองสมดุและการ

สรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางหองสมุด 

คณะทํางานฝาย

บริการสารนิเทศ 

หองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

รวมกับ สํานกับรรณ

สารการพฒันา 

สถาบันพัฒนบัณฑิต

บริหารศาสตร 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

17 ก.พ. 

53 

- การอบรม Open Source 

Reference Manager & 

Open URL 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตรรวมกับ

สํานักงานสาทร 

 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส.ประทีป ชนิบดี 

น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม 

ไมเสีย

คาใชจาย 

22 ก.พ. 

53 

- การอบรมการสืบคน

ฐานขอมูลBMJ 

หองสมุดกลุมแพทย 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี ไมเสีย

คาใชจาย 



 
 

155

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 มี.ค. 

– 27 

เม.ย. 53 

- การอบรมเรือ่ง “SSME ITS 

FTP 2010” 

SIPA น.ส.ประทีป ชนิบดี 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

11-12 

พ.ค. 53 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

คร้ังที่ 3 “ไอทีเกษตรในยุค

เศรษฐกิจสรางสรรค       

การอานเพื่อพฒันาชาติ” 

มหาวิทยาลยั  

เกษตรศาสตร 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

คนละ 

900.- 
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 ในปการศึกษา 2552 สํานกัหอสมุด มกีิจกรรมพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งสิน้ 36 คร้ัง เปนการจัดโดยสํานกัหอสมดุเองรวม 6 คร้ัง จัดโดยภายในมหาวิทยาลัยฯ รวม 7 คร้ัง 

และภายนอกมหาวิทยาลยัรวม 23 คร้ัง สรุปไวดังนี ้
 
การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18 พ.ย.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

เทคโนโลยี         

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

วิทยาเขต

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

23 เม.ย.

53 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบและเครือขาย

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) กลุมงาน

เทคโนโลยี         

กลุมงาน

เทคนิค  

อพส. /  

มหาวิทยาลยั

ธุรกิจ

บัณฑิตย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศกึษา 2552 
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การอบรม สมัมนา ทีส่ํานกัหอสมุดจัดขึ้น 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18-19  

มิ.ย.52 

- การบนัทกึขอมูลวารสารเย็บ

เลมในฐานขอมูล Horizon 

แผนกบริการ 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

IEEE/IET Electronic Library 

(IEL) โดย บริษัท บุคส

โปรโมชั่นแอนดเซอรวิส จํากดั 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

Wiley Blackwell โดย บ.บุคส

โปรโมชั่นแอนดเซอรวิส จํากดั 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

28 ม.ค. 

53 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 

ProQuest Dissertatuibs & 

Theses โดย บริษัท บุคส

โปรโมชั่นแอนดเซอรวิส จํากดั 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั

รังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

 

10 ก.พ.  

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 4   

เร่ือง “การใชโปรแกรม 

PageMaker เบื้องตน”       

โดย  นางกชพร ตนสินธุ  

เจาหนาทีพ่ัฒนาการเรียนการ

สอน ศูนยสนบัสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

นางอาภาวรรณ แยมสิน 

นางกัลยา ตันจะโร 

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

6 พ.ค. 

53 

- โครงการเสวนาวิชาการและ

บริการสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2552  คร้ังที่ 5   

เร่ือง “เทคโนโลยีใหมที่มี

บทบาทตอวงการหองสมุด”  

  โดย นางกนกวรรณ จันทร

บรรณารักษแผนกเทคนิค 

  สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยั 

  รังสิต 

สํานักหอสมุด  

มหาวิทยาลยั   

รังสิต 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ประทีป ชินบด ี

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

นางเยาวรัตน บางสาล ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส พรศรี สุขการคา 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

นางกนัยา ไทยฉาย 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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การอบรม สมัมนา ทีห่นวยงานในมหาวิทยาลัยรังสติจัดขึ้น  
 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

2 ก.ย. 

52 

- โครงการฝกอบรมหลักสูตร 

Mino Master Program 

(Mini MBA) 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย

คาใชจาย 

5 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร 

Microsoft  Word Advance 

รุน 1 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางบุญเสริม แหวนแกว 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

ไมเสีย

คาใชจาย 

6 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร 

Microsoft  PowerPoint 

Advance รุน 1 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี

นางกนกวรรณ จันทร 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

ไมเสีย

คาใชจาย 

7 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร Excel 

Advance  

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส พรศรี สุขการคา 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย

คาใชจาย 

8 ต.ค. 

52 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง   

“สถิติเพื่อการวิจัยของ

สังคมศาสตรและการใช 

SPSS เพื่อการวิเคราะห

ขอมูลทางสถติิ” 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางกนกวรรณ จันทร 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

นางกัลยา ตันจะโร 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

1 เม.ย.

53 

- การประชุมเร่ือง “RSU 

Research Conference 

2010” 

สถาบันวิจัย ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

นางกนกวรรณ จันทร 

ไมเสีย

คาใชจาย 



 
 

160

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

1 เม.ย.

53 

(ตอ)  น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ลมัย ประคอนส ี

น.ส. ชะออน พันถนั 

น.ส. พรศรี สุขการคา 

น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางกฤติยาพร ทองพูล 

 

19 พ.ค.

53 

- โครงการฝกอบรม 

Computer หลักสูตร การใช

โปรแกรม Adobe Flash 

ศูนยพฒันา

ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

น.ส. พรศรี สุขการคา 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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การอบรม สมัมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 มิ.ย. 

52 

- การอบรม “การทบทวน

กระบวนการดาํเนนิงาน

ระบบจัดเก็บเอกสารในรูป

อิเล็กทรอนกิส ฉบับเต็ม 

(Digital Collection)” 

สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

4 ก.ค. 

