
  

 
 
รายงานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ภายใน ประจาํปการศกึษา 2553 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักหอสมดุ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ 

 

 

 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
คํานํา 

 
 รายงานประจาํปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 นี้ 

จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมิน

ตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มถิุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554 ที่ผาน

มา และนาํเสนอแกผูบริหารมหาวิทยาลยั หนวยงานที่เกีย่วของ สาธารณชน คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัรังสิต  

 

ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 20 

ตัวบงชี้ซึ่งไดมีการปรับปรุงการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ โดยมุงเนนการวัด

สัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ภาระงานหลัก ประกอบดวย งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ    งานพัฒนา     ทรัพยากรสารสนเทศ    งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  งาน

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และงานบริการสงเสริมวิชาการ  การบริหารและการจัดการ การเงิน

และงบประมาณ  และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 สํานักหอสมุดหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดม 

ศึกษาประจําปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นี้ จะเปนขอมูล

สารสนเทศและหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงความอุตสาหะมุงมั่นของบุคลากรของสํานักหอสมุด 

ทุกคน ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวมมือ

กันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศกึษา และผูเปนผูใชหองสมุดทุกทานที่

สนับสนนุการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ และขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุก

ทานมา ณ โอกาสนี้ สาํหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะที่ทานจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป  

 

               ดร. มลิวัลย ประดษิฐธีระ 

              ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

           มิถนุายน  2554 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนนุการศึกษามาฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา

ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มกีารจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย

เทคนิคและบรกิาร และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 5 แผนก ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ 

แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานกังานเลขานุการ ปจจุบันมีอัตรากําลงัทัง้สิน้ 28 คน       

ปการศึกษา 2553  ไดรับการจัดสรรงบประมาณทัง้สิน้ 25,499,528.74 บาท (ยี่สิบหาลานสีแ่สนเกา

หมื่นเกาพนัหารอยยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค) มีคาใชจายจริงเปนเงนิทั้งสิน้ 26,075,638.69 บาท    

(ยี่สิบหกลานเจ็ดหมื่นหาพนัหกรอยสามสบิแปดบาทหกสิบเกาสตางค)          ใชงบประมาณเกินเปน

เงิน 576,109.69 บาท (หาแสนเจด็หมื่นหกพันหนึง่รอยเกาบาทหกสิบเกาสตางค) มีการใชจาย

งบประมาณคดิเปนรอยละ 102.26 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายหลกันํามาใชในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงนิทัง้สิ้น 13,277,686.09 บาท (สิบสามลานสองแสนเจ็ดหมืน่เจ็ด

พันหกรอยแปดสิบหกบาทเกาสตางค)   คิดเปนรอยละ 50.91 ของคาใชจายทัง้หมด 

 ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวนทัง้สิ้น 

22,132,777  รายการ  โดยแบงเปนหนังสือ จาํนวน 140,399  เลม วารสาร จํานวน 869 ชื่อเร่ือง 

หนงัสือพมิพ จํานวน 21 ชื่อเร่ือง สื่อโสตทัศน จํานวน 16,849 รายการ และมีสื่ออิเล็กทรอนิกสที่

สามารถสืบคนผานระบบออนไลนจากฐานขอมูลออนไลนจํานวน  10 ฐาน  

 ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกนั

คุณภาพตาม 5  องคประกอบ 20  ตัวบงชี้  มีผลการดําเนินงานตอไปนี้  

 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  

สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมีความ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ      

มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาตอไป  
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกลาว 5 ตัวบงชี้ ไดแก การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ การ

ดําเนินงานหอจดหมายเหตุ และการบริการสงเสริมวิชาการ 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนักหอสมุดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิงาน

และการใหบริการ อยางมปีระสิทธิภาพ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการบริหารการจัดหา การ

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบคนและเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศ การ

บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และใชเทคโนโลย ี RFID ในการยืมคืนดวยตนเอง (Self-checking 

service) โดยมีการติดตั้งเคานเตอรบริการยืมดวยตนเอง และจุดรับคืนอัตโนมัติ (Books Return) และมี

การปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ระบบ Wire และ WiFi ภายในอาคารเพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศและความรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาและบํารุงรักษาเวบ็ไซตของ

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

สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพวิเตอรทั้งสิน้ 113 เครื่อง และเปนเครื่องที่มีอายุการใชงานไมเกนิ 5 

ป จํานวน 113 เครื่อง โดยเปนเครื่องสําหรับบริการผูใช 79 เครื่อง คดิเปนสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (จํานวน 23,958 คน) เทากบั 1 เครื่องตอนักศึกษา 303.27 คน และ

เปนเครื่องสําหรับใชงานในระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อ     การจัดการขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการ

สืบคนสารสนทศ บริการยืมคืน และงานธรุการ จํานวน    34 เครื่อง บุคลากรของสํานักหอสมุด ไดรับการ

พัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เฉลี่ยคนละ 5.14 กิจกรรมตอป 

การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  ในปการศึกษา 2553  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,277,686.09 บาท (สิบสามลานสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหก

รอยแปดสิบหกบาทเกาสตางค)  คิดเปนรอยละ 59 ของคาใชจายทั้งหมด(ไมรวมโครงการลงทุน

สินทรัพย) โดยใชจายเปนคาจัดซื้อหนังสือ 3,332,651.53 บาท คาบอกรับวารสาร 4,611,877.14  หนังสือพิมพ 

72,285 บาท  คาสมาชิกฐานขอมูลออนไลน  5,234,896.17 บาท และคาจัดซื้อส่ือโสตทัศนวัสดุ  25,976.25 บาท  

มีสัดสวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 

554.20 บาท ตอ 1 คน  และคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 

39.42 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

 ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดมทีรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวนทัง้สิ้น 

22,132,777  รายการ  โดยแบงเปนหนังสือ จาํนวน 140,399  เลม วารสาร จํานวน 869 ชื่อเร่ือง 
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หนงัสือพมิพ จํานวน 21 ชื่อเร่ือง สื่อโสตทัศน จํานวน 16,849 รายการ และมีสื่ออิเล็กทรอนิกสที่

สามารถสืบคนผานระบบออนไลนจากฐานขอมูลออนไลนจํานวน  10 ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูลหนงัสือ

อิเล็กทรอนกิส OCLC NetLibrary e-Book  7,096 รายการ  2. ฐานขอมูลวารสาร Wiley Online 

Library 1,200 รายชื่อ  3. ฐานขอมูลบทความหนงัสือพิมพ Matichon e-Library  5,219,617 บทความ 

4. ฐานขอมูล IEL/IEEE 2,944,179 รายการ (บทความ) 5. ฐานขอมูลวารสาร EBSCO Business 

Source Complete 2,900 รายการ (ช่ือเร่ือง)  6.ฐานขอมูล Science Direct  10,845,525 รายการ 

(บทความ) 7. ฐานขอมูลสาระสังเขป Dissertation Abstract Online (DAO) 2,700,000 รายการ   

8. ฐานขอมูลวิทยานิพนธและวิจัยไทย (TDC สกอ.) 252,372 รายการ  9. ฐานขอมูล Education 

Research 750  รายการ(ชื่อเร่ือง)  10. ฐานขอมูล Computing Review 1,000  รายการ  

 เมื่อเปรียบเทยีบกับปการศึกษา 2552  มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 42.96 มีสัดสวน

ทรัพยากรสารสนเทศ (22,132,777 รายการ)  ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 923.81 

รายการตอนกัศึกษา 1 คน และมจีํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสคิดเปนรอยละ  99.28 ของ

ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปการศึกษา 2553  มีการใชหองสมุดจํานวนทั้งสิ้น 

342,351 คร้ัง  (การใชหอสมุดกลางจํานวน  243,798  คร้ัง  การใชหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีจํานวน  

6,875 คร้ัง  การใชหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานจีํานวน 7,088   คร้ัง  และการใชผานเว็บไซตจํานวน  

84,590 คร้ัง) การยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ แยกเปนประเภทหนังสือ/ปริญญานิพนธ /

วิทยานิพนธ/ สื่อโสตทัศน  รวมทั้งสิ้น   71,148  คร้ัง (รวมการตออายุการยืม) มีการใชหนังสือภายใน

หองสมุด 364,160 เลม  มีการใชตัวเลมวารสาร จํานวน  21,675 คร้ัง   การใชสื่อโสตทัศนภายใน  

หองสมุด1,429 คร้ัง และมีการรับคืนจํานวน  59,671  คร้ัง   

นอกจากนี้ยังมีการใชบริการอินเทอรเน็ตจํานวน  35,133 คร้ัง  การใชบริการสืบคนฐานขอมูล  

132,022  คร้ัง  และการใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 1,000,768  คร้ัง บริการตอบคําถามและ

ชวยการคนควา 5,020 คร้ัง  การบริการจองใชทรัพยากรฯ ผานออนไลน 128 คร้ัง  การบริการขอมูลผูใช

ผานออนไลน 5,068 คร้ัง  การยืมคืนผาน Books drop  และ Books return  5,924 คร้ัง  การบริการ

เกี่ยวกับระบบสมาชิกใหม 12,285 คร้ัง  การจัดแสดงหนังสือใหม 2,918 คร้ัง  และการใชหองศึกษากลุม 

558 ครั้ง และบริการอ่ืนๆ   รวมสถิติการใชบริการทั้งหมด 2,061,255 ครั้ง หรือโดยเฉลี่ยนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทาใชบริการหองสมุดเฉลี่ยคนละ 86.03 คร้ังตอป 

สํานักหอสมุดเปดใหบริการทุกวนัจนัทรถงึวนัศุกร เวลา 8.30 ถึง 21.00 น. และวันเสาร-อาทิตย 

เวลา 9.00-17.00 น. โดยเฉลี่ยเปดใหบริการ 12.5 ชั่วโมงตอวัน และมีบรรณารักษประจําโตะบริการ

ตอบคําถามวนัละ 12 ชัว่โมง เพื่อใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา ในปการศึกษา 2553 มีจํานวน

ผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควา จาํนวน 5,020 ราย 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา 2553 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.53  
โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.90   และ

รองลงมาตามลําดับไดแก  ดานสถานที ่วสัดุ  ครุภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  3.62  ดานการประชาสัมพนัธขอมูล

ขาวสาร  มีคาเฉลี่ย  3.51  ดานการเขาถงึขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.48  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย  

3.41  และดานเครื่องมือและอุปกรณ  มีคาเฉลี่ย  3.29 
สํานักหอสมุดมีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนจากเว็บไซตของสํานักหอสมุดที่  

http://library.rsu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 8 ประเภทบริการ ไดแก บริการตออายุการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
ขอมูลผูใชผานระบบออนไลน บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask 
a Librarian)   ในปการศึกษา 2553 มีการใชบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนรวม  1,236,958 
คร้ัง   

  การดําเนินการดานจดหมายเหต ุ  ในปการศึกษา 2553  หอจดหมายเหตุไดดาํเนนิการใน

เร่ืองการจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ  มหาวทิยาลยัรังสติ ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2553 

การกําหนดรหสัและจัดเก็บเอกสารรายงานการประชมุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 226 

คร้ัง รวมจํานวน 929 แผน  การสแกนเอกสารรายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิตเพื่อ

ทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน 810 หนา การสแกนหนงัสือเพือ่ทํา E-book จํานวน 7 เลม จํานวน 

1,252 หนา การทําทะเบยีนเละถายภาพของที่ระลึกเพื่อเตรียมทําฐานขอมูลฯ จํานวน 156 รายการ และ

ไฟลรูปของที่ระลึก จํานวน 155 รูป  มีจํานวนการใชขอมูลจดหมายเหตุ เพิ่มข้ึนรอยละ 81.60 โดยขอมูล

ที่มีผูขอใชบริการ ไดแก  เอกสารจดหมายเหต ุจํานวน 51 รายการ ภาพถาย จํานวน 50 รายการ ส่ือดีวีด ี

จํานวน 1 รายการ รวมจํานวนการใช 102 รายการ    

  การบรกิารสงเสริมวิชาการ ในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดมีการแนะนาํการใชหองสมุด 

การสอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูลใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทัง้

อาจารย และเจาหนาที ่    รวมทัง้สิน้  87  หลกัสูตร     และจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนใหกบั

อาจารยผูสอนในคณะตาง ๆ  รวมทัง้สิ้น 20  คณะ 73  หลักสูตร 

มีการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานและการใชหองสมุดสําหรับนักศกึษา ซึง่ในปการศกึษา 2553  

มีการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานและการใชหองสมุด จาํนวน 6  ครั้ง และจัดนทิรรศการใหญจาํนวน  5  

คร้ัง   จัดนทิรรศการยอย บอรดแนะนาํขอมูลเร่ืองตาง ๆ ทีน่าสนใจและเปนประโยชน รวมถึงแนะนาํ

ขาวสารตางๆ จํานวน   49  เร่ือง  

สํานักหอสมุดมีกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีแกชุมชนและสังคม ไดแก การ

จัด “รายการวิทย ุ Smile Library หองสมุดบนคลื่นวทิย”ุ ที ่ FM 97.25 MHz ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา 

12.00-13.00 น. โดยมบีรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุด สลับสับเปลี่ยนกนัทาํหนาทีผู่ดําเนนิ

รายการวิทย ุ เสนอความรูทั่วไป แนะนาํองคความรูและกิจกรรมของมหาวทิยาลัย แนะนําแหลง
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ทรัพยากรความรูในเขตจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพฯและปริมณฑล  และนํารายการที่ออกอากาศไปแลว

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

 สํานักหอสมุดออก “วารสารรังสิตสารสนเทศ” ซึ่งเปนวารสารวชิาการทางบรรณารักษศาสตร

และสารนิเทศศาสตรและวิชาการที่เกี่ยวของ มีผูทรงคณุวุฒิเปนคณะกรรมการพจิารณาบทความ (Peer 

readers) โดยมีกําหนดออกปละ 2 คร้ัง ทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพและฉบับอิเล็กทรอนกิส 

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

สํานักหอสมุดมีการจัดทาํ “จดหมายขาวสาํนักหอสมุด” รายเดือน เพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและสาระความรู มุงประชาสัมพันธผูใชภายในมหาวทิยาลัย ซึ่งจดัทําทัง้ใน

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

นอกจากนี ้สํานักหอสมุดใชประโยชนของเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) 

ไดแก Facebook (rsulibrary@hotmail.com) และ Twitter (@Rangsit_Library)  เปนชองทางในการ

ส่ือสารประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ กับผูใช  

สํานักหอสมุดรณรงคการอานเปนวาระแหงชาติ   โดยรณรงคแคมเปญ RSU Love  to  Read  

ตลอดปการศึกษา 2553  เพื่อกระตุน สนบัสนุนและสงเสริมใหนักศกึษาและบุคลากรมหาวทิยาลัยรังสิต 

หันมาสนใจการอานมากขึน้  และยังไดเขารวมเปนภาคีเครือขายกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการรณรงค

กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหงการอาน ในป พุทธศักราช 2556  (World  Book Capital 2013)  

 มีการรับฝกปฏิบัติงานใหกบันักศึกษา   ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน   โดยมี

การฝกปฏิบัตงิานที่เกี่ยวของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรใหกับ

นักศึกษาที่ศึกษาทางดานนี้โดยตรง  และสาํหรับนักศึกษาที่มาจากสาขาอื่น ๆ  ในปการศึกษา  2553  

สํานักหอสมุดมีการฝกปฏิบตัิงานใหกับนกัศึกษาจากภายนอกสถาบนั  จํานวน 1 แหง รวม 2 คน  จาก

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ฝกระหวางวนัที ่1 พฤศจิกายน 2553 – 30 มกราคม 2554)  และ

นักศึกษาชาวจีน  จากภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัยรังสิต  จาํนวน 4 คน  (ฝก

ระหวางวันที่  14 มีนาคม - 29 เมษายน  2554) 

 มีการใหบริการแกบุคคลภายนอก เพื่อเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมชุมชนตางๆ โดยเปด

ใหบุคลภายนอกเขาใชไดตลอดเวลาทาํการ โดยมจีัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก เพื่อจําแนก

ประเภทและเก็บขอมูลไวเปนหลกัฐาน มกีารบริการคนขอมูลและสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มผีูขอใช

จากหนวยงานภายนอกโดยผานเครือขายความรวมมือระหวางหองสมดุทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน 

หรือติดตอใชบริการดวยตนเอง  ในปการศึกษา 2553 มีการใหบริการบุคคลภายนอก และการขอใช

บริการสําเนาเอกสารจากหนวยงานอืน่ๆ  รวมทัง้สิน้  3,158  ราย   

 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 4.83 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ  
สํานักหอสมุดมีสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน การกาํหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มีการ

บริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด มกีารประชุมเปนประจําเดือนละครั้ง

และมีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนทีป่รึกษา มกีารบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและประเมนิความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ตลอดจน มกีารกําหนดแผนกําจัดและลดระดับความเสี่ยง มี

การพัฒนาบุคลากรโดยใชแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาฝายวชิาการและแผนการ

จัดการความรูของมหาวทิยาลัยเปนแนวทาง  มีกิจกรรมเสวนาวิชาการปละ 6  คร้ัง  เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบุคลากร  และมีชุมชน 5 ส  เปนชุมชนนกัปฏิบัติซึ่งประชุมแลกเปลี่ยนความรูและแนว

ปฏิบัติที่ดีเปนประจําทกุเดือน 

ปการศึกษา 2553 มีการสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสัมมนา  การเขาฟง

บรรยายทางวชิาการ และการศึกษาดงูานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวม 261คร้ัง ในจํานวน

ดังกลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 16 คร้ัง จาํแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสมัมนา 

และการบรรยายทางวิชาการ 12 คร้ัง และเปนการศึกษาดูงานในประเทศ 4 คร้ัง  บุคลากรมีโอกาสได

พัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 9.32   คร้ังตอป  

มีการกาํหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวใน คาํบรรยายลักษณะ

งาน นอกจากนี้ ยงัใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ติดตามประเมินผลและตดัสินใจ      
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
สํานักหอสมุดมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และการ

พัฒนาโครงการตางๆ  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวชิาการ  การวางแผน

การเงนิและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม   และมกีารพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลยักําหนด  ในการใชจายเงิน มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุก

โครงการ มีการวิเคราะหการใชงบประมาณในดานตางๆ ไดแก การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ        

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการใหบริการ การ

บริการวิชาการและวิชาชพี คาตอบแทน  และคาบริหารจัดการ   มกีารวิเคราะหตนทุนในการใหบริการ

หองสมุด  โดยคํานวณตนทนุตอหนวยของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ (คิดเปน1.02 บาทตอ

หนวย)   และมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของการใหบริการตอจํานวนการใชบริการทั้งหมด  (คดิเปน

10.92 บาทตอหนวย)  เพื่อประโยชนในการประเมินมูลคาการลงทนุและกําหนดกลยุทธสรางความ

คุมคาของการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 
องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และมีการสับเปลี่ยนทุกป 

มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด และ 

มีการประเมินที่มีความครบถวนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ  

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดานความ

มีระเบียบ ความสะอาด และสรางสุขนิสัย  มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ควบคูกันไป นบัเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง   

สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูกสรุปและวิเคราะห

เพื่อเสนอแนวทาง แกไข ตลอดจนถูกนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและ

เผยแพรตอสาธารณชน   
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 20 ตัวบงชี ้ มีผลการ

ดําเนินงานเทากับ 4.96 หรืออยูในระดับดีมาก 
 
สรุปผลการดาํเนินงาน และขอเสนอแนะ 

   จุดแข็ง 
 1. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัในการใหบริการและการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีมาตรฐานสากลในการดําเนินงาน และใชเทคโนโลยี RFID (RFID Self 

Check System) โดยไดนําระบบระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคลื่นวทิย ุ(Radio Frequency Identification 

Technology-RFID) มาใชในการยมื-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใช และติดตั้งจุดคืนหนงัสือ (Books 

Return)    

 2.  จัดทําเอกสารดิจิตัลประเภทวทิยานิพนธและงานวิจยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai 

Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรูของมหาวทิยาลัยรังสิตใน

ฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวทิยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเปนคลังความรูระดับชาติ และสงผลให
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นักศึกษาและคณาจารยสามารถเขาถึงองคความรูจากวทิยานพินธและงานวจิัยของทุก

สถาบันการศกึษาในประเทศไทย 

 3. มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมทุกหลักสูตรและมีการพฒันาเชิงปริมาณ

อยางตอเนื่องและเปนไปตามแผนการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

 4. มีบริการอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมการใหบริการ จาํนวน 8 ประเภทบริการ ไดแก บริการตอ

อายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  บริการขาวสารขอมลูผานเว็บไซต   บริการคนควา

อางอิงออนไลน (Ask a Librarian)  บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Check)  และบริการคืน

อัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return)  

5. มีชองทางทีใ่หผูใชสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดหลายชองทาง  และเปนบริการเชิงรุกที่

ผูใชไมตองมาดวยตนเอง  ไดแก บริการตอบคําถามทาง e-mail    ตอบคําถามผาน Web board  

และบริการตอบคําถามผานออนไลน (MSN) 

 6. มีบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการออกวารสารวชิาชีพทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มีการจัดรายการวิทยุ Smile Library ซึ่งถือเปนหองสมุดมหาวทิยาลัยแหงเดียวใน

ประเทศไทยทีท่ําการออกอากาศรายการเพื่อสังคมบนคลื่นวทิย ุมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชอยาง

สม่ําเสมอ และมีโครงการรณรงคสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาต ิ

 7. มีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่อง 5 ส จนกลายเปนแนวปฏิบัติที่ดี และ

ไดรับการยอมรับจากประชาคมมหาวทิยาลัย 

 8. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ไดรับการพัฒนาทกัษะความสามารถอยางสม่าํเสมอ 

และมีความคดิสรางสรรคในการพัฒนางาน 

9. มีการวิเคราะหการใชงบประมาณในดานตางๆ มีการวิเคราะหตนทนุในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและการบริการ เพื่อประโยชนในการประเมินมูลคาการลงทนุและกําหนดกลยุทธสรางความ
คุมคาของการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ 
    
  ปญหาและอปุสรรค 

 1. ดานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดมีจํานวนและสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใหบริการอินเทอรเน็ต  และขาดบุคลากรที่มทีักษะทางดานคอมพิวเตอร
โดยตรง 

     2. ดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดไดรับงบปรระมาณสําหรับการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนเทาเดิม แตราคาของทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนทุกป แมวาจะมทีรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนกิสในปริมาณที่เพยีงพอแตยงัตองมีงบประมาณในการพฒันาปริมาณ

ทรัพยากสารสนเทศประเภทหนงัสือใหมากขึ้น 
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             3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เพราะบุคลากรมภีาระงานมาก ทัง้ภาระงานหลัก ภาระงานรอง

และภาระงานรวมของสํานักหอสมุด  

4. การประชาสัมพันธการบริการแนะนํา/สอนการใชและอบรมวิธีการสืบคนและเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศใหคณาจารย นกัศึกษา และบุคลากรยังไมทั่วถงึ 
5. วารสารรังสติสารสนเทศยงัขาดคุณสมบัติความเปนมาตรฐานวารสารวิชาการในดานการ

ออกลาชากวากําหนด 
6. พื้นที่สําหรับบริการการอานและคนควาสําหรับผูใช หรือ Learning Common Area มีความ

แออัด ไมเพียงพอ 
 
แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดทําแผนการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอรที่มีสมรรถนะเหมาะสมและจํานวนเพิ่มข้ึน 

2.  วิเคราะหตนทนุคาใชจายในการจัดหาตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอขอ 

งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเพิ่มจากมหาวิทยาลัย 

3.  วิเคราะหภาระงานและความตองการทางดานทักษะความสามารถเฉพาะตาํแหนงของ 

บุคลากร เพื่อเสนอขออัตรากําลังเพิ่มจากมหาวิทยาลยั 

4.  เพิ่มชองทางและความถีใ่นการประชาสัมพันธใหเขาถึงคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร 

อยางครอบคลมุและใกลชิดยิ่งขึ้น 

5.  ปรับปรุงกระบวนการจัดทําและการผลติวารสารรังสติสารสนเทศใหมีความรวดเร็วขึ้น  

รวมทัง้สงเสรมิและสนับสนนุใหบุคลากรของสํานักหอสมุดเขียนบทความ และประชาสัมพนัธให

บุคลากรในวชิาชีพสงบทความมาตพีิมพเพิ่มข้ึน  

6.  ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอพื้นที่ชัน้ลางของอาคารหอสมุดซึ่งเคยใชเปนหอง  

Study Room คืนจากการใชเปนหองเรียนของคณะแพทยแผนตะวนัออก 
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สวนที่ 1 

สถานภาพทั่วไป 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ

บัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ริหารและ

ควบคุมการดาํเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร

ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการชั่วคราว และ

เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปจจุบันในป พ.ศ. 2529    จึงไดทําการยาย

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

ใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 

2532 สํานักหอสมุด จึงไดยายมายังอาคารหอสมุด ซึ่งเปนทีท่ําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง

ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมยั ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ

ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ

สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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 พันธกิจ 
สํานักหอสมุด มพีันธกิจในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรพัยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่

หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนาํเทคโนโลยทีนัสมัยมาเพิม่

ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจดัหารวบรวมวเิคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อ

สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสตูรของ

มหาวิทยาลยัและมีประสิทธิภาพสงูตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทกุ

ประเภทของบคุลากรและหนวยงานภายในมหาวทิยาลยั เพื่อการใชอยางมีประสิทธภิาพและขจัดปญหา

การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสาํหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
  แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2553 
 สํานักหอสมุดไดมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวทิยาลัย (พ.ศ.2550-2554) 

และแผนกลยทุธฝายวิชาการในดานการบริการวิชาการ (พ.ศ.2550-2554) โดยกําหนดเปนแผนงานดาน

ตางๆ ดังนี ้  
1.  แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิม่พูนทักษะการทํางาน 

1.1  โครงการแลกเปลี่ยนบคุลากรกับสถาบันตางประเทศ 

      1.2  โครงการสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมีคุณวุฒสิูงขึ้น 
 
2. แผนการวจิัยเพื่อพฒันางาน 

2.1  โครงการศึกษาความพงึพอใจของผูใชบริการสํานกัหอสมุด 

2.2  โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 
3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม 

3.1  โครงการบริจาคสิ่งพมิพ 

3.2  การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนักศึกษา 
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3.2  โครงการจัดรายการวทิยุ Smile Library 

 
4. แผนการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม 

 สํานักหอสมดุสงบุคลากรเขารวมงานประเพณี ที่มหาวทิยาลยัจัดขึ้น 

 
5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน 

         5.1  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

                   5.2   โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 

                   5.3   โครงการศึกษาดงูานหองสมุดจากสถาบันอุดมศึกษา  

5.4   โครงการจัดองคความรูของสํานักหอสมดุ  

 
6 แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

6.1  โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิส 
6.2 โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 
6.3  โครงการสํารวจความตองการวารสารของคณะตางๆ 

 
7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ 

7.1   โครงการสัปดาหหองสมุด 

7.2   โครงการจัดแนะนาํการใชหองสมุดผานระบบออนไลน 
7.3   โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน 

7.4   โครงการบริการตอบคําถามผานระบบออนไลน (MSN) 

7.5    โครงการอบรมและแนะนาํการใชฐานขอมูลออนไลน 
7.6    โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

7.7    โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ 
7.8    โครงการบรกิารเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

7.9    โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 
8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    8.1 โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

         8.2  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครือ่งเดิม 

         8.4   โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรบริการอินเทอรเน็ต 
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         8.5   โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ

                    8.6  โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส   

 
9. แผนพัฒนาอาคารสถานที ่

                 9.1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ ชัน้วางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 

                    9.2   โครงการจัดทําประตทูางเขาอัตโนมตัิหองบริการชั้น 5 

                    9.3   โครงการเทกนัซึมดาดฟา ชั้น 2 และชั้น 6 

                    9.4   โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับดูภาพยนตรเปนกลุม 

                    9.5   โครงการจัดตั้งหอเกยีรติยศคุณพอประสทิธิ์ อุไรรัตน                     

                  
ในปการศึกษา 2553 สํานกัหอสมุดไดกําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพื่อให

สอดคลองกบัแผนพัฒนาสํานกัหอสมดุ จํานวน 26 โครงการ ไวดังนี้ 
1. โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 

2. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และเสนเทป      

  แมเหล็ก 

4.  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจาํปการศึกษา 2553 

5. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 

6. โครงการศึกษาดูงานหองสมดุจากสถาบันอุดมศึกษา 

7. โครงการจัดซือ้เหล็กกัน้หนงัสือ 

8. โครงการงานสปัดาหหองสมดุ 

9. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 

10. โครงการจัดทาํโบวชวัรแนะนําการใชหองสมุด 

11. โครงการผลิตภาพยนตรแนะนําการใชหองสมุด 

12. โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 
13. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ใหบริการผูใช    

14. โครงการจางนกัศึกษาเพื่อชวยงานหองสมดุ 

15. โครงการจัดทาํประตูทางเขาอัตโนมัตหิองบริการชั้น 5  

16. โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครือ่งเดิม 

17. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรบริการอินเทอรเน็ต 
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18. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
19. โครงการจัดตัง้หอเกียรติยศคุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน 
20. โครงการสํารวจความตองการใชวารสารของคณะตางๆ 

21. โครงการพฒันาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
22. โครงการจัดการองคความรูของสํานกัหอสมุด 

23. โครงการเทกนัซึมดาดฟา ชัน้ 2 และชั้น 6 

24. โครงการจัดทาํวทิยานพินธ ผลงานนกัศึกษา และงานวจิัยอาจารยดิจทิัล 

25.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับดูภาพยนตรเปนเกลุม 

26.  โครงการจัดรายการวทิยุ Smile Library 

 

1.3 แผนพัฒนาในอนาคต ปการศึกษา 2554  
 ในปการศึกษา 2554 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร         

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

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

ยุทธศาสตรที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพและคุณธรรม สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขนั และ 

                         เสริมสรางการพัฒนาที่ยัง่ยืนของประเทศ 

กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดดเดน มีเอกลักษณและ 

         อัตลักษณ 

1. โครงการผลิตภาพยนตรแนะนําการใชหองสมุด 

2. โครงการจัดทาํโบรชัวรแนะนําการใชหองสมุด 

3. โครงการสื่อหองสมุดเสมือน 

กลยทุธ  1.3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดวยวธิีการที่หลากหลาย เพื่อใหทุกคน 

         สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2554 

2. โครงการศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนางานวิจยั งานสรางสรรค และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 

 กลยุทธ 2.2   สงเสริมและสนับสนนุการทําวิจัยรวมถึงการเผยแพรและพัฒนามาตรฐานการวิจยั 

                        ประเภทวิจยัพืน้ฐาน สหวทิยาการ ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรม สูระดับประเทศ 
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                         และระดับสากลดวยวิธกีารที่หลากหลาย 

1. โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  การกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยอเิล็กทรอนกิส (e-University) 

กลยทุธ 3.1   จัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลยัรังสิตสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนกิส   

(e-University) 

1. โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และเสน

เทปแมเหล็ก 

2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมตัิ 
3. โครงการพฒันาบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) (โครงการตอเนื่อง) 

กลยทุธ 3.2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT 

1. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม 

2. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรบริการอินเทอรเน็ต 

3. โครงการพฒันาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
กลยทุธ 3.3  พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (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  เสริมสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

1. โครงการพฒันาเว็บไซตสํานกัหอสมุดเปนภาษาอังกฤษ 

2. โครงการทําปายนเิทศภาษาอังกฤษ (โครงการตอเนื่อง) 
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กลยทุธ 4.3  สงเสริมความรวมมือกับมหาวทิยาลยัพนัธมิตรทางดานวิจัย วิชาการ การบริหาร         

การบริการวชิาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย และบุคลากร การฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริการทาง

วิชาการ ฯลฯ 

1. โครงการพฒันาความรวมมือระหวางหองสมุดและภาคีเครือขายตางๆ 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

กลยทุธ 5.1  พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสงัคม 

1. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  การอนุรักษ ทํานุบํารุง และสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยทุธ 6.1   อนุรักษ ทาํนบุํารุงเผยแพร สงเสริม และสบืสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม  

พื้นถิ่น                        
 
ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาสถาบนัและบุคลากร 

กลยทุธ 7.4  พัฒนาระบบการจัดหาและบริหารทรัพยากรที่คลองตัว มปีระสิทธิภาพประหยัด 

                    คุมคาและยั่งยืน 

                    1.   โครงการวเิคราะหตนทนุตอหนวยในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 

กลยทุธ 7.5  ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและมีบรรยากาศทางวิชาการและ 

                    สงเสริมบรรยากาศการทาํงานโดยคํานงึถงึหลกัการความเหมาะสมและชวยลดภาวะ 

                    โลกรอน 

1. โครงการจัดตัง้หอเกียรติยศคุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน 
2. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑสําหรับดูภาพยนตรเปนกลุม 

3. โครงการเทกนัซึมดาดฟา ชัน้ 2 และชั้น 6 

 

กลยทุธ 7.7 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

1. โครงการจัดการองคความรูของสํานกัหอสมุด 
 
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะพึงประสงค 

กลยทุธ 9.3  สงเสริมและสนับสนนุการพฒันานักศกึษาเชิงบูรณาการและหลากมติิ เชน ความ 

                    สามารถเชิงวชิาการ (ความรู สมรรถนะ และทักษะสมัยใหม การขัดเกลาทางสงัคม 
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                    (Socialization)  การพัฒนาสุขภาพทางกายใจ และจติวิญญาณ การพัฒนา คุณธรรม 

การสรางคานยิมที่มีคุณคา (ความซื่อสัตย วิถีชวีิตทีพ่อเพียง ฯลฯ) 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน 

2. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 

3. โครงการสัปดาหหองสมุด 

 

ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

กลยทุธ 10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานและเปนทีย่อมรับ เพื่อเตรียม 

                     รับการประกันคุณภาพภายนอกและเขาสูระบบกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

  อุดมศึกษา NQF 

 1.  โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 

 

1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 

และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัต ิ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 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้ 
1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ      

วารสาร นิตยสาร หนงัสือพมิพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเลก็ทรอนกิส   โดยการวิเคราะห  คัดเลือก   จัดซื้อ 

ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ 

การลงทะเบยีน การจัดทาํสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การแจงผลการจัดหา  การติดตามทวง
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ถาม การดูแลและทําบัญชคีาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถติิ และการจําหนาย

ออก 

1.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

      มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน และ

วารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนงัสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และดชันีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร

สารสนเทศเพือ่บริการ และจัดทําเอกสารดิจิตัลประเภทวทิยานพินธและงานวิจยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ฉบับเต็ม (Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรูของ

มหาวิทยาลยัรังสิตในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ แก

ผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญานิพนธ/

วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการหนงัสือ

สํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสือ/

วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนงัสือ หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และ สื่อโสต

ทัศน นาํจัดเรียงขึ้นชัน้ใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ   

 

2.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก

แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธกีารใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา

บทความระหวางหองสมุด 

 

2.3 งานบริการการอาน 

       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนงัสอืทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ

หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   

การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด
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นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ

สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิตผิูเขาใชสํานกัหอสมุด 

 

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. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารและวัตถุ

จดหมายเหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคนเผยแพรและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ

ราชวงศ และหนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  
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อธิการบดี 

5. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 
                  มีหนาที่ความรบัผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนงัสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล

บุคลากรและจดัทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทาํสรุปแผนงบประมาณประจําปและ

ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคมุการใชพัสดุ อาคาร

สถานที ่และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 

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

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                               
                                                          
                                                                                                                                                                                                                                      

ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ

สํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตไดมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด  ดังนี้ 

 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
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 คณะกรรมการประจาํสาํนักหอสมุด 
 1.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   ประธานคณะกรรมการ 

 2.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  กรรมการ 

3. ผูอํานวยการศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงนิ  กรรมการ 

5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน กรรมการ 

6. นายกสโมสรนกัศึกษา  กรรมการ 

7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  กรรมการและเลขานุการ 

8. รองผูอํานวยการสํานกัหอสมุด  กรรมการและ                        

ผูชวยเลขานุการ 

 

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  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ          กรรมการและเลขานกุาร 
 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 

3.    นางดาวรตัน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

4.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 
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5.    นางอาภาวรรณ แยมสิน  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

6.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ         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. มลิวลัย  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 

 
คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5 ส 

1.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด             ประธาน 

2.    รองผูอํานวยการฝายพัฒนา                                                      กรรมการ 

3.    รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบรกิาร            กรรมการ 

4.    หัวหนาแผนกเทคนิค                                                                       กรรมการ 

5.    หัวหนาแผนกบริการ                                                                            กรรมการ 
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6.    หัวหนาแผนกพัฒนา                             กรรมการ 

7.    หัวหนาหอจดหมายเหตุ                                                                        กรรมการ 

8.    หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ                  กรรมการ  

9.    ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส                                                  กรรมการและ 

                                                                                                                  เลขานุการ 

   10.  เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส                                               กรรมการและ 