52 

- การอบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง 

“Word press” 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

6-7 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “จดหมาย

เหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิตัล : 

Archivering Culture in the 

Digital Age” 

 

ศูนยมานุษยวทิยา   

สิรินธร (องคการ

มหาชน)  

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 1,000.- 

8 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาเครือขาย

บรรณารักษยคุใหม 

Libcamp #2 “บรรณารักษ

กับบล็อกเพื่อการพัฒนา

หองสมุด (Library 

Blogger)” 

 

สํานักงานกองทุน

สนับสนนุการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.)

รวมกับหองสมุด

สตางค มงคลสุข 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

24 ส.ค. 

52 

- การสัมมนาและอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเรื่อง “บรรณารักษ

เชิงรุก : การสรางเครือขาย

ทางสังคมเพื่อการจัดการ

ความรู” 

สมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย, 

ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย, 

มหาวิทยาลยั    

ธุรกิจบัณฑิตย 

 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

น.ส. ประทีป ชินบด ี

2,600.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

17-18 

ก.ย. 52 

- การสัมมนาวิชาการ 

“เครือขายความรวมมือ

บรรณารักษศาสตรดวย   

ไอซีที 

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

นางกัลยา ตันจะโร 1,200.- 

27 ก.ย. 

52 

- การสัมมนาเครือขาย

บรรณารักษยคุใหม 

LibCamp #3 : Library and 

Social Enterprise 

สมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทย

รวมกับเครือขายจิต

อาสา 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

28-29 

ก.ย. 52 

- การประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับนานาชาติเร่ือง 

“Online Information and 

Education Conference 

2009” 

สํานักหอสมุด มหา-

วิทยาลัยอัสสัมชัญ 

รวมกับ บริษัท บุคส

โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จาํกัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสีย

คาใชจาย 

3 พ.ย. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “จินดามณี” 

ระบบหองสมดุโอเพน

เซอรวิสของไทย 

 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

12 พ.ย. 

52 

- การอบรมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง 

“จินดามณี” ระบบหองสมุด

โอเพนเซอรวิสของไทย  

 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

13 พ.ย. 

52 

- การสัมมนาเรื่อง “เครือขาย

สังคมออนไลน เพื่อการ

สงเสริมการรูสารสนเทศและ

หองสมุด” 

หองสมุดกลุมแพทย 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย

คาใชจาย 

27 พ.ย. 

52 

- การบรรยายเรื่อง “E-

Research in Technical 

University, Munich” 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

27 ธ.ค.

52 

- การสัมมนาเรื่อง “มาตรฐาน

ส่ือดิจิตัล เพื่อการบริการยุค

สังคมฐานความรู” 

สํานักงาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สวท.) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

27 ธ.ค.

52 

- การประชุมเร่ือง “National 

Open Source for Library 

Initiative” คร้ังที ่2 

สถาบันเทคโนโลยี

แหงเอเชยี (AIT) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

7-8 ม.ค. 

53 

- โครงการพัฒนาองคความรู

เร่ือง “Thammasat 

Universities Libraries : 

Net working Forum : 

Meet Dr.Cocheane 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสีย

คาใชจาย 

29 ม.ค. 

53 

- การอบรมความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง 

“การสราง Blog และ 

Knowledge management 

(KM) ดวย Wordpress” 

คณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบ

เครือขายหองสมุด 

สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน (อพส.) 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

นางดาวรัตน แทนรัตน 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

4-5 ก.พ. 

53 

- โครงการพัฒนาบุคลากรงาน

บริการหองสมดุและการ

สรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางหองสมุด 

คณะทํางานฝาย

บริการสารนิเทศ 

หองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

รวมกับ สํานกับรรณ

สารการพฒันา 

สถาบันพัฒนบัณฑิต

บริหารศาสตร 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

17 ก.พ. 

53 

- การอบรม Open Source 

Reference Manager & 

Open URL 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตรรวมกับ

สํานักงานสาทร 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 

น.ส.ประทีป ชนิบดี 

น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม 

ไมเสีย

คาใชจาย 
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 วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 ก.พ. 

53 

- การอบรมการสืบคน

ฐานขอมูลBMJ 

หองสมุดกลุมแพทย 

สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยั   

ธรรมศาสตร 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี ไมเสีย

คาใชจาย 

22 มี.ค. 

– 27 

เม.ย. 53 

- การอบรมเรือ่ง “SSME ITS 

FTP 2010” 

SIPA น.ส.ประทีป ชนิบดี 

 

ไมเสีย

คาใชจาย 

11-12 

พ.ค. 53 

- การสัมมนาวิชาการเรื่อง 

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

คร้ังที่ 3 “ไอทีเกษตรในยุค

เศรษฐกิจสรางสรรค       

การอานเพื่อพฒันาชาติ” 

มหาวิทยาลยั  

เกษตรศาสตร 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 

นางนฤมล พฤกษศิลป 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

คนละ 

900.- 
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ภาคผนวก ค 

  

♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
-  วารสารรังสิตสารสนเทศ 

-  รายการวิทยุ Smile Library 

♦ ส่ือประชาสัมพันธขาวสารการบริการ 
-  จดหมายขาวสํานักหอสมุด 

-  เครือขายสังคมออนไลน Twitter.com 
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♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

วารสารรังสติสารสนเทศ 
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รายการวิทยชุุมชน Smile library  
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♦ ส่ือประชาสัมพันธขาวสารการบริการ 
 

จดหมายขาวสํานกัหอสมดุ 
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เครือขายสังคมออนไลน Twitter.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

171

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

172

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

173

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