                                                                                                                     ผูชวยเลขานุการ 

 
       คณะอนกุรรมการกจิกรรม 5 ส 

1.    นางสาวชะออน พนัถนั     หวัหนาสํานักงานเลขานกุาร   ประธาน 

2.    นางกัลยา ตันจะโร      บรรณารักษแผนกบริการ           รองประธาน 

3.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ          รองผูอํานวยการฝายพฒันา           อนุกรรมการ 

4.    นางสาวลมัย ประคอนสี      บรรณารักษแผนกเทคนคิ            อนุกรรมการ 

5.    นางสาวประทีป ชนิบด ี      บรรณารักษแผนกพัฒนา         อนุกรรมการ 

6.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย      บรรณารักษแผนกบริการ                    อนุกรรมการ 

7.    นางสาวทิพยวารี วงษเจริญธรรม  บรรณารักษแผนกบริการ              อนุกรรมการ 

8.    นางสาวจุฑาทิพย นิยมรัตน     บรรณารักษแผนกจดหมายเหตุ อนุกรรมการ 

9.    นางสาวพรศรี สุขการคา      เจาหนาที่แผนกพัฒนา  อนุกรรมการ 

10.  นางสาวสมฤทยั ฉัตรกลุ      เจาหนาที่แผนกบริการ  อนุกรรมการและ 

    เลขานุการ 

11.  นางสาวจําเนยีน สัมฤทธิ ์      เจาหนาที่แผนกเทคนิค      อนุกรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 

1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมดุมีจํานวนทัง้สิ้น 28 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          9  คน 

 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 4 คน) 

 เจาหนาที ่

 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 

       คุณวฒุิต่ํากวาปริญญาตรี      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 ุ  2  - 2 

5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 15 12 27* 

* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสาํนกัหอสมุด  
 
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                            หัวหนาสาํนักงานเลขานกุาร 
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           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.  นางจําเนยีน  สมัฤทธิ์                                    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  วงษเจริญธรรม             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.   นางสาวจฑุาทิพย นิยมรัตน นักจดหมายเหตุ 

 

    สํานกังานเลขานุการ    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 

 
1.7  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 

 (Rangsit University Library)     

   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    

จังหวัดปทุมธาน ี12000 
 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลยัฯไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปน

เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้สิ้นประมาณ 9,300 

ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สาํหรับใชสอยของหนวยงานอืน่ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือ

เนื้อที่สําหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา

คน  และจุหนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คา

กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสอื วารสาร หนงัสือพมิพ สื่อโสตทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ     ของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคาร

อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กล่ินประทมุ  

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลัยในขณะนั้น 

 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย

ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา

มาเปนผูอํานวยการ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติใน

ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู
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ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 

2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 

พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีื้นทีท่ัง้สิ้น 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

สารสนเทศ บริการยืม-คืน/Self-Check Service และบรกิารสําเนาเอกสาร 

 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 

 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี        

หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 

 

1.8  การเงินและงบประมาณ 

สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2553 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกบั

แผนพัฒนาสาํนักหอสมุด ดังนี ้
แหลงงบประมาณ 
            รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =    25,499,528.74      บาท 

 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =         510,455.00 *    บาท 
                     รวมรายรบั                           =   26,009,983.74     บาท       
* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 
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สรุปการใชงบประมาณประจําป 2553 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ลําดับ รหัส
รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 

 1  01002  เงินเดือนและคาจาง-สวนงานสนับสนุน 6,564,792.00 6,989,770.00 -424,978.00 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวนงานสนับสนุน 371,000.00 701,346.00 -330,346.00 

 3  02203  คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร-สวนงาน
สนับสนุน 

120,000.00 120,000.00 - 

 4  03501  คาอบรมและสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย 38,044.00 38,044.00 - 

 5  03604  คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและ
อุปกรณ 

3,745.00 11,021.00 -7,276.00 

 6  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 18,797.44 402.56 

 7  03708  คารับรอง 6,000.00 2,369.00 3,631.00 

 8  03710  คาถายเอกสาร 8,000.00 32,583.30 -24,583.30 

 9  03711  คาของขวัญและรางวัล 1,000.00   1,000.00 - 

 10  03714  คาเดินทางในประเทศ 20,000.00 22,045 -2,045.00 

 11  03724  คาหนังสือพิมพและวารสาร 0.00 41,460.00 -41,460.00 

 12  04001  วัสดุสํานักงาน 117,000.00 137,705.02 20,705.02 

 13  04102  คาหนังสือและวารสารวิชาการ 13,401,405.00 13,277,686.09 123,718.91 

 14  04203  คาใชจายอื่นเกี่ยวกับหองสมุด 129,000.00 38,744.70 90,255.30 

 15  53A40  การจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ 27,000.00  27,000.00 

 16  53B45  การจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อ
พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และเสนเทป
แมเหล็ก 

50,495.00 46,010 4,485.00 

 17  53B47  การเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2553 

15,000.00 15,000.00 - 

 18  53B78  พัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 8,000.00 8,000.00 - 

 19  53B79  การศึกษาดูงานหองสมุดจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

2,500.00  2,500.00 

 20  53B83  จัดซื้อเหล็กกั้นหนังสือ 13,900.00 12,600.00 1,300.00 

 21  53C20  สัปดาหหองสมุด 29,000.00 29,000.00 - 
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 22  53C27  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 15,000.00 15,000.00 - 

 23  53D84  ผลิตภาพยนตรแนะนําการใชหองสมุด 10,000.00  10,000.00 

 24  53D87  อบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 5,000.00 5,000.00 - 

 25  53D90  จัดหาครุภัณฑ ช้ันวางทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ เพื่อใหบริการผูใช 

114,440.00 113,962.40 477.60 

 26  53E15  จัดทําประตูทางเขาอัตโนมัติหองบริการช้ัน 5 144,450.00 141,240.00 3,210.00 

 27  53G78  การบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 644,568.00 639,860.00 4,708.00 

 28  53H01   จัดต้ังหอเกียรติยศประสิทธิ อุไรรัตน 26,000.00 26,000.00 - 

 29  53H58   พัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 90,000.00 89,880.00 120.00 

 30  53I17   จัดรายการวิทยุ Smile Library 3,500.00  3,500.00 

 31  53Z26  โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทํางาน
ระหวางเรียน 

41,615.00 41,640.00 -25.00 

 32  53Z50  โครงการ Leasing (ผอนชําระ 3 ป) 3,459,874.74 3,459,874.74 - 

รวม 25,499,528.74 26,075,638.69 -576,109.95 

    

                                   การสรุปผลการใชงบประมาณ 

                           งบประมาณที่ขอตั้ง               =   25,499,528.74   บาท 

                              คาใชจายจริง                     =   26,075,638.69   บาท 

                              คงเหลืองบประมาณ               =       -576,109.95   บาท 

                              คิดเปนรอยละ     102.26    %     ของงบประมาณที่ไดรับ  

 

   คําอธิบายการใชงบประมาณประจําป 2553 (ซึ่งแตกตางจากระบบงบประมาณออนไลนของ

มหาวิทยาลยั) 

             หมวดคาหนงัสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และฐานขอมูล 

                    -ไดรับงบประมาณ        จาํนวน     13,401,405.00     บาท 

                    -ใชจริง                         จํานวน     13,277,686.09     บาท 

           คงเหลอื             จํานวน          123,718.91     บาท   

หมายเหต ุ    สํานักงบประมาณตัดงบคาใชจายหมวดคาหนังสือฯ ระบบงบประมาณเปนจํานวนเงิน 

                      14,036,230.50  บาท                        
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                                การใชงบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 

(ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวทิยาลยั) 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 

ลําดับ รหัส
รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละใช
ไป 

 1  01002  เงินเดือนและคาจาง-สวนงาน
สนับสนุน 

6,564,792.00 0.00 6,989,770.00 -424,978.00 106.47% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวนงาน
สนับสนุน 

371,000.00 0.00 701,346.00 -330,346.00 189.04% 

 3  02203  คาตอบแทนตําแหนงงาน
บริหาร-สวนงานสนับสนุน 

120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 100.00% 

 4  03501  คาอบรมและสัมมนาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

38,044.00 21,230.00 16,814.00 0.00 100.00% 

 5  03604  คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ครุภัณฑและอุปกรณ 

3,745.00 0.00 11,021.00 -7,276.00 294.29% 

 6  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 0.00 18,797.44 402.56 97.90% 

 7  03708  คารับรอง 6,000.00 0.00 2,369.00 3,631.00 39.48% 

 8  03710  คาถายเอกสาร 8,000.00 0.00 32,583.30 -24,583.30 407.29% 

 9  03711  คาของขวัญและรางวัล 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 10  03714  คาเดินทางในประเทศ 20,000.00 2,900.00 19,145.00 -2,045.00 110.23% 

 11  03724  คาหนังสือพิมพและวารสาร 0.00 2,530.00 38,930.00 -41,460.00 0.00% 

 12  04001  วัสดุสํานักงาน 117,000.00 15,115.00 122,590.02 -20,705.02 117.70% 

 13  04102  คาหนังสือและวารสารวิชาการ 13,401,405.00 4,783,128.29 9,253,102.21 -634,825.50 104.74% 

 14  04203  คาใชจายอื่นเกี่ยวกับหองสมุด 129,000.00 38,744.70 0.00 90,255.30 30.03% 

 15  53A40  การจัดทําวารสารรังสิต
สารสนเทศ 

27,000.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00% 

 16  53B45  การจัดหาแผนขอมูล (RFID 
TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส และเสนเทป
แมเหล็ก 

50,495.00 17,120.00 28,890.00 4,485.00 91.12% 
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 17  53B47  การเสวนาวิชาการและบริการ
สํานักหอสมุดประจําป
การศึกษา 2553 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 18  53B78  พัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 19  53B79  การศึกษาดูงานหองสมุดจาก
สถาบันอุดมศึกษา 

2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00% 

 20  53B83  จัดซื้อเหล็กกั้นหนังสือ 13,900.00 0.00 12,600.00 1,300.00 90.65% 

 21  53C20  สัปดาหหองสมุด 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 22  53C27  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 23  53D84  ผลิตภาพยนตรแนะนําการใช
หองสมุด 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 

 24  53D87  อบรมและแนะนําการใช
ฐานขอมูลออนไลน 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 25  53D90  จัดหาครุภัณฑ ช้ันวาง
ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตางๆ เพื่อใหบริการผูใช 

114,440.00 0.00 113,962.40 477.60 99.58% 

 26  53E15  จัดทําประตูทางเขาอัตโนมัติ
หองบริการช้ัน 5 

144,450.00 0.00 141,240.00 3,210.00 97.78% 

 27  53G78  การบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 

644,568.00 0.00 639,860.00 4,708.00 99.27% 

 28  53H01   จัดต้ังหอเกียรติยศประสิทธิ 
อุไรรัตน 

26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 29  53H58   พัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส 

90,000.00 0.00 89,880.00 120.00 99.87% 

 30  53I17   จัดรายการวิทยุ Smile Library 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00% 

 31  53Z26  โครงการสนับสนุนให
นักศึกษาทํางานระหวางเรียน 

41,615.00 0.00 41,640.00 -25.00 100.06% 

 32  53Z50  โครงการ Leasing (ผอนชําระ 
3 ป) 

3,459,874.74 0.00 3,459,874.74 0.00 100.00% 

รวม 25,499,528.74 4,979,767.99 21,854,415.11 -
1,334,654.36 

105.23% 
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สวนที่ 2 
ระบบและกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค                 

และแผนการดําเนินงาน 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน พนัธกิจ วัตถุประสงค ในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิม่พูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรยีนการ

สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากรเรียนรู

เพื่อไปสูความเปนเลิศ 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1  การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  พนัธกิจ วัตถปุระสงค และแผนการดําเนนิงาน 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง

ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมยั ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ

ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ

สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
 
 พันธกิจ 

สํานักหอสมุด มพีันธกิจในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํรุง

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 ตัวบงชี้ 1.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถปุระสงคไว

เปนลายลักษณอักษร  

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน      

พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายสาํนกัหอสมุด 

2  (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวน

รวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถปุระสงค 

(อางถึง) สหส.อ3.2.006 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

3  (3) มี(2)+บุคลากรในหนวยงานได

ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา 

ปณิธาน วิสยัทัศน พนัธกิจ และ

วัตถุประสงค  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ฝายวิชาการ  พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง)  

4  (4) มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคม

ไดรับทราบ และเสริมสรางความ

ตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

สหส.อ1.1.002  Web Site ของสํานกัหอสมุด 
 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดม ศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2553สํานักหอสมุด 

5  (5) มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  (ตอ) (อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด        
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 1.1  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ   
(ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน) 
 
 
ตัวบงชี้ 1.2   การกาํหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด    มีการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด   โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ

สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเรื่องเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย

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 26 โครงการ 

ในปงบประมาณนี้ไดดําเนินการบรรลุแลวจํานวน 25 โครงการ โดยไดรับอนุมัติใหใชงบประมาณจํานวน 

17 โครงการ  และจํานวน 2 โครงการโอนงบประมาณมาจากสํานักงานพัสดุ  ที่ไมไดใชงบประมาณ

จํานวน 3 โครงการ และที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวน 3 โครงการ   และมี 1 โครงการที่ดําเนินการ

ไมบรรลุ มีการติดตามแผนพัฒนาตลอดปการศึกษา 2553  เพื่อใหทราบผลการพัฒนาในเรื่องตางๆ   ที่

กําหนดการพัฒนาไว  

 

โครงการที่ไดรับงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ  /  

2. โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพือพัฒนาหองสมุด

อิเล็กทรอนกิส และสนเทปแมเหล็ก 

/  
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3. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 

2553 

/  

4. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด /  

5. โครงการจัดซือ้เหล็กกัน้หนงัสือ /  

6. โครงการสัปดาหหองสมุด /  

7. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน /  

8. โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน /  

9. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  

เพื่อใหบริการแผผูใช 

/  

10. โครงการจัดทาํประตูทางเขาอัตโนมัตหิองบริการชั้น 5 /  

11. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ /  

12. โครงการจัดตัง้หอเกียรติยศคุณพอประสิทธิ อุไรรัตน /  

13. โครงการพฒันาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส /  

14. โครงการเทกนัซึมดาดฟา ชัน้ 2 และชั้น 6 /  

15. โครงการนักศกึษาเพื่อชวยงานหองสมุด /  

16.  โครงการศึกษาดูงานหองสมดุจากสถาบันอุดมศึกษา /  

17. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library /  

 

โครงการที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ แตไดรับโอนจากสาํนักงานพัสดุ 
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรทดแทนเครื่องเดิม /  

2. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรบริการอินเทอรเน็ต /  

 

โครงการที่ไดรับงบประมาณ และไมไดดําเนินการ 
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการผลิตภาพยนตรแนะนําการใชหองสมุด  / 
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โครงการที่ไมใชงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ /  

2. โครงการจัดองคความรูของสาํนักหอสมุด /  

3. โครงการสํารวจความตองการใชวารสารของคณะ /  

 

โครงการที่ไมไดรับอนุมัติงบประมาณ  
ชื่อโครงการ 

1. โครงการจัดทาํโบวชวัรแนะนําการใชหองสมุด 

2. โครงการจัดทาํวทิยานพินธ ผลงานนกัศึกษา และงานวจิัยอาจารยดิจทิัล 

3. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑสําหรับดูภาพยนตรเปนกลุม 

นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดและระดับฝายวิชาการ          
                                                                                                                                    

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  

 

 

(1) มีการกาํหนดนโยบายและ

แผนงานใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ และ

วัตถุประสงคของมหาวทิยาลัย  

(อางถึง)สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ1.2.003 แผนการปฏบิัติการของสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2553 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนงาน  

(อางถึง) สหส.อ3.2.006 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

บริหารสํานักหอสมุด 

3  (3) มีการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการที่กําหนดไว    

(อางถึง) สหส.อ1.2.003 แผนการปฏิบัตกิารของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ  แผนการ

ดําเนนิงานประจําป 2553 และสรุปผลการดําเนนิงาน

ตามแผนพฒันาประจาํป 2553 

สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2554) (แผน

ตอเนื่อง) 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3 (ตอ) สหส.อ1.2.006 แผนยทุธศาสตร การพัฒนา   

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับ

วิเคราะห ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง) 

(อางถึง) รอว.อ1.006 การบริหารความเสี่ยงและ

การวางระบบควบคุมภายในดานวิชาการ   พ.ศ. 

2552-2554 (ผลสําเร็จ) 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินแผนงานและ

โครงการที่ไดดําเนนิการแลว  

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน

แผนงานและโครงการมาใชปรับปรุง    

และพัฒนางานของหนวยงานใหดีข้ึน 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 1.2  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร และสิง่พิมพตอเนื่อง สื่อโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก

กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้

การดําเนินการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สาํนกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวิเคราะห

หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม

จํากัดเวลาและสถานที ่

 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน  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  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด โดย

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon ประกอบดวย ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู 

ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน มาใชเพือ่ใหเกิด         
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การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ได รวมทั้งมี       

การพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเรว็บนระบบออนไลน และจดัใหมีบริการประเภท

ตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลกั สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดย

การใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสทิธิภาพอยางตอเนื่อง 

ไดแก ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมกีารรายงานผลการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักหอสมดุอยาง

ตอเนื่อง 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต (2548-

2553) (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2553-2557) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ป

การศึกษา 2553 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2553 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.1  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.1.1   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอ้ืออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 

และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ

รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัตมิาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 

ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม

วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอตัโนมัติ 

ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน และ

คุณภาพการใหบริการ 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวงทีท่ันสมัยในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการ 

สหส.อ2.1.004 เอกสารแสดงจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ในสํานักหอสมุด ป

การศึกษา 2553 

2  มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทกุระบบงาน

หองสมุดและโปรแกรมสําหรบัใชงานทัว่ไป 

สหส.อ2.1.005 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ  Horizon 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2 (ตอ) สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิHorizon :  System Administration 

Guide 

สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon :  Acquisition User’s and 

Setup Guide 

สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 

สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and 

Setup Guide 

สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Serial User’s and 

Administrator’s Guide 

สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon :  RFID System User’s  

Manual 

สหส.อ2.1.013 เอกสารบนัทึกขอแกไข/ปญหา

ของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา/อบรม

แกบุคลากร ปการศึกษา  2553 

3 มี(2)+มีการบาํรุงรักษาและปรับปรุง

สมรรถนะเครือ่งคอมพวิเตอรใหเหมาะสม

กับสภาพการใชงาน 

สหส.อ2.1.014 เอกสารการบํารุงรักษา 

ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร ปการศึกษา 

2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  มี(3)+มีบุคลากรของหนวยงานรับผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

(อางถึง)สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

5  มี(4)+มีการนาํผลการติดตาม วิเคราะห 

และการประเมินมาปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและ

ใหบริการ 

(อางถึง)สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.1 มกีารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม 
เอ้ืออํานวย ความสะดวก กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการ ครบทัง้ 5 
เกณฑ  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.1.2     มีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่นัสมัยสาํหรับปฏิบัติงานและใหบริการไมนอยกวารอยละ 50 

ของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 

 สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 113 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนัสมัย มีอายุการใช

งานไมเกนิ 5 ป จํานวน 113 เครื่อง คิดเปนรอยละ 100  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด เปน

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 79 เครื่อง คิดเปนรอยละ 69.91 และเปนเครือ่งคอมพวิเตอรที่ใช

ปฏิบัติงาน จํานวน 34 เครื่อง คิดเปนรอยละ 30.09   
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวารอยละ 20  - 

2  รอยละ 20-29 - 

3  รอยละ 30-39 - 

4  รอยละ 40-49 - 

5  มากกวาหรือเทากบัรอยละ 50 (อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.2 มกีารมีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมยัสาํหรับ
ปฏิบัติงานและใหบรกิารคิดเปน รอยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอรรวมทัง้หมดที่มีใหบริการ
และปฏิบัติงาน  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด  2.1.3  สํานกัหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนัสมัยสาํหรับใหบริการอยางนอย 1 เครื่อง ตอ

ผูใช 200 คน 

 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายุการใชงานไมเกิน  5  ป สําหรับใหบริการจํานวน  79  เครื่อง    

ตอผูใชจํานวน 23,958 คน  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ 1 เครื่อง ตอผูใช 303.27 คน  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.3 (ไดคะแนน เทากับ 4 คะแนน)  

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 

1,000 คน 

- 

2  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 

800 คน 

- 

3  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 

600 คน 

- 

4  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 

400 คน 

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารจํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 

2553 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006  จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 

2553 

5  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 

200 คน 

- 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.3 สํานักหอสมุดมเีครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
สําหรบัใหบรกิาร คิดเปนคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช 303.27 คน  (ไดคะแนน เทากับ 4 

คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด 2.1.4  มีการจัดการระบบหองสมดุอัตโนมัติอยางครบถวนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน   

 สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติของ Dynix 

Marquis Inc.  สําหรับ version ท่ีติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2003 

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

มหาวิทยาลยัรังสิต ใหบริการไปยังหองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดีและหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี
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 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 ซึง่เปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช 

Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ

สถานที ่

3. ระบบบริการสบืคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ

จัดการใหมกีารสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 

เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสาํหรับการ

บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   ที่ใชใน

การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบรูณาการ

ขอมูลกับ  Acquisition Module 

6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และการ

บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง 

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

สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิม่ความ

รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 

8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัต ิ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี

ทันสมยัที่สุดในขณะนี ้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวทิยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 

9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบทีส่ามารถสาํรวจขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก 

ขอมูลหนงัสือที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสาํรวจหนงัสือ 
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สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดาํเนนิงานหองสมุดตั้งแตป

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

อนาคตสํานักหอสมุดจะดําเนินการจัดซื้อระบบงานที่เหลอือยูอีก 1 ระบบ เพื่อใหเปนหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสที่สมบูรณแบบ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  

 

นอยกวา 2 ระบบ  สหส.อ2.1.015 แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใช

เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมตัิ Horizon 

2 

 

2-3 ระบบ (อางถึง) สหส.อ2.1.005 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon 

(อางถึง) สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon System Administration Guide 

3 

 

4-5 ระบบ (อางถึง) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon :   Acquisition User’s and Setup Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon :  Cataloging Setup Guide 

4 

 

6-7 ระบบ (อางถึง) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon :  Circulation User’s and Setup Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon :  Serial User’s and Administrator’s Guide 

5  มากกวาหรือเทากบั 8 ระบบ (อางถึง) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon : Training  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon : RFID System User’s  Manual 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.4 สํานักหอสมุดมกีารจัดการระบบหองสมดุ
อัตโนมัติ จํานวน 8 ระบบ  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
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ตัวชี้วัด 2.1.5   มีการจัดการเว็บไซตสํานกัหอสมุดที่ทนัสมัยและครอบคลุมเนื้อหาและบริการ        

อยางนอย 10 ขอ 

         สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ขึ้น โดยม ี URL : http://library.rsu.ac.th             

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมดุ การสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ และการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใช

สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมดุ ประกอบดวย 

1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต 
2. มีการจัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเวบ็ไซตครบถวนทกุเรื่อง 
3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัย 

4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 

6. ผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือของสํานักหอสมุดผานเว็บไซต 
7. มีบริการอิเล็กทรอนิกส 
8. มีการเก็บสถิตกิารเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

9. มีการรับขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 

10. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวา 4 ขอ  - 

2  4-5 ขอ - 

3  6-7 ขอ - 

4  8-9 ขอ - 

5  มากกวาหรือเทากบั 10 ขอ สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมุด ปการศึกษา 

2553  

สหส.อ2.1.017 เอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด        

ปการศึกษา 2533 

สหส.อ2.1.018 เอกสารอิเลก็ทรอนกิสเว็บไซตสํานักหอสมุด 

ปการศึกษา 2533 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5 (ตอ) สหส.อ2.1.019 เอกสารสถิตกิารใชเว็บไซตสํานักหอสมุด       

ปการศึกษา 2533 

สหส.อ2.1.020 เอกสารการบริการผานทางเว็บบอรดบน

เว็บไซตสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2533 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.5 สํานักหอสมุดมกีารจัดการเวบ็ไซตสํานกัหอสมุด 
ที่ทันสมยัและครอบคลุมเนื้อหาและบริการมมีากถงึ 10 ขอ (ไดคะแนน เทากบั 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.1.6   บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 40 ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานกัหอสมุด 

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2553 มีกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 

144 กิจกรรม บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ คิดเปนรอยละ 56.03 ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด  โดยบุคลากร

สํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเฉลี่ยคนละ 

5.14 คร้ัง 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.1.6 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวารอยละ 10 - 

2  รอยละ 10-19 - 

3  รอยละ 20-29  

4  รอยละ 30-39  

5 มากกวาหรือเทากบัรอยละ 40 สหส.อ2.1.021 เอกสารบนัทึกกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสํานกัหอสมุดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ปการศึกษา 2553 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.1.6 บุคลากรทุกระดบัไดรับการพฒันาทักษะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 56.03 ของกจิกรรมการพฒันาบุคลากรสํานกัหอสมุด      
(ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
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ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 
             สํานกัหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต  มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

ไดแก หนงัสือ วารสาร หนังสอืพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสือ่อิเล็กทรอนกิสเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุม

หลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความตองการของผูใช มีการกาํหนดแผนในการจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศ  โดยแบงเปน  3   ภาคการศึกษา    ไดแก     ภาคการศึกษาที ่1    (เดือนมิถนุายน-ตุลาคม 

2553)  ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจกิายน 2553-มีนาคม 2554)  และภาคฤดูรอน  (เดือนเมษายน-

พฤษภาคม 2554)  ในปงบประมาณประจําปการศึกษา  2553  ไดดําเนนิการจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศ ทัง้วิธกีารจัดซื้อและไดรับบริจาค   ดังนี ้

หนงัสือที่จัดซือ้จํานวน  2,945  เลม  แบงเปน  หนังสือภาษาไทย จาํนวน  1,398  เลม   หนังสือ

ภาษาตางประเทศ จาํนวน 1,547  เลม      

หนงัสอืที่ไดรับบริจาค จํานวน 3,258 เลม  แบงเปนหนังสือภาษาไทย จํานวน 2,688 เลม 

หนงัสือภาษาตางประเทศ จาํนวน 570 เลม 
รวมหนงัสือที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น  6,230  เลม 
วารสารที่จัดซือ้ จํานวน  448  ชื่อเร่ือง แบงเปนวารสารภาษาไทย จาํนวน 218 ชื่อเร่ือง วารสาร

ภาษาตางประเทศ จาํนวน 230 ชื่อเร่ือง     

วารสารที่ไดรับบริจาค จํานวน  421  ชื่อเร่ือง แบงเปน วารสารภาษาไทย จาํนวน 364 ชื่อเร่ือง 

วารสารภาษาตางประเทศ จาํนวน 57 ชื่อเร่ือง 
รวมวารสารที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 869 ชื่อเรื่อง 
สื่อโสตทัศนทีจ่ัดซื้อจํานวน  103 รายการ แบงเปนสื่อโสตทัศน ภาษาไทย จํานวน 20 รายการ 

ส่ือโสตทัศน ภาษาตางประเทศ จํานวน 83 รายการ 

สื่อโสตทศันที่ไดรับบริจาค จํานวน  644 รายการ แบงเปนสื่อโสตทัศน ภาษาไทย จาํนวน 148 

รายการ สื่อโสตทัศน ภาษาตางประเทศ จาํนวน 496 รายการ 
รวมสื่อโสตทศันที่จัดหาประจําปการศกึษา 2553 จาํนวน 747 รายการ  
หนงัสือพมิพทีจ่ัดซื้อ แบงเปน หนงัสือพมิพภาษาไทย จาํนวน 17  ชื่อเร่ือง หนังสือพมิพ

ภาษาตางประเทศ จาํนวน 4 ชื่อเร่ือง 
รวมหนงัสือพิมพที่ไดจัดซ้ือประจําปการศกึษา 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น 21 ชือ่เรื่อง  
การจัดหาฐานขอมูลออนไลนประจําปการศึกษา 2553  จํานวน 10 ฐานขอมลูไดแก 

ฐานขอมูล OCLC NetLibrary, Wiley Online Library, มติชน E-Library, IEEE/IEL, EBSCO 

Business Source Complete, Science Direct, Proquest Dissertation Abstract Online (DAO), 

Education Research, Computing Reviews, Thai Digital Collection (TDC) 
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จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มีอยูในสาํนักหอสมุด ประกอบดวย 

ลําดับ ประเภท ภาษาไทย 
 

ภาษาตาง 
ประเทศ 

จํานวนรวม 

1 หนงัสือ 87,759 52,640              140,399    เลม 

2 วารสาร 555 314            869   ชื่อเร่ือง 

3 หนงัสือพมิพ 17 4                 21 ชื่อเร่ือง 

4 สื่อโสตทัศน 9,884 6,965               16,849 รายการ 

5 ฐานขอมูล OCLC NetLibrary 

E-BOOK 

 7,096            7,096 รายชื่อ 

6 ฐานขอมูล Wiley Online 

Library          

 1,200            1,200  รายชื่อ 

7 ฐานขอมูล มติชน E-Library 5,219,617         5,219,617 รายการ 

8 ฐานขอมูล IEEE/IEL      2,944,179       2,944,179  บทความ 

9 ฐานขอมูล EBSCO Business 

Source Complete                

 2,900  

  

         2,900  ชื่อเร่ือง 

       

10 ฐานขอมูลScience Direct   10,845,525 

 

     10,845,525 บทความ 

11 ฐานขอมูล Proquest 

Dissertation  Abstract  Online 

(DAO) 

        2,700,000          2,700,000 รายชื่อ 

12 ฐานขอมูล Education 

Research 

                  750              750  ชื่อเร่ือง 

13 ฐานขอมูล Computing Review                1,000          1,000  รายการ 

14 ฐานขอมูล Thai Digital 

Collection  (TDC) 

252,372         252,372 รายชื่อ 

รวมทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมด 22,132,777  รายการ   

 
 สิ้นสุดปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการ
ผูใช จํานวนทั้งสิ้น 22,132,777  รายการ 
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ทรัพยากรสารสนเทศที่เพิม่ขึ้น ปการศกึษา 2551-2553 

ประเภท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 

หนงัสือ     129,175     134,196 140,399 

วารสาร, หนงัสือพิมพ            913            982 890 

สื่อโสตทัศน       14,689        16,102   16,849 

ฐานขอมูล 13,130,654 15,329,856  21,974,639 

รวม 13,275,431 15,481,136  22,132,777 

เพิ่มขึ้นรอยละ N/A 16.61% 42.96% 
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากร       

สารสนเทศ     

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏบิัติงานและการดําเนนิงาน  

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2553      

สหส.อ2.2.003 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน

ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาประจําป 2553 

สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบรรณารักษและ

เจาหนาที่แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2553      

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกเทคนิค ประจําป

การศึกษา 2553     
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงาน ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที ่1-3/2553 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนนิงาน แผนกเทคนิค 

ประจําปการศึกษา 2553   

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.2  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.2.1  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา 900 : 1 (รายการ : คน)          

 มีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่เนนทัง้คณุภาพและปริมาณที่สงเสรมิหลักสูตร และกิจกรรม

ทางวิชาการของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาของ

มหาวิทยาลยั ตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด สําหรับการคนควาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูดวยตนเอง และเพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชสูตรในการคาํนวณ 

คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด  ที่มีในสาํนกัหอสมุดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาประจําปการศึกษา 2553 ดังนี้คือ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวน 22,132,777 

รายการ หารดวยจํานวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทาประจําปการศึกษา 2553  จํานวน 23,958 คน ได

ผลลัพทเทากบั  923.81 รายการ ตอนักศกึษา 1 คน 

 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง หนังสือภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ หนงัสืออิเล็กทรอนกิส, 

วารสารภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ และวารสารอิเล็กทรอนิกส, หนงัสือพิมพ, สื่อโสตทัศน, ฐานขอมูล 

 นักศึกษาหมายถึง จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา (FTES) ทุกระดับ ที่ลงทะเบยีนเรียนในป

การศึกษานัน้ ๆ  
สูตรการคํานวณ 
                    จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ใีนสํานักหอสมดุ 

     จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาประจําปการศึกษา  2553 

 22,132,777   =  923.81  รายการ : คน 

 

         ดังนั้นในปการศึกษา 2553 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนกัศึกษา เทากับ 923.81 

รายการตอนักศึกษา 1 คน 

    23,958 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.2.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั 500-599 - 

2  600-699   - 

3  700-799   - 

4  800-899   - 

5  มากกวาหรือเทากบั 900   สหส.อ2.2.006 จํานวนนกัศึกษา ประจําปการศึกษา 

2553 

สหส.อ2.2.007 เอกสารสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ

ที่มีอยูในสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.2.008 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศแตละคณะ ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.009 เอกสารแสดงจํานวนทรพัยากร

สารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 

2553 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.2.1 มีจํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวน
นักศกึษาเทากับ 923.81 รายการตอนักศึกษา 1 คน (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.2.2  คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา ไมนอยกวา 900 : 1 (บาท : 

คน)           

มีการคํานวณคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา ซึ่งเปนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในปงบประมาณที่

หองสมุดจัดหา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งนี้เพื่อให

ทราบคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสนเทศตอหัวของนักศึกษาประจําปงบประมาณ  2553  โดยใช

สูตรในการคํานวณ คือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนจํานวนเงิน     

13,277,686.09 บาท  (สิบสามลานสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบหกบาทเกาสตางค) หาร

ดวยจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาประจําปการศึกษา 2553  จํานวน 23,958 คน 
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สูตรการคํานวน 
               คาใชจายในการจัดซ้ือทรพัยากรสารสนเทศ  
                จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาประจําปการศกึษา  2553 

 
 13,277,686.09   =  554.20  บาท : คน 
 

                       ดังนั้นในปการศึกษา 2553 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา  

เทากับ 554.20 บาท  (หารอยหาสิบส่ีบาทยี่สิบสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.2.2 (ไดคะแนน เทากับ 1 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั 500-599 (อางถึง) สหส.อ2.2.006 จาํนวนนักศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.2.008 เอกสารสรุปคาใชจายในการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.010 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศแตละคณะ ประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553   

2  600-699   - 

3  700-799   - 

4  800-899   - 

5  มากกวาหรือเทากบั 900 - 

ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.2.2 คาใชจายในการจัดซ้ือทรพัยากรสารสนเทศตอ
นักศกึษา เทากับ 554.20 บาท  (หารอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสีส่ิบสามสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 
 (ไดคะแนน เทากบั 1 คะแนน) 
                             
ตัวชี้วัด 2.2.3   คาใชจายในการจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากกวาหรือเทากับรอยละ 

30 ของคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อการพัฒนา

หองสมุดใหไปสูการเปน E-Library ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนพัฒนาหองสมุด

    23,958 
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อิเล็กทรอนิกส ปการศึกษา 2548-2553 (แผนตอเนื่อง) ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายไวในปการศึกษา 

2553 ไมนอยกวารอยละ 30 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยคํานวณจาก

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในปการศึกษา 2553 คือ 5,234,896.17 บาท 

(หาลานสองแสนสามหมื่นสี่พันแปดรอยเกาสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค) คูณดวย 100 และหารดวย

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2553 จํานวน 13,277,686.09 บาท  

(สิบสามลานสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยแปดสิบหกบาทเกาสตางค)  
 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  x 100 
= 

 5,234,896.17  x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2553       13,277,686.09 

    

                                                                                                        =  39.42                                  

         ดังนั้นในปการศึกษา 2553 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสคิดเปนรอย

ละ 39.42 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.2.3 (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบัรอยละ 25-29 - 

2  รอยละ 30-34 - 

3  รอยละ 35-39 (อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุด

อิเล็กทรอนกิส สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต 

(2548-2553) (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ2.2.011 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อ

ทรัพยากรอิเลก็ทรอนกิส ประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553   

4  รอยละ 40-44 - 

5  มากกวาหรือเทากบัอยละ 45 - 
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ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.2.3 คาใชจายในการจัดซ้ือทรพัยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนกิสคิดเปนรอยละ 39.42 ของคาใชจายในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศทกุ
ประเภท  (ไดคะแนน เทากบั 3 คะแนน) 

                             

ตัวชี้วัด 2.2.4   มีจาํนวนทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 85 ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด 

 มีการจัดหาทรรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส เพือ่สนับสนนุสงเสริมการเรียนการสอนให

ครอบคลุมทุกคณะ/หลักสูตรที่มหาวทิยาลัยเปดสอน โดยเนนทัง้คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอในการ

สงเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนทรพัยากร

สารสนเทอิเลก็ทรอนกิสที่มอียูในสํานักหอสมุด    เทียบเทากับจํานวนทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมด  ที่มี

อยูในสํานักหอสมุดโดยใชสูตรในการคํานวณคือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสที่มีใน

สํานักหอสมุด    จาํนวน 21,974,639 รายการ คูณดวย 100 และหารดวย จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งหมดทกุประเภททีม่ีในสาํนักหอสมุด จาํนวน 22,132,777  รายการ ไดผลลัพทเทากับรอยละ 99.28 
สูตรการคํานวณ 
   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  x 100 

= 
21,974,639  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสํานักหอสมุด           22,132,777 

                                                                                                    =    99.28 

  ดังนั้นในปการศึกษา 2553 มีจํานวนทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 99.28

ของจํานวนทรพัยากรสารสนเทศทกุประเภท  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบัรอย

ละ 40-49 

- 

2  รอยละ 50-59 - 

3  รอยละ 60-69 - 

4  รอยละ 70-79 - 

5  มากกวาหรือเทากบั    

รอยละ 80 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  (2548-2553) (แผนตอเนื่อง) 

(อางถึง) สหส.อ2.2.009 เอกสารแสดงจาํนวนทรัพยากร

สารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 2553 
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ผลการประเมิน การดําเนินงาน ตัวชีว้ัด 2.2.4 มีจํานวนทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละ 99.28 ของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 2.3  งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
 มีการกาํหนดแผนการดําเนนิงานและโครงการตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2553 ของสํานักหอสมุด และมีการดําเนนิงานโครงการตาม

แผนพรอมทัง้มีการกาํหนดตารางการปฏิบัติงานอยางชดัเจน และมีการประชุมบุคลากรภายในแผนก

เพื่อใหเกิดการทํางานในทิศทางเดียวกัน มีการสรปุผลสถิติการดําเนนิงานในรอบปที่ผานและนํามา

วิเคราะหประเมินผล  เพื่อสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนางานตอไป  มีการสรุปผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมของแผนก  และนําผลรายงานการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา   ซึ่งโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการ

กําหนดไวในแผนประจําปและดําเนนิการแลวมีจํานวน  8  โครงการ  ดังนี ้

        1.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการผูใช  

    2. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน             

               3.  โครงการสนบัสนุนนักศึกษาชวยงานหองสมุด 

               4.  โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน    

               5.  โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด     

               6.  โครงการจัดบอรดเพื่อแนะนาํบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุด  

    7.  โครงการจัดทําประตทูางเขาอัตโนมตัิหองบริการชั้น 5   

               8.  โครงการจัดซือ้เหล็กกัน้หนงัสือ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.3.001  แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงาน

แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3  (ตอ) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษและ

เจาหนาที ่ประจําปการศึกษา 2553 แผนกบริการ 

สหส.อ2.3.003  สรุปผลสถติิประจําปการศึกษา 2553 

แผนกบริการ 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ

และเจาหนาที ่ ประจาํปการศึกษา 2553 แผนกบริการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-

3/2553 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนนิงาน ประจําป

การศึกษา 2533 แผนกบริการ 

  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.3  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
  
ตัวชี้วัด 2.3.1  มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควาอยางนอย 10 ชั่วโมงตอวนั 

   มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใช ทั้งอาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความตองการโดยเฉพาะคําถามที่เปนสารสนเทศ

เฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหา  โดยมีบรรณารักษเปนผูชวยใหคําแนะนํา และชวยในการสืบคน

ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งอินเทอรเน็ต เปนตน 

นอกจากนี้บรรณารักษยังสามารถใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําในการคนควาและสืบคนขอ

สารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจัย  การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตอง  รวมทั้งการแนะนําวิธีการใช

หองสมุด  และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก   สํานักหอสมุดจึงจัด

ใหมีบรรณารักษบริการประจําโตะบริการตอบคําถาม  ตั้งแตเวลา 8.30-19.30 น. โดยมีการหมุนเวียน

บรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. นอกจากนี้สํานักหอสมุดได

พัฒนาใหมีการบริการตอบคําถามผานออนไลน (MSN) ซึ่งจะมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถาม
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ผานออนไลนตลอดเวลาที่เปดใหบริการตั้งแตเวลา 8.30 – 20.30 น.    การบริการตอบคําถามทาง       

e-mail  และทาง Web board รวมแลวมีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาเปนเวลา  12 

ชั่วโมงตอวัน  ซึ่งมีจํานวนผูใชบริการทั้งสิ้น  5,020  คร้ัง 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.3.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั    

6 ชั่วโมง  : วัน 

- 

2  7 ชั่วโมง : วัน - 

3  8 ชั่วโมง : วัน - 

4  9 ชั่วโมง : วัน - 

5  มากกวาหรือเทากบั    

10 ชั่วโมง : วัน 

สหส.อ2.3.005 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควา 

สหส.อ2.3.006 แบบบันทกึบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่

เคานเตอร 

สหส.อ2.3.007 แบบบันทกึบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่

โตะบริการตอบคําถาม 

สหส.อ2.3.008 ผลบันทึกการปฏิบัติงานตอบคําถามและชวยการ

คนควา ตลอดปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.3.009 ตารางปฏิบตัิงานของบรรณารักษประจาํโตะตอบ

คําถาม 

สหส.อ.2.3.010 หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามออนไลน 

(MSN) / ผานทาง e-mail และผานทาง webbord 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวชีว้ดั 2.3.1    มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควาเปนเวลา  12 ชัว่โมงตอวัน  (ไดคะแนนเทากบั  5  คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.3.2  มีบริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล 

   สาํนกัหอสมดุจัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนตาง ๆแกผูใช  ใหสามารถมีแหลงขอมูลตาง ๆ  

ที่สนับสนนุการเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกสาขาวชิา และเปนเครื่องมือในการชวยคนหาขอมลู ซึ่ง

ฐานขอมูลที่มใีหบริการนัน้ จะประกอบดวยฐานขอมูลที่ชี้แหลงฐานขอมูลที่ใหเอกสารฉบับเต็มและอื่น ๆ   
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ซึ่งในปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดมีการใหบริการขอมูลออนไลนตาง ๆ  โดยมทีั้งฐานขอมูลที่บอกรับ

เสียคาสมาชิก  และฐานขอมูลที่ใหบริการฟรี   โดยประกอบดวยฐานขอมูลดังนี้   

1. ฐานขอมูล  Wiley  Blackwell   เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม  ครอบคลุม

สาขาวิชา ทางดาน  Social Science & Humanities   และ Science & Medicine     

2. ฐานขอมลู IEEE  เปนฐานขอมูลบทความวารสารฉบับเตม็ (Full-text) ทางดาน

วิศวกรรมไฟฟา  วิทยาการคอมพิวเตอร  และการสื่อสาร โครงขายโทรคมนาคม เพื่อสืบคนสิ่งพิมพ

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

Engineers   

3. ฐานขอมูล Business  Source  Complete   เปนฐานขอมูลวารสารอเิล็กทรอนกิส

ทางดาน บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การเงนิ บัญชี เศรษฐศาสตร สามารถสืบคนขอมูล ใน

รูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ได   

4. ฐานขอมูล Education  Research  Complete   เปนฐานขอมูลทางดานการศึกษา 

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาดานการศึกษาทั้งหมด  ตั้งแตการศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึง

การศึกษาขั้นสูง (Higher Education, Professional Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางดานตางๆ

เชน ดานภาษาศาสตร (Multilingual Education) ดานสุขภาพ (Health Education) และอื่นๆอีก

มากมาย  รายละเอียดฐานขอมูล : มีดรรชนี หรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไมนอยกวา 2,200 ชื่อ 

(Titles) และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full text) ของวารสาร ไมนอยกวา 1,300 ชื่อ (Titles) 

5. ฐานขอมูล Science Direct    (Life  Science)   ฐานขอมูลวารสารสาขาวทิยาศาสตร

เทคโนโลย ี  วทิยาศาสตรสุขภาพ สงัคมศาสตร และมนุษยศาสตร   ครอบคลุมวารสารกวา 2,000 ชื่อ 

ของสํานกัพิมพ  Elservier Science และสํานักพิมพอ่ืน ๆ    

6.   ฐานขอมลู E-book  เปนฐานขอมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกสที่ครอบคลุมหนงัสือทกุสาขาวิชา 

7. ฐานขอมูล DAO ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกของมหาวิทยาลยั

ทั่วโลกกวา 1,000 แหง  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหรายการบรรณานุกรมตัง้แตป ค.ศ. 1861  ให

สาระสังเขปตัง้แต ป ค.ศ. 1981 และใหขอมูล 24 หนาแรก   ตั้งแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน 

8. ฐานขอมูลมติชนบริการสืบคนที่ครอบคลุมฐานขอมลูจากสื่อส่ิงพมิพมากที่สุดกวา 25 ฉบับ

ในเมืองไทย   

            9.  ฐานขอมูลสืบคนสารสนเทศของสํานักหอสมุด (WebPac)    ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ผูใชสามารถ

เขามาสืบคนรายชื่อบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการอยูในสํานักหอสมุด   
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            10. ฐานขอมูล Thai Digital Collection (ThaiLis)   เปนฐานขอมลูเอกสารฉบับเต็มของ

วิทยานิพนธ  รายงานการวิจัยของอาจารย นักศึกษา และบุคลากร ที่รวบรวมจากมหาวทิยาลยัตาง ๆ 

ทั่วประเทศ 

11. ฐานขอมลู  EBSCO A-To Z  เปนฐานขอมูลชวยอํานวยความสะดวกในการเขาใชวารสาร

อิเล็กทรอนกิสโดย ผูใชสามารถสืบคนรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ทีม่ีในฐานขอมูลตาง ๆ ที่

สํานักหอสมุดบอกรับ 

 12. ฐานขอมลู  European Views of  the American เปนฐาน ขอมูลบรรณานุกรมสาขา

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการคนพบประเทศยุโรป 

 13.  ฐานขอมลู Multi-Science  Journals  เปนวารสารทางดานทางดาน engineering, built 

environment, energy, acoustics,  รวมทัง้ดาน sports science 

14.    ฐานขอมูลฟรีอ่ืน ๆ  เปนฐานขอมูลที่ผูใชสามารถใชเปนแหลงสืบคนขอมูลไดอีกทางหนึ่ง  

ซึ่งอาจจะสามารถดึงขอมูลฉบับเต็ม  สาระสังเขป  หรือบรรณานุกรม  ของหนังสือ  วารสาร  และ

บทความ  เชน  ฐานขอมูล ALA   American  Library  Association,  ฐานขอมูล Article Link,   

ฐานขอมูล  Artcyclopedia,  ฐานขอมูล  DOAJ,  ฐานขอมูล ERIC,  ฐานขอมูล PubMed, ฐานขอมูล

สิทธิบัตรของบริษัทเอกชนมม,  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสไทย  ทางดานกฎหมาย   เปนตน    
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.3.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั 6 ฐาน - 

2  7 ฐาน - 

3  8 ฐาน - 

4  9 ฐาน - 

5  มากกวาหรือเทากบั 10 ฐาน สหส.อ2.3.011  หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลน 

ตาง ๆ  ทีม่ีใหบริการของสํานักหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ2.1.016  เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ 

ปการศึกษา 2553 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวชีว้ดั 2.3.2    มีบริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคน
มากกวา 10 ฐาน  (ไดคะแนนเทากับ  5  คะแนน) 
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ตัวชี้วัด 2.3.3  มีบริการอิเลก็ทรอนกิสผานระบบออนไลน 

1. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ  เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายกุารยืม

หนงัสือ และสือ่โสตทัศนตาง ๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ

สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน    

2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ    เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสตทัศน

ตาง ๆ  ทีม่ผีูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทําการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ

ออนไลน   

3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชสามารถทําการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ที่มีอยูในสํานักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลรวมทั้งฐานขอมูลออนไลน

ตาง ๆ    ทีห่องสมุดมีการบอกรับหรือจัดหามาใหบริการโดยไมคิดคาบริการไดตลอดเวลา  

4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน   เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย

สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม  หนงัสอืที่ทาํการจอง  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 

7. บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง  (Self Check)   ผูใชสามารถทาํการยืมหนงัสือไดดวยตนเอง  

ซึ่งมีจุดการใหบริการจํานวน 2 จุด  บริเวณชั้น 3 

8. บริการคืนอัตโนมัติดวยตนเอง  (Books Return)  เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชในการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ไมสะดวกในการติดตอกบัสํานกัหอสมดุ  หรือ

ในกรณีที่สํานกัหอสมุดปดทาํการ  โดยมีจุดใหบริการอยูที่บริเวณชัน้ 2  อาคาร

สํานักหอสมุด 

       สําหรับในปการศึกษา  2553   สํานักหอสมุดสามารถจัดใหมีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

ออนไลนแลว จํานวน 8 ประเภทบริการ  โดยมีสถิติการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังนี้ 
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 บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ                 จํานวน         11,300       คร้ัง 

 บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ              จํานวน              128      คร้ัง 

 บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แบงเปน 

 - ฐานขอมูล webpac สํานักหอสมุด   จํานวน    1,000,768      คร้ัง 

 - ฐานขอมูล Wiley  Blackwell                  จํานวน          3,370    คร้ัง 

 - ฐานขอมูล IEEE                           จํานวน          4,185    คร้ัง  

 - ฐานขอมูล Business Source Complete  จํานวน        22,704    คร้ัง 

                 - ฐานขอมูล  Education  Research  Complete          จํานวน         10,557    คร้ัง 

 - ฐานขอมูล Science Direct (มิถุนายน-เมษายน 2554) จํานวน         13,531  คร้ัง 

 - ฐานขอมูล E-Book     จํานวน             422   คร้ัง 

 - ฐานขอมูล DAO     จํานวน          3,750    คร้ัง       

 - ฐานขอมูลมติชน     จํานวน        73,503   คร้ัง    

 บริการขอมูลผูใชบริการผานระบบออนไลน             จํานวน           6,065   คร้ัง  

 บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต            จํานวน         84,590  คร้ัง 

            บริการคนควาอางอิงออนไลน                                        จํานวน                65     คร้ัง 

            บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง  (Self  Check)                 จํานวน              723  คร้ัง 

            บริการคืนอัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return)               จํานวน           1,297    คร้ัง 

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.3.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั    

3 รายการ 

 

(อางถึง) สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ ปการศึกษา 

2553 

สหส.อ2.3.012 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน 

(Renew) 

สหส.อ2.3.013 การจองทรพัยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน  

สหส.อ2.3.014 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WEBPAC) 

2  4 รายการ สหส.อ2.3.015 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน 

(Borrower Information) 

3  5 รายการ สหส.อ2.3.016 การใหบริการขาวสารขอมลูผานเว็บไซต 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  6 รายการ สหส.อ2.3.017 การใหบริการคนควาอางองิออนไลน 

5 

 

มากกวาหรือเทากบั    

7 รายการ 

สหส.อ2.3.018 การใหบริการยืมอัตโนมัตดิวยตนเอง (Self Check) 

สหส.อ2.3.019 การใหบริการคืนอัตโนมัตดิวยตนเอง (Books 

Return) 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวชีว้ดั 2.3.3    มีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน  
จํานวน 8 รายการ   (ไดคะแนนเทากับ 5  คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.3.4  มีการเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 12 ชั่วโมง / วัน ในภาคเรียนปกติ 

 สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชัว่โมงการเปดใหบริการทีเ่หมาะสม  โดยเปดทําการในวนัจันทร-

ศุกร ตั้งแตเวลา 8.30-21.00 น. และในวนัเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. รวมจํานวนชัว่โมง

ที่ใหบริการ สําหรับในวันทาํการปกติรวมจาํนวน 12.5 ชั่วโมง  โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสาํหรับป

การศึกษา 2553 มีจํานวนทัง้สิ้น  342,351 คร้ัง  โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซตจํานวน 84,590 คร้ัง 

และผูเขาใชสํานักหอสมุดกลางจาํนวน  243,798  คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน  6,875 คร้ัง 

และผูเขาใชหองสมุดศูนยสาทรธานีจาํนวน  7,088  คร้ัง 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.3.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั        

8 ชั่วโมง / วัน 

- 

2  9 ชั่วโมง / วัน - 

3  10 ชั่วโมง / วนั - 

4  11 ชั่วโมง / วนั - 

5  มากกวาหรือเทากบั      

12 ชั่วโมง / วนั 

สหส.อ2.3.020 แผนพับแนะนําสาํนกัหอสมุด 

สหส.อ2.3.021 รวมสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3 

สหส.อ2.3.022 รวมสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5 

สหส.อ2.3.023 รวมสถิติผูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทศัน 

สหส.อ2.3.024 รวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน 

สหส.อ2.3.025 ตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่

หองสมุด  

สหส.อ2.3.026 ตารางเซ็นชือ่ผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวชีว้ดั 2.3.4   รวมจํานวนชัว่โมงที่ใหบรกิาร สําหรับในวันทํา
การปกติ รวมจํานวน 12.5 ชั่วโมง  (ไดคะแนน เทากบั 5 คะแนน ) 
 
ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 

   หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิตจัดตั้งขึ้นโดยดําริของ ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ อดีตผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดที่ตองการใหหนวยงานทําหนาที่เปนศูนยกลางในการทําหนาที่เก็บรวบรวมและใหบริการ

เอกสารที่มีคุณคารวมทั้งวัตถุและของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย โดยไดรับอนุญาตและการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยใหปรับปรุงและตกแตงพื้นที่ฝงตะวันตกของชั้น 6 อาคารหอสมุดเปนสถานที่ดําเนินงาน  

หลังจากมหาวิทยาลัยรังสิตไดอนุญาตใหหอจดหมายเหตุเปดดําเนินงานอยางเปนทางการในป พ.ศ. 

2548 หอจดหมายเหตุไดดําเนินงานตามภารกิจมาอยางตอเนื่องและมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ 

สําหรับปการศึกษา  2553 หอจดหมายเหตุกําหนดตัวบงชี้และตัวชี้วัดขึ้นเพื่อใช เปนเกณฑใน                 

การเปรียบเทียบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตัวบงชี้ดังกลาวคือ  

              สํานักหอสมุดไดดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ

มหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา

และใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ ตามระเบียบและ

หลักวิชาการดําเนินงานจดหมายเหตุ โดยมีการกําหนดโครงสรางในการบริหารงานที่จะสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานของหอจดหมายเหตุดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนปฏิบัติการ

แผนกหอจดหมายเหตุสําหรับปการศึกษา 2553 ใหสอด คลองกับแผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2553 จําแนกเปนดานตางๆ ไดแก 

                   1. การพัฒนาการดําเนินงานทางดานเทคนิค                   

           1.1  การปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต  

                      1.2  การกาํหนดรหัสและจดัเก็บเอกสารรายงานการประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัรังสิต 

                     1.3  การสแกนเอกสารรายงานการประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยรังสิต  

                     1.4  การสแกนหนังสือเพื่อทําเปน E-book   

                     1.5  การบันทกึภาพของที่ระลึกเปนไฟลดิจทิัลเพื่อเตรียมสรางฐานขอมลู 

      2. การพัฒนาบุคลากร 

                     2.1  การสงบคุลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกีย่วของ  

                     2.2  การศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน

จดหมายเหต ุ

                 3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                     3.1  การจัดซือ้เซิรฟเวอรเพือ่ทําฐานขอมลูจดหมายเหตุ 

                     3.2  การพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหต ุ

                 4. การพัฒนาบริการและประชาสัมพนัธ 

          4.1  การปรับปรุงเว็บไซตเพื่อแพรขาวสารและบริการ 

                 5. การพัฒนาอาคารสถานที ่

          5.1  กิจกรรม 5 ส 

                 6. การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

          6.1 การจัดทําหอประวัติคุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน ระยะที ่1 

                หอจดหมายเหตุไดดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไวซ่ึงมีทั้งกิจกรรมที่ตองใชงบประมาณ

และไมใชงบประมาณ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมของแผนกหอจดหมาย

เหตุและการประชุมกรรมการบริหารสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ และไดนําขอคิดเห็นและผลสรุปมา

เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับปการศึกษา 2554  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.4.002  แผนปฏิบัตกิารแผนกหอจดหมาย

เหต ุประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน    (อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2553 

สหส.อ2.4.003  รายงานการประชุมแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2553  

สหส.อ2.4.011  รายงานผลการดําเนินงานหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2553  

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003  รายงานการประชุมแผนก

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2553 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
 

59

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาค

การศึกษาที ่1-3/2553 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.4.011  รายงานผลการดําเนินงาน

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.4  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด 2.4.1  มีการดําเนนิงานจดหมายเหตุตามหลักวชิาการ 

              หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม คัดเลือก ประเมิน

คุณคา จัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ และวัตถุจดหมายเหตุ ซึ่งเปนสิ่งที่มีคุณคาทางการบริหาร           

ทางกฎหมาย และประวัติการพัฒนาการของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเก็บรักษา และใหบริการทั้ง 

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไปไดใชประโยชนเพื่อการศึกษา คนควา และวิจัย 

ทรัพยากรที่จัดหา คือ เอกสารจดหมายเหตุซึ่งหมายถึงเอกสารที่สิ้นกระแสการใชงานที่หนวยงานไดจัดทํา

ขึ้นหรือรับไวเพื่อการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของหนวยงานและไดรับการประเมินวามีคุณคาถาวร

ควรที่จะเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุ เชน คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ รายงานการประชุม ขาว

หรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย   สําหรับวัตถุจดหมายเหตุจะ

หมายถึงวัตถุที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น เชน ภาพถาย ฟลม เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน ภาพยนตร แผนที่ 

แผนผัง  และของที่ระลึกที่ไดรับมอบจากองคการ สถาบัน หรือหนวยงานเนื่องในวาระตางๆ  โดยมีผลการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้  

        1.  การพฒันาการดําเนินงานทางดานเทคนิค 

                1.1  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ  มหาวทิยาลัรังสิต ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. 

2553 

    1.2  กาํหนดรหัสและจัดเก็บเอกสารรายงานการประชมุกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต 

จํานวน 226 คร้ัง รวมจาํนวน 929 แผน             

  1.3  สแกนเอกสารรายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิตเพื่อทาํเปนเอกสาร

อิเล็กทรอ นิกส จํานวน 810 หนา 

  1.4  สแกนหนงัสือเพื่อ E-book จํานวน 7 เลม จํานวน 1,252 หนา 
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  1.5  ทําทะเบยีนเละถายภาพของที่ระลกึเพื่อเตรียมทาํฐานขอมูลฯ จํานวน 156 รายการ 

และไฟลรูปของที่ระลกึ จาํนวน 155 รูป 

 2.  การพฒันาบุคลากร                 

              2.1  การสงบคุลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกีย่วของ         

นางพัชรา หาญเจริญกิจ จํานวน 23 คร้ัง นางสาวจุฑาทิพย นิยมรัตน จาํนวน 24 คร้ัง  

                 2.2  การศึกษาดงูานหองสมุดสถาบนัอุดมศกึษาและหนวยงานที่เกีย่วของกับงานจดหมาย

เหตุ จาํนวน 4 คร้ัง ไดแก 

                1.  การศึกษาดูงานพพิิธภณัฑสมเด็จพระพันวัสสาอยัยิกาเจา  

               2.  การศึกษาดูงานหอสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

 3.  การศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพพิิธภัณฑมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 4.  การศึกษาดูงานหอประวตัิ ดร.ไสว  สทุธิพิทกัษ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 3.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              3.1  เครื่องเซิรฟเวอรเมื่อวันที่ 30 กนัยายน 2553 

                 3.2  พฒันาฐานขอมูลจดหมายเหตุซึง่เปนสวนหนึง่ในโครงการหอจดหมายเหตุเสมือน 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 4.  การพฒันาบริการและประชาสัมพันธ 

              4.1  ปรับปรุงเว็บไซตหอจดหมายเหตุและเริ่มเผยแพรเมือ่วันที่ 15 กมุภาพันธ 2554 

         5.  การพฒันาอาคารสถานที ่

              5.1  รวมกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจเยีย่มเมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2554 

 6.  การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

              6.1  การจัดสรางหอประวัติคณุพอประสิทธิ ์อุไรรัตน  ระยะที่ 1 โดยไดไปศึกษาดูงานหอ

ประวัติมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร และหอประวัติ ดร. ไสว สทุธพิิทกัษ มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑติยเพื่อ

นําขอมูลมาใชในดําเนินงานในระยะที่ 2 ตอไป  

  ในปการศึกษา 2553 หอจดหมายเหตุไดรับอนุมัติใหจัดซื้อเซิรฟเวอร HP ProLiant Server DL 

160 G6 เพื่อนํามาใชในการจัดทําฐานขอมูลเฉพาะดานของสํานักหอสมุด ไดแก ฐานขอมูลจดหมายเหตุ 

เว็บไซตหอจดหมายเหตุ ฐานขอมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธฉบับเต็ม ฐานขอมูลการจัดการความรู และ

เว็บไซตของสํานักหอสมุด ขณะนี้ ไดนําเว็บไซตของหอจดหมายเหตุและของสํานักหอสมุดขึ้นใหบริการ

แลว และจะไดทดลองนําขอมูลเอกสารจดหมายเหตุขึ้นเผยแพรตอไป 
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 สําหรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุรวมกับนักศึกษา 

ชั้นปที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาเว็บไซตหอจดหมาย

เหตุเสมือน โดยระบบมีกระบวนการทํางานที่สําคัญ คือ สามารถสืบคนขอมูลจดหมายเหตุ ปรับปรุง

ขอมูลจดหมายเหตุใหมๆ ที่เกิดขึ้นไดแกไขขอมูลจดหมายเหตุที่ผิดพลาด ลบเพื่อปรับปรุงขอมูลจดหมาย

เหตุ เพิ่มเติมขอมูลที่เปนไฟลมัลติมีเดีย นําขอมูลจดหมายเหตุมานําเสนอเปนนิทรรศการยอยๆ ได โดยใช

เครื่องมือและเทคโนโลยี คือ ภาษา PHP โปรแกรมบริหารฐานขอมูล phpMyAdmin โปรแกรม 3D Max 

และ Z Brush ในการสรางภาพกราฟฟคและแอนนิเมชั่น และตกแตงภาพดวยโปรแกรม Photoshop CS 

4 และออกแบบเว็บไซตดวยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 และ Adobe Flash CS 4  ระบบนี้จะ

ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวสและเครือขายอินเทอรเน็ต หากการทดลองประสบผลสําเร็จ            

หอจดหมายเหตุจะใหบริการหอจดหมายเหตุเสมือนไดในปการศึกษา 2554 

 หอจดหมายเหตุไดปรับปรุงเว็ปไซตใหมีความสวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น ภายในเว็บไซตมี

เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุและมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับ

การศึกษา คนควา โดยในปการศึกษา 2553 หอจดหมายเหตุไดดิจิไทสหนังสือเพื่อนําขึ้นใหบริการบน

เว็บไซตรวมจํานวน 7 เลม คือ โครงการวิทยาลัยปนเกลา หนังสือคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเปน

มหาวิทยาลัย เลมที่ 1 – 7 บันทึกชีวิตประสิทธิ์ อุไรรัตน ที่ระลึกครบ 7 รอบนักษัตร หนังสือที่ระลึกพิธี

สถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และตํานานเพลงตะวันรุงทุงรังสิต 

สําหรับบริการใหมที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชคือแบบฟอรมหนังสือขอใชเอกสารจดหมาย

เหตุและแบบฟอรมหนังสือสงมอบเอกสาร/วัตถุใหหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ผูใชสามารถ

ดาวนโหลดหรือสงเปนจดหมายเล็กทรอนิกสมาถึงผูใหบริการไดโดยไมตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง

ที่  5390087@rsu.ac.th  นอกจากนี้ ยังจัดพื้นที่สําหรับการประชาสัมพันธทรัพยากรที่นาสนใจและ

ขาวสารตางๆ ทั้งของสํานักหอสมุดและหอจดหมายเหตุ 

                  หอจดหมายเหตุกําหนดใหมีการประชุมเปนประจําทุก 2 เดือน ซึ่งนอกจากมีวาระแจงเพื่อ

ทราบแลว ยังไดนําผลการดําเนินงานและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในงานมาทบทวนและกําหนดแนว

ทางการแกไขอยางสม่ําเสมอ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.4.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  มีนโยบายการจัดหาเอกสารและ

วัตถุจดหมายเหตุ               

สหส.อ2.4.001 นโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถุ      

จดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.009 เอกสารเว็บไซตหอจดหมายเหตุ 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2  มี(1)+มีบุคลากรที่มี

ประสบการณเฉพาะรับผิดชอบ

โดยตรง 

สหส.อ2.4.004  บันทึกขออนุมัติเรียกบุคลากรมาทดลอง

ปฏิบัติงาน 

(อางถึง)สหส.อ3.6.014  Job Description 

(อางถึง)สหส.อ3.6.015  รายละเอียดเกีย่วกับบุคลากร 

3  มี(2)+มีการดาํเนนิงานตามหลัก

วิชาการดานจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.005  คูมือปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.4.006  แฟมลงทะเบียนรับเอกสารจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.007  แฟมลงทะเบียนรับภาพถาย 

สหส.อ2.4.008  แฟมลงทะเบียนรับของที่ระลึก 

4  มี(3)+มีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

สหส.อ2.4.010  คูมือการใชฐานขอมูลหอจดหมายเหต ุ   

มหาวิทยาลยัรังสิต 

(อางถึง) สหส.อ2.4.009 เอกสารเว็บไซตหอ     

จดหมายเหต ุ

5  มี(4)+มีการประเมินและนําผล

การดําเนินมาปรับปรุงงานใหดี

ยิ่งขึ้น 

(อางถึง) สหส.อ2.4.011  รายงานผลการดําเนินงาน        

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.4.003  รายงานการประชุมแผนก 

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2553 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.4.1  มีการดําเนินงานจดหมายเหตุตามหลกัวิชาการ
ครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.4.2  มีจํานวนการขอใชบริการเพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 

    หอจดหมายเหตุไดเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจและบริการตางๆ ของหอจดหมายเหตุให

คณาจารย นักศึกษา เจาหนาที่ และผูสนใจไดรับทราบอยูเปนระยะ สําหรับเอกสารและวัตถุจดหมาย

เหตุที่มีใหบริการในหอจดหมายเหตุ ประกอบดวย  

               1. เอกสารสิ่งพิมพ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นหรือรับไวโดยหนวยงาน หรือบุคคล หรือเกิดจากการ

ดําเนินงานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และเก็บเปนหลักฐานของหนวยงานนั้นๆ ไดแก หลักฐานที่

เกี่ยวกับโครงการสําคัญๆ ในดานนโยบาย  ระเบียบ คําสั่ง คูมือ  เอกสารการประชุมของคณะกรรมการ

ทํางานชุดตางๆ  เอกสารการแบงสวนงาน  โครงสราง แผนภูมิตางๆ  เอกสารทางการเงิน  รายงานการ

วิเคราะหทางวิชาการ สถิติ การวิจัย  เอกสารสรุปของผูบริหารที่เจาหนาที่ทําขึ้น  เอกสารประชาสัมพันธ 
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ประวัติหนวยงาน และเอกสารสวนบุคคล                                                                                                          

                 2. หนังสือ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตในดานตาง ๆ เชน ประวัติความ

เปนมา โครงสราง นโยบาย การบริหาร การดําเนินงาน และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เปนตน หรือ

หนังสือที่จัดทําโดยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือเปนผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งบุคคลนอกมหาวิทยาลัยแตมีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต 

                 3. ขาวหรือบทความ จากวารสารหรือหนังสือพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต 

เนื้อหานั้นอาจมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย หรือเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยในดานใดดาน หนึ่ง เชน ขาว

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตหรือหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น หรือจัดกิจกรรม

รวมกับองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต หรือนักศึกษาเขียนไปลงใน

วารสาร หรือหนังสือพิมพ เฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บทความที่ หนวยงาน หรือบุคคลภายนอกเขียนเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย และ / หรือมีผลกระทบ ตอ

มหาวิทยาลัย บทความที่กลาวถึงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

                4. ของที่ระลึก เปนของจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จัดทําขึ้นเนื่องในวาระตางๆ และ

ของที่ระลึกที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก 

                 5. วัตถุ ไดแก เครื่องแบบนักศึกษา ครุยวิทยฐานะ เข็ม กระดุม และหัวเข็มขัด ตรา

สัญลักษณมหาวิทยาลัย เสื้อกีฬา ถวยรางวัล ฯลฯ 

                 6. โสตทัศนวัสดุจดหมายเหต ุไดแก ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง ภาพยนตรวีดิทัศน ฯลฯ 

                 7. วัสดุคอมพิวเตอรประเภทซีดี 

                 8. แบบแปลน/แผนที/่แผนผัง 

                สําหรับปการศึกษา 2553 มีจํานวนการใชขอมูลจดหมายเหตุ เพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ 80 

โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 81.60 โดยทรัพยากรที่มีผูขอใชบริการ ไดแก  เอกสารจดหมายเหตุ 

จํานวน 51 รายการ ภาพถาย จํานวน 50 รายการ สื่อดีวีดี จํานวน 1 รายการ รวมจํานวน รายการ 102 

รายการ เปรียบเทียบกับการขอใชขอมูลของปการศึกษา 2552 ซึ่งมีเพียง 52 รายการ โดยทั้งหมดนี้เปน

การขอใชบริการภายในหอจดหมายเหตุ จํานวน 11 คร้ัง  เปนการขอถายสําเนา จํานวน 9 คร้ัง  และยืม

เปนกรณีพิเศษ 2 คร้ัง อยางไรก็ตาม หอจดหมายเหตุยังไมอนุญาตใหมีการยืมเอกสารและวตัถุจดหมาย

เหตุออกไปใชภายนอกสํานักหอสมุดยกเวนกรณีที่มีความจําเปนซึ่งหอจดหมายเหตุจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม สําหรับวัตถุประสงคของการใชเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุคือเพื่อการทํารายงานและ

การวิจัย 

      นอกจากการใหบริการดวยเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุแลว ผูใหบริการของหอจดหมาย

เหตุยังทําหนาที่ใหขอมูลเร่ืองที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแตอดีตถึงปจจุบันแกคณาจารย นักศึกษา 
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และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตแลว หอจดหมายเหตุยังใหบริการชุมชนโดยอนุญาตให นักศึกษา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ชั้นปที่ 3 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาศึกษาการ

ปฏิบัติงานดานการจัดหา การจัดเก็บ การทําเครื่องมือชวยคน การอนุรักษและการใหบริการเอกสาร

จดหมายเหตุ เมื่อวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ 2554 เพื่อนําความรูไปใชประกอบการศึกษาวิชาจดหมาย

เหตุและทรัพยากรสารนิเทศราชการ 

                 หอจดหมายเหตุเปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.00 น. ดูรายละเอียด

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

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.4.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบัรอยละ 20 - 

2  รอยละ 21-40 - 

3  รอยละ41-60  

4  รอยละ 61-80  

5  มากกวาหรือเทากบัรอยละ 81 

  

สหส.อ2.4.012  แบบขออนญุาตใชเอกสารจดหมายเหต ุ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.4.013  หลกัฐานขออนุญาตใชเอกสารจดหมาย

เหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.4.0.14  สถิติการขอใชบริการหอจดหมาย 

เหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

(อางถึง)สหส.อ5.1.004 รายงานการประกันคุณภาพการ   

ศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจาํปการศึกษา 2552 

สํานักหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.4.2  มีจํานวนการขอใชบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 81.60 
(ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 2.5  งานบริการสงเสริมวิชาการ   

สํานักหอสมุด  เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงรวมของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีความรูความสามารถทางวิชาการ สํานักหอสมุดมีพันธกิจและวัตุถประสงค

ในการทําหนาที่สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
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รังสิต โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบและจัดบริการที่หลากหลายเพื่อสนองตอบความ

ตองการของผูใช โดยนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และนอกจากบริการ

หลักๆ แลว สํานักหอสมุดยังใหความสําคัญกับการใหบริการสงเสริมวิชาการ ซึ่งเปนภารกิจสําคัญ

ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยและใหการสนับสนุนใหสํานักหอสมุดจัดบริการสงเสริมวิชาการมาอยาง

ตอเนื่อง 

เพื่อใหงานบริการสงเสริมวิชาการสําหรับปการศึกษา 2553 ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ     

จึงไดมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุดเพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน โดยมีบริการที่สําคัญ คือ บริการแนะนํา/สอนการใชและอบรมวิธีการสืบคนและเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด การผลิตวารสารวิชาชีพ     

การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ   การรับฝกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 

และใหบริการสาํหรับบุคคลภายนอก  โดยมีผลการดําเนิน ดังนี้ 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2553 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนา ประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.5.012  รายละเอียดโครงการกิจกรรม

สงเสริมการอานและผลสรปุการจัดโครงการ / ประเมนิผล 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-

3/2553 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 2.5  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.5.1  มีการแนะนํา / สอนการใชและอบรมวิธีการสืบคนขอมลูไมต่ํากวารอย 50 ของหลักสูตร 

 สํานักหอสมุดมีการแนะนําการใชหองสมุด / สอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล  ใหทั้งนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที่   โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

1.  การจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด   การเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาตนเอง (PSY 

311)   และการสอนวิธีการสืบคนขอมูลใหแกนักศึกษาตามที่อาจารยประจําวิชาขอมา    รวมทั้งจัด

อบรมฝกปฏบัติการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ   ใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   เพื่อให

นักศึกษาสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตอง และสามารถชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได  

โดยในปการศึกษา 2553  ทางสํานักหอสมุดไดจัดการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษา   และสอนการใช

หองสมุดในรายวิชา psy 311   และสอนวิธีการสืบคนขอมูล  รวมทั้งอบรมฐานขอมูลออนไลนใหกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสิ้น  87  หลักสูตร  โดยมีระดับปริญญาตรีของคณะตาง ๆ  รวม 22 

คณะ  73  หลักสูตร  ไดแกศิลปศาสตร   บริหารธุกิจ  พยาบาลศาสตร   นิเทศศาสตร  เภสัชศาสตร   

ศิลปกรรมและการออกแบบ   กายภาพบําบัด  เทคนิคการแพทย  เทคโนโลยีชีวภาพ   สถาปตยกรรม

ศาสตร   วิศวกรรมศาสตร    วิทยาศาสตร   เทคโนโลยีสารสนเทศ   ดิจิตัลอารต   นิติศาสตร    

อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว   เศรษฐศาสตร  ทัศนศาสตร   แพทยแผนตะวันออก  บัญชี  

วิทยาลัยดนตรี  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   และระดับบัณฑิตศึกษา  14  หลักสูตร  ไดแก  หลักสูตร

บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา และหลักสูตรและ

การสอน)    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผูนําทาง

สังคม ธุกิจ และการเมือง)     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สําหรับนักบริหาร)    หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (สาขาผูประกอบการ)   หลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต   หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)  หลักสูตรศิลป

ศาสตร (การทูตและการตางประเทศ)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การเงินและการลงทุน)    

2.  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนใหกับอาจารยผูสอน   สํานักหอสมุดมีการจัดอบรม

ใหกับอาจารยในคณะตาง ๆ  รวมทั้งสิ้น 20  คณะ 73  หลักสูตร   ดังนี้ 

                -  ฐานทางพยาบาลศาสตร  เมื่อวันที่  29 กนัยายน 2553    มีผูเขาอบรมจากคณะพยาบาล

ศาสตร   9  คน   
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                -  ฐานขอมูล EBSCO เมื่อวันที ่ 5  พฤศจิกายน 2553  มีผูเขาอบรมทัง้สิน้  9  คน  จากคณะ

ศิลปศาสตร  บริหารธุรกิจ  ศึกษาศาสตร  สถาบนัภาษา  และสํานักหอสมุด 

        -  ฐานขอมลู  Wiley-Blackwell และฐานขอมูล  IEEE/IEL  เมื่อวนัที่ 14 มกราคม 2554  รวม

ทั้งสิน้  46  คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร  วทิยาศาสตร  แพทยแผนตะวันออก  นิเทศศาสตร  

บริหารธุรกิจ  อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศิลปและการออกแบบ    

-  ฐานขอมูล Open Source  เมื่อวนัที่  10 กุมภาพนัธ 2554   มีผูเขาอบรมทั้งสิน้ 39  คน  

จากคณะ ศิลปศาสตร บัญชี  ดิจิตัลอารต  วิศกรรมศาสาตร  แพทยแผนตะวนัออก   แพทยศาสตร  

เภสัชศาสตร  พยาบาลศาสตร  วทิยาศาสตร  ศิลปกรรมและการออกแบบ   

-  ฐานขอมูล ProQuest Dessertations & Theses   / Wiley-Blackwell / และ EBSCO   

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธ 2554  มีผูเขารวมอบรม  15  คน  จากสํานักหอสมุด 13 คน  และ คณะศิลป

ศาสตร  2 คน 

- ฐานขอมูล ProQuest Dessertations & Theses   / Wiley-Blackwell / TDC และ 

EBSCO เมื่อวนัที ่  20 พฤษภาคม 2554   มีผูเขาอบรมทัง้สิ้น  20  คน   จากคณะเทคนิคการแพทย   

- ฐานขอมูล ProQuest Dessertations & Theses   / Wiley-Blackwell / และ EBSCO   

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554  ( 2 รอบ)  มีผูเขารวมอบรม 47 คน  จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตร  วิทยาลัยวิทยาลยัดนตรี   รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันการบนิ  

วิศวกรรมศาสตร  วทิยาศาสตร  ศึกษาศาสตร เทคโนโลยีชวีภาพ   สถาบันรวมผลิตแพทย 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบัรอยละ 20 - 

2  รอยละ 21 – 30 - 

3  รอยละ 31 – 40 - 

4  รอยละ 41 – 50 - 

5  

 

 

 

 

มากกวาหรือเทากบัรอยละ 51 (อางถึง) สหส.อ2.3.020  แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.5.001  แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการ

ใชหองสมุด  

สหส.อ2.5.002  ซีดีแนะนําการใชและบริการ

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.5.003 บันทกึแจงเรื่องการปฐมนเิทสการใช

หองสมุดสาํหรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5 (ตอ) 

 

สหส.อ2.5.004  แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใช

หองสมุดสาํหรับนักศึกษาใหม 

สหส.อ2.5.005 ตารางการรบัแจงการเขารับการปฐมนิเทศ

การใชหองสมดุของคณะตางๆ 

สหส.อ2.5.006  ตารางการจัดกลุมนกัสึกษาและ

บรรณารักษผูปฐมนิเทศ 

สหส.อ2.5.007 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมดุป

การศึกษา 2553 

สหส.อ2.5.008 บันทึกเชิญบุคลากรสอนและอบรมการ

สืบคนขอมูล 

สหส.อ2.5.009 บันทึกเชิญบุคลากรสอนและตารางการ

สอนรายวิชา PSY 311 

สหส.อ2.5.010  บันทึกเชิญผูเขารวมอบรมฐานขอมูล

ออนไลน 

สหส.อ2.5.011  รายชื่อผูเขารวมอบรมฐานขอมูลออนไลน 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวชีว้ดั 2.5.1   มีการแนะนํา / สอนการใช  และอบรมวธิกีาร
สืบคนขอมลูใหกับนกัศกึษารอยละ 74.35  ของหลักสูตร  และอบรมวิธกีารสืบคนฐานขอมูล
ใหแกอาจารยรอยละ  62.39  (ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน ) 

 

ตัวชี้วัด 2.5.2  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

  สํานักหอสมดุมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก          

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่  เพือ่ใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถกูตอง สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดในการคนควาขอมลูและมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใชทรัพยากร

สารสนเทศอยางคุมคา ซึ่งในการจัดกจิกรรมตางๆ  สํานักหอสมุดมีการทําประชาสมัพันธ  และเผยแพร

ขาวสารอยางตอเนื่อง   โดยในปการศึกษา 2553 มีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสรมิการอานและการใช  

โดยมกีิจกรรมหลักประจาํปเพื่อใหผูใชเขามามีสวนรวม จํานวน  6 คร้ัง  ดงันี ้ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในปการศกึษา 2553  มีรายละเอยีดดังนี ้
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           1. กิจกรรม”กิจกรรมตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 3” ในภาคการศึกษาที่ 1-2/ 2553 (เดือนสงิหาคม 

– เดือนธันวาคม 2553) มีอาจารย นักศกึษาและเจาหนาที่จากคณะตาง ๆ เขารวมกจิกรรมทั้งสิน้จาํนวน 

356 คน  วิธีดาํเนนิกิจกรรม คือ ผูเขารวมกิจกรรมตองยมืทรัพยากรสารสนเทศของสาํนักหอสมุด ตั้งแต 

2 รายการขึ้นไปตอการยืม 1คร้ัง จงึจะไดรับการประทับตรา 1 แตม ลงในใบ”ตามหายอดนกัอาน” ผูทีม่ี

แตมประทับมากที่สุดจะไดรับรางวัลยอดนกัอาน ซึง่ผูที่ไดรับรางวัลยอดนักอาน คร้ังที่ 3 มีแตมสะสม 73 

แตม มีการยมืหนงัสือ 148 เลม และยืมส่ือโสตทัศน 80 เร่ือง 

 2. กิจกรรม”ยมืมาก ลุนมาก คร้ังที่ 3” ในภาคการศึกษาที่1-2/2553 (เดือนสิงหาคม – เดือน

ธันวาคม 2553) มีผูเขารวมกิจกรรมทัง้สิ้น 1,422 คน โดยผูเขารวมกจิกรรมจะไดรับใบ “ยืมมาก ลุน

มาก” ทุกครัง้ทีย่ืมทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมุด จากนั้นผูเขารวมกิจกรรมจะตองเขียน ชื่อ- 

นามสกุล รหสัประจําตัว สิ่งที่ประทับใจ และขอเสนอแนะสําหรับสํานักหอสมุด ซึง่สิ่งที่ประทับใจใน

สํานักหอสมุดที่ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมากประทับใจ คือ “การใหบริการของบุคลากร” สวนขอเสนอ 

แนะทีม่ีผูรวมกิจกรรมใหคําแนะนาํมากทีสุ่ดคือ “ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนนอย ควรมกีารจัดซื้อ

เพิ่มเติม” 

       3. กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2553 ในวนัที ่12 – 14 มกราคม 2554 ได

กําหนดหัวขอและกิจกรรมในหวัขอ “เครอืขายทางสงัคมกับการเรียนรูตลอดชีวิต”  มีการจัดนทิรรศการ 

การเสนาวิชาการ การแนะนําการสืบคนฐานขอมูลออนไลน กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ และการจัด

ฉายภาพยนตร 

          4. กิจกรรมวนั Open House วันที ่ 13 มกราคม 2554 มกีารจัดกิจกรรมนาํชมหองสมุด 

นิทรรศการ และกิจกรรมตอบปญหาวิชาการ มีผูเขารวมกิจกรรมทัง้สิ้น 489 คน มีผูแสดงความคดิเห็น

ในใบเยี่ยมชมสํานักหอสมุด จํานวน 91 คน คือ ไดรับความรูจากการนาํชมหองสมุด จํานวน 50 คน และ

มีความประทบัใจและชื่นชอบในการจัดนทิรรศการ การจัดกจิกรรมสันทนาการ การตอนรับและ

บรรยากาศในหองสมุด จํานวน 41 คน 

            5. กจิกรรม “การประกวดออกแบบที่คั่นหนงัสอื” ในภาคการศึกษาที ่ 2-3/ 2553 และภาค

การศึกษาที่ 1/2554 (เดือนกุมภาพนัธ – มิถุนายน 2554) เพื่อส่ือใหเหน็ถงึการสงเสริมการอาน หรือ

แหลงทรัพยากรเรียนรู ผลงานที่สงเขาประกวดตองมชีือ่ของสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต และ RSU 

Love to Read” อยูในผลงานที่ออกแบบ แลวนํามาจัดแสดงเปน Art Gallery มีผลงานสงเขารวม

ประกวดทัง้สิน้ 138 ผลงาน จํานวนผลงานที่ผานเขารอบแรก คือ 87 ผลงาน นาํไปจัดแสดงไวทีบ่ริเวณ

หนาลานนัดพบ ชั้น 2 เพื่อใหผูใชบริการมารวมโหวตลงคะแนนใหกับผลงานที่ชืน่ชอบระหวางวันที่ 1-31 

พฤษภาคม 2554 ซึ่งถาผลงานชิ้นใดไดรับคะแนนโหวตมากจะไดรับรางวัลปอบปลูาโหวต สวนผลงานที่

ไมผานเขารอบไดจัดแสดงไวที่บริเวณลานพกัสายตา หนาหองบริการ ชั้น 3  
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         6. กิจกรรมเสวนากับนักเขียนในหัวขอ “เขียนอยางไร จงึถูกใจผูอาน”ในวนัที ่14 มถินุายน 2554 

โดยเชิญนกัเขียนที่มีผลงานนวนิยายในชดุ “4 หัวใจแหงขนุเขา” ซึง่ไดรับความนิยมและนํามาสรางเปน

ละครทางโทรทัศน ในวนังานเสวนา ฯ ไดมีการมอบรางวัลใหกับผูที่ไดรับรางวัลการประกวด ”ออกแบบที่

คั่นหนังสือ” และมีการ จาํหนายหนังสือจากสํานักพิมพสถาพรบุคส มีอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และ

ผูที่สนใจเขารวมฟงการเสวนาทั้งสิน้จํานวน 188 คน แยกออกเปน อาจารย 6 คน เจาหนาที ่ 3 คน 

นักศึกษา 176 คน และผูสนใจภายนอก 3 คน  

การจัดนทิรรศการ และแนะนําขอมูลขาวสารสําคัญตาง ๆ  เพื่อใหผูใชไดรับความรูในหวัขอที่

นาสนใจ และเปนแรงกระตุนเพื่อสงเสริมใหนกัศึกษาเขามาใชหองสมุด  เปนที่คนควาหาขอมูลตาง ๆ  

โดยในปการศึกษา 2553 มกีารจัดนทิรรศการหลกั ๆ จํานวน  5  คร้ัง และมีการจัดบอรดแนะนําขาวสาร

ความรูเร่ืองตาง ๆ   จาํนวน  49 เร่ือง   ซึ่งนทิรรศการที่จัดมีดังนี ้

 
          หัวขอการจัดนิทรรศการ 

1. นิทรรศการ “พระแมของชาติ : แมของเรา” โดยไดจัดนิทรรศการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พรอมทัง้จัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับ

พระองคทานพรอมจัดทาํบรรณนิทัศน และนทิรรศการเกี่ยวกับพระคณุของแม ที่บริเวณหนาหองบริการ

ยืม-คืน ชัน้ 3 อาคารหอสมดุ ในระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 

2. นิทรรศการ “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (รางวัลซีไรต) ประจําป 

2553 และหนงัสือที่เขารอบ” โดยจัดนทิรรศการแนะนําผูที่ไดรับรางวัลซีไรตประจําป 2553 ความคิดเห็น

ของคณะกรรมการผูตัดสิน ประวัติและบทสัมภาษณกวีซีไรต รวมทัง้จัดแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรต

และหนงัสือทีเ่ขารอบประจําป 2553 พรอมทั้งบรรณนทิศัน บริเวณหนาหองบริการยืม-คืน ชั้น 3 อาคาร

หอสมุด ในระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553 

3. นิทรรศการ ”เครือขายทางสงัคม (Social Network) กับหองสมุด” เนือ่งจากปจจุบนัเครือขาย

ทางสังคม (Social Networks) เขามามีบทบาทและเกีย่วของกับชวีิตประจําวนัของบุคคลมากขึ้น และมี

การเติบโตอยางรวดเร็ว สาํนักหอสมุด จงึจัดนทิรรศการเกี่ยวกบั ประเภทของสื่อสังคมออนไลน และ

ตัวอยางของหองสมุดตางๆ ที่นาํมาใช โดยจัดแสดงบริเวณหนาหองบริการยืม-คืน ชั้น 3 อาคารหอสมุด 

ในระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 

4. นิทรรศการ “RSU Love to Read” สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมรณรงคและสรางแรงจูงใจ

ใหกับนักศึกษา  คณาจารย และจาหนาที ่มหาวทิยาลยัรังสิต ใหหนัมาสนใจและใหความสาํคัญกบัการ
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อานมากยิ่งขึน้ เพื่อนําไปสู   การสราง “ชุมชนคนรังสติ รักการอาน”  จึงไดจัดนทิรรศการแสดงสมาชกิ

ของชุมชนฯ รุนแรก ซึง่ไดแก ผูบริหารของมหาวทิยาลยัรังสิต ที่มารวมบอกเลาถงึหนงัสือที่รักและอยาก

ใหคนที่รักอาน รวมทัง้รสนิยมการอานในหลายแงมุม โดยจัดแสดงบริเวณหนาหองบริการสื่อโสตทัศน 

ชั้น 2 อาคารหอสมุด ในระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2554 

5. นิทรรศการ “ผลงานการออกแบบที่คั่นหนงัสือ” สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมประกวด ”การ

ออกแบบที่คั่นหนงัสือ” ข้ึน เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสาํคัญของการอานและหองสมุด พรอมทั้ง

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ ความคดิสรางสรรค จึงไดนําผลงานของนกัศึกษาที่สงเขา

ประกวดมาจดัแสดงเปน Art Gallery บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 3 สํานักหอสมุด โดยเปดใหผูใชบริการ

สํานักหอสมุด รวมโหวตผลงานที่ชื่นชอบ  ตลอดเดือนพฤษภาคม 2554 

 

           การจดับอรด / แนะนําขอมลูขาวสารตาง ๆ  ดังนี ้

1.  หลากหลายประโยชนของบัตรนักศึกษากับหองสมุด ระยะเวลาทีจ่ดัแสดง 5 กรกฏาคม -1 

สิงหาคม 2553 

2.  แนะนาํการใชตูรับคืนอัตโนมัติ  ระยะเวลาที่จัดแสดง 2 สิงหาคม – 5 กันยายน 2553 

3.  แนะนาํการยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ  ระยะเวลาที่จัดแสดง  6 กันยายน.-3 ตุลาคม 2553 

4.  แนะนาํความรูมุมผูประกอบการ SMEs  ระยะเวลาที่จัดแสดง  4 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 

2553 

5.  การจองหนังสือ ระยะเวลาที่จัดแสดง  8 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2553 

6. แนะนําสาํนักหอสมุด 

7. ทาํดีไมตองรอเขาพรรษา 

8.  ประชาสัมพันธกิจกรรมตามหายอดนกัอาน ประจาํปการศึกษา 2553 

9.  ประวัติความเปนมา “ฟุตบอลโลก 2010” ที่แอฟริกาใต 

10. เผยโรคอนัตราย 15 โรครับฤดูฝน 

11. เทศกาลกนิเจ 

12. รูไวใชวา “กฎหมายวาดวยการหมิน่ประมาททางอนิเตอรเน็ต 

13. มหนัตภัยสึนาม ิ

14. Update Stem Cell แคความหวงั หรือ หนทางรักษา 

15. 7 วธิีเลี่ยงหายนะจากพนันบอล 

16. บึงกาฬ จงัหวัดที ่77 ของประเทศไทย 

17. คําแนะนาํ 10 ประการทีช่วยใหพูดภาษาอังกฤษอยางเปนทางการไดผล 
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18. อองซาน ซูจี วีรสตรีเหลก็แหงลุมน้าํสาละวนิ 

19. 100 ป ปยะมหาราช 

20. ชาวตางชาติคิดอยางไรกับในหลวง 

21. ครูเปรียบเหมือนเรือจางจริงหรือ? 

22. ปราสาทเขาพระวหิาร...ความขัดแยงที่บานปลาย 

23. อวสาน....บินลาดนิ??? 

24. กฎหมายใหม เดก็ 7 ขวบตองทําบัตรประชาชน !!? 

25. แนะนํา ”ฟุตบอลโลก 2010” พรอมตารางถายทอดสดผาน TRUE VISION 

26. แนะนําภาพยนตรส้ันที่ไดรับรางวัล”ปาลมทองคํา” เร่ือง ”ลุงบุญมี ระลึกชาต”ิ 

27. ประวัติภาพยนตรแอนนเิมชั่นของไทย  

28. ประวัติของคุณปยุต เงากระจาง 

29. เหตุผลในการสรางหลายภาค ของ “บปุผาราตรี”  

30. บทวิจารณภาพยนตรเร่ือง “สามชุก”   

31. ภาพยนตรสั้นที่ไดรับรางวัล ส่ือดิจทิัลยอดเยี่ยม ป 2010 เร่ือง “บังเอิญ ไมส้ินสุด” ผลงาน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

32. คอนเสิรต “Celine Dion : Live in Las Vegas” 

33. รางวัล”ลกูโลกทองคํา” คร้ังที่ 68 ประจําป 2011 

34. รางวัล “อคาเดมี อวอรดส” หรือ รางวัล”ออสการ” คร้ังที่ 83 ประจําป 2011 

35. การสรางภาพยนตรเร่ือง “น้ําตาลแดง” 

36. การสรางภาพยนตร The Pirates of the Caribbean 

37. กิจกรรมวนัเสวนาพบนกัเขียน  
บอรดแนะนําเร่ืองยอภาพยนตรที่นาสนใจ 
 1. สามชุก 

 2. HOME 

 3. บุปผาราตรี 3.2 

 4. Avatar 

 5. The Hurt Locker 

 6. The Social Networks 

 7. TOY Story 3 

 8.  Shrek  3 
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 9.  King’s Speech 

 10. กวน มนึ โฮ 

 11. สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกวารัก 

 12. How to train your dragon 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั 2 คร้ังตอป - 

2  3 คร้ังตอป - 

3  4 คร้ังตอป - 

4 5 คร้ังตอป - 

5  มากกวาหรือเทากบั 6 คร้ังตอป สหส.อ2.5.012  รายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริม

การอานและผลสรุปการจัดโครงการ / ประเมินผล 

สหส.อ2.5.013  รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ 

สหส.อ2.5.014  รายละเอียดของขอมูลทีจ่ัดบอรด 

สหส.อ2.5.015  เอกสารขอมูลที่จัดนทิรรศการ / ขอมูล / 

ขาวสารตาง ๆ 

สหส.อ2.5.016 ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอาน

ประจําปการศึกษา  2553 

สหส.อ2.5.017 ภาพถายการจัดนิทรรศการและจัดบอรด

ประจําปการศึกษา 2553 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.2    มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใช
หองสมุดรวม 11  ครั้ง   (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวชี้วัด 2.5.3   มีการผลิตวารสารวิชาชีพ 

สํานักหอสมุด  มีการจัดทาํวารสารวิชาชีพ  คือ  “ รังสิตสารสนเทศ ”  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล   

ความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  และวิชาการดานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ  อีกทั้ง

เพื่อใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในแวดวงวิชาชีพ     โดยมกีารจดัทําแผน

ดําเนนิงาน  จดัตั้งคณะกรรมการทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์ ซึ่งเปนตาํแหนงผูบริหารของมหาวิทยาลยั  และมี

การจัดตั้งกองบรรณาธิการรวมทัง้คณะทํางานประจําฉบบั  เปนผูประสานงานในการติดตอผูเขียน  และ
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ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเพือ่จัดพิมพตวัเลม   นอกจากนี้ยงัมีการเชญิผูทรงคุณวฒุิที่มีความเชีย่วชาญ

ทางวิชาชีพ มาเปนผูพิจารณาบทความ  ใหแกผูที่เขียนบทความมาลงวารสารในแตละฉบับ   ทัง้นี้

วารสารจะมีการจัดพิมพเพือ่เผยแพรปละ  2 ฉบับ  (ราย 6 เดือน)     

 สํานักหอสมุดมีการผลิตวารสาร  รังสิตสารสนเทศมาตัง้แตป พ.ศ. 2538  ปจจุบันมีวารสารที่

พิมพออกเผยแพรรวมแลวทัง้สิ้น  24 ฉบับ 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  มีแผนดําเนินงานในการจัดทาํ (อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณ

ประจําป 2553 

2  มี(1)+มีการจดัตั้งคณะกรรมการที่

ปรึกษา 

สหส.อ2.5.018 เอกสารการผลิตวารสารวชิาชีพ 

3  มี(2)+มีการจดัตั้งกองบรรณาธิการ (อางถึง) สหส.อ2.5.018 เอกสารการผลติวารสาร

วิชาชพี 

4  มี(3)+มีการออกไดตามกําหนดปละ 

2 ฉบับ 

(อางถึง) สหส.อ2.5.018 เอกสารการผลติวารสาร

วิชาชพี 

5  มี(4)+มีผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชพีเปนผูพิจารณาบทความ 

(อางถึง) สหส.อ2.5.018 เอกสารการผลติวารสาร

วิชาชพี 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.3    มีการผลิตวารสารวิชาชีพครบทั้ง 5 เกณฑ 
(ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

 

ตัวชี้วัด 2.5.4   มีการประชาสัมพนัธเผยแพรขาวสารและบริการผานสือ่ตางๆ อยางครอบคลุม 

สํานักหอสมุดจัดใหมีชองทางในการเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ โดยรายการวิทยุ

Smile Library หองสมุดบนหนาปดวิทยุ 97.25 MHz คลื่นความคิดเสรี สถานีสรางสรรคไทย  เร่ิม

ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 จนถึงปจจุบัน 

  มีการกําหนดแผนและรูปแบบการจัดรายการวิทยุ Smile Library ที่ชัดเจนโดยมีกําหนด

ออกอากาศเปนประจําทุกวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.00 – 13.00 น. มีเนื้อหาสาระความรูทั่วไปที่มี

ประโยชนกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง    การนําเสนอผลงานการวิจัยองคความรูของ

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก และแนะนําทรัพยากรความรูใหมๆ เชน หนังสือ ภาพยนตร และ

ส่ือดีๆ ที่นาสนใจทั้งที่มีอยูในสํานักหอสมุด และแหลงสารสนเทศอื่นๆ  การนําเสนอมีทั้งลักษณะการ

บอกเลาและสนทนา  
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              มีการจัดใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดรายการโดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการจัด

รายการแตละสัปดาหอยางชัดเจนคือบรรณารักษ 2 คน และเจาหนาที่ 1 คน ซึ่งผูรับผิดชอบจะมีหนาที่

ในการจัดเตรียมเนื้อหา การจัดลําดับและซักซอมการดําเนินรายการกอนการออกอากาศจริง 

              มีการกําหนดรูปแบบการจัดรายการแตละสัปดาหไวเปนกรอบในการดําเนินงานโดย

ผูรับผิดชอบจัดรายการทําหนาที่คัดเลือกเนื้อหามานําเสนอโดยพิจารณาเลือกเร่ืองที่อยูในความสนใจ 

เชน ความรูทั่วไป วิทยาการใหมๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และขาวประชาสัมพันธของหองสมุด 

 
เวลา รายการ เนื้อหา ผูรับผิดชอบเรียบเรียง

เนื้อหา 
ระยะเวลา* 

12.00-12.10 น. ชวงทักทาย แนะนําเนื้อหาของรายการประจําวัน             บรรณารักษ 10 นาที 
              เจาหนาทื 

 12.10 -12.15 น.  เปดเพลง เจาหนาที่สตูดิโอ 5 นาที 
12.15-12.30 น.    ชวงเก็บเรื่องมา

เลา 

นําเสนอขาวสาร ความรู  
วิทยาการใหมๆ 

            บรรณารักษ 15 นาที 
              เจาหนาทื 

12.30-12.35 น.  เปดเพลง เจาหนาที่สตูดิโอ 5 นาที 
12.35-12.50 น. ชวงมีอะไรใน

หองสมุด 

นําเสนอขาวสาร ความรู  
วิทยาการใหมๆ 

            บรรณารักษ 15 นาที 

              เจาหนาทื 

12.50-12.55 น.  เปดเพลง               เจาหนาทื 5 นาที 

12.55-13.00 น. ชวงมีขาวมา

ฝาก 

แนะนําทรัพยากรสารสนเทศของ

หองสมุด 
นําเสนอขาวประชาสัมพันธ 

            บรรณารักษ 5 นาที 

              เจาหนาทื 

13.00 น ปดรายการ    

*เวลาปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 

              สาํหรับปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุดจัดรายการ Smile Library รวมจํานวน 42 คร้ัง (งดจัดใน

วันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดของมหาวทิยาลยั) ครอบคลุมเร่ืองสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสาร สนเทศ  วนั

และเหตุการณสําคัญของไทยและโลก บคุคลของไทยและโลก การดูแลสุขภาพ และประเพณีตางๆ ของ

ไทย รวมจํานวน 100 เร่ือง นอกจากนี ้ยงัมีการขาวประชาสัมพนัธจากสํานกัหอสมดุเปนประจําทกุสัปดาห 

   สํานักหอสมดุไดเผยแพรประชาสัมพนัธขาวสารของ Smile Library ผานทางสื่อตางๆ ทัง้สื่อ

ส่ิงพิมพและสือ่อิเล็กทรอนกิส โดยสํานักหอสมุดไดนํารายการวทิย ุSmile Library ยอนหลงัตั้งแตเมื่อ

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

 

 ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  มีแผนดําเนินงาน  สหส.อ2.5.019   แผนการจัดรายการวิทยุ  

Smile Library 

2  มี(1)+บุคลากรทุกคนมีสวนรวม สหส.อ2.5.020  ตารางผูจัดรายการวิทยุ Smile  

Library 

สหส.อ2.5.021  เอกสารแจงเปลี่ยนแปลงเวลา 

การจัดรายการวิทย ุ

3  มี(2)+มีการกาํหนดตารางการ

ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

สหส.อ2.5.022  สรุปตารางผูจัดรายการวทิยุ  Smile 

Library ประจําป 2552- 2553 

4  มี(3)+มีการดาํเนนิการตาม

ตารางที่กาํหนด  

สหส.อ2.5.023  เอกสารลงชื่อผูจัดรายการวิทย ุ

ประจําเดือน 

5  มี(4)+มีการเผยแพรผานรายการ

บนออนไลน และสิ่งพมิพ 

สหส.อ2.5.024  เอกสารเผยแพร RSURaDio    

วิทยชุุมชนคนรักรังสิต 97.25  MHz 

สหส.อ2.5.025  เว็บไซต 

http://library.rsu.ac.th/index.php?option=c 

om_content&view=article&id=155&Itemid=130 

สหส.อ2.5.026  เว็บไซต RSU Radio 

 www.rsunews.net/radio 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.4    มีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและ
บริการผานสือ่ตางๆ อยางครอบคลุม ครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

 

ตัวชี้วัด 2.5.5  มีการรับฝกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 

  สํานักหอสมุดมีนโยบายในการรับฝกปฏิบัติงานใหกับนกัศึกษา ทัง้ที่อยูหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบัน   โดยมีการฝกปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตรใหกับนกัศกึษาที่เรียนโดยตรง  และสําหรับนักศึกษาทีม่าจากดานอืน่ ๆ ตามความ

เหมาะสม  ทั้งนี้บุคลากรของแตละแผนก  จะมีสวนรวมกนัในการฝกปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหกับ

นักศึกษา  และมีการจัดทําตารางฝกปฏิบัติงาน  เพื่อเปนแผนการฝกในแตละแผนก  รวมทัง้กาํหนดวนั

เวลาที่ฝก  เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบอยางชัดเจน   โดยการกาํหนดระยะเวลาในการฝกจะขึน้อยูกับ

ภาระงานของแตละแผนกทีจ่ะเปนผูกําหนด   
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       นกัศึกษาที่ฝกงานจะตองมีการเขียนรายงานนําเสนอตอผูที่ฝก หลังเสร็จสิน้การฝกงานของ

แตละแผนก  เพื่อใหผูฝกทราบไดวานักศึกษามีการเรียนรูและเขาใจในงานที่ไดฝกปฏิบัติไป   และมีการ

แกไขใหถูกตอง  เพื่อรวมเปนรายงานฉบบัจริงตอไป  รวมทัง้นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกงาน

ในแตละแผนกนัน้ ๆ ดวย 

      โดยในปการศึกษา  2553  สํานักหอสมุดมีการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาจากภายนอก

สถาบนั  จาํนวน 1 แหง  2 คน  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เร่ิมฝกตั้งแตวันท ี 1 พฤศจกิายน 

2553 – 30 มกราคม 2554)  และนักศึกษาจนี  จากภาคภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัย

รังสิต  จาํนวน  4  คน  (เร่ิมฝกตั้งแตวันที่  14 มีนาคม - 29 เมษายน  2554) 

 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 2.5.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  มีนโยบายในการรับนักศึกษาทัง้ภายใน

และภายนอกในการฝกงาน 

สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝกปฏิบัติงานของ 

นักศึกษาฝกงาน 

2  มี(1)+บุคลากรแตละแผนกมีสวนรวม (อางถึง) สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝก

ปฏิบัติงานของนกัศึกษาฝกงาน 

3  มี(2)+มีการทาํแผนตารางการฝก

ปฏิบัติงาน 

(อางถึง) สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝก

ปฏิบัติงานของนกัศึกษาฝกงาน 

4  มี(3)+มีการนาํเสนอรายงานการฝก

ปฏิบัติงาน  

(อางถึง) สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝก

ปฏิบัติงานของนกัศึกษาฝกงาน 

5  มี(4)+มีการประเมินผลการฝก

ปฏิบัติงาน 

(อางถึง) สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝก

ปฏิบัติงานของนกัศึกษาฝกงาน 

 

ตัวชี้วัด 2.5.6  มีบริการสําหรับบุคคลภายนอก 

  สํานักหอสมุดมีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชสาํนักหอสมุด  เพื่อเปนการใหบริการวชิา 

การแกสังคมชมุชนตางๆ  โดยสามารถเขาใชไดตลอดเวลาที่สํานักหอสมุดเปดทําการ  ทัง้นี้บุคคลภาย 

นอกที่มาเขาใชบริการ ตองมีการแสดงบัตรประจําตัวและแจงใหทางผูใหบริการทราบ  โดยทาง

สํานักหอสมุดไดมีการจัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก  ใหมกีารลงชื่อในสมุดบุคคลภายนอกที่ 

มาใชบริการ  รวมถึงเตรียมบัตรสแกนเขาประตูอัตโนมตัิ  เพื่อจําแนกประเภทของบุคคลที่มาเขาใช

สํานักหอสมุดสําหรับเพื่อเกบ็ขอมูลไวเปนหลักฐานตอไป   
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  นอกจากการใหบริการกับผูเขาใชที่มาดวยตนเองแลว  ทางสํานักหอสมุดฯ ยังมีการบริการคน

ขอมูลและสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูตองการจากภายนอก โดยอาจจะผานทางหองสมุดสถาบนัที่ตน

สังกัดอยู  หรือติดตอดวยตนเอง  ซึ่งเปนความรวมมือระหวางหองสมุดทัง้สถาบนัของรฐัและเอกชน   

 สําหรับการใหบริการบุคคลภายนอกในปการศึกษา 2553  ทั้งที่มาเขาใชบริการภายใน

สํานักหอสมุด  และที่มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากที่อ่ืน  รวมทั้งสิ้น  3,158  ราย   

 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 2.5.6 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  นอยกวาหรือเทากบั 1,000 

คนตอป 

- 

2  1,001 – 1,500 คนตอป - 

3  1,501 – 2,000 คนตอป - 

4  2,001 – 2,500 คนตอป - 

5  

 

 

 

 

มากกวาหรือเทากบั 2,501 

คนตอป 

สหส.อ2.5.028  สมุดเซน็ชื่อบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุด 

สหส.อ2.5.029  เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถาย

สําเนาเอกสาร  ระหวางหองสมุดสําหรับบุคคลภายนอก  

ประจําปการศึกา 2553 

สหส.อ2.5.030  สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดราย

เดือน 

สหส.อ.2.5.031  สถิติการใหบริการยมืและถายสําเนา

เอกสารระหวางหองสมุด  สําหรับบุคคลภายนอกประจาํป

การศึกษา 2553 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวชี้วดั 2.5.6   มีบริการบุคคลภายนอกจาํนวน   3,158   ราย 
(ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
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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 ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด    

2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

ประกอบดวยรองผูอํานวยการและหัวหนาแผนกทุกแผนก  ทําหนาที่กําหนดแนวทาง

ในการบริหาร กําหนดแผนงาน และควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให

สอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาของฝายวิชาการและมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

ประกอบดวยรองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกทุกแผนก และตัวแทนบรรณารักษและ

เจาหนาที่จากทุกแผนก ทําหนาที่พิจารณากําหนดตัวบงชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑวัด

คุณภาพของสํานักหอสมุด ตลอดจนทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพในแผนกตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับ

การตรวจประเมินคุณภาพจากผูประเมินระดับสถาบัน 
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4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส มีผูอํานวยการเปนประธาน และดําเนิน

กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส มีหนาที่ในการรณรงคกิจกรรม 5ส 

กําหนดและปรับปรุงมาตรฐาน 5ส ในปฏิบัติงานสวนบุคคลและโดยรวม 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผูอํานวยการสํานกัหอสมุดเปนประธาน และ   

     ประกอบดวยรองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกทกุแผนก และตัวแทนบรรณารักษและ  

     เจาหนาทีจ่ากทุกแผนก ทําหนาที่ในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการ 

     ปฏิบัติงานและการใหบริการ และกาํหนดแผนการบริหารความเสีย่งของ 

     สาํนกัหอสมุด       

 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการบริหารและการจัดการ (อางถึง)  สหส.อ1.2.003 แผนการปฏิบัตกิารของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรบัผิดชอบ 

สหส.อ3.1.002 แผนบริหารความเสีย่งดานการ

ดําเนนิงานสาํนักหอสมุด (ปรับแกไข) 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการ

กําหนดแผนการบริหารและการ

จัดการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใช

งบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

และสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาประจาํป 

2553 

สหส.อ3.1.003  คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง สํานักหอสมุด 

สหส.อ3.1.004 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ3.2.006 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด   

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2 (ตอ) (อางถึง)สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ5.4.007 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  

(อางถึง) สหส.อ5.4.009 รายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 

3 (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ5.4.009 รายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง)  

(อางถึง) รอว.อ1.006 การบริหารความเสี่ยงและ

การวางระบบควบคุมภายในดานวิชาการ  พ.ศ. 

2552-2554 (ผลสําเร็จ) 

4 (4) มี (3)+มีการประเมินแผนงาน/

โครงการ 

 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษา  ที่ 1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2553 สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.1  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
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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 มีรองผูอํานวยการทําหนาที่กํากับและดูแลการดําเนินงานในแผนกและรายงานตอ         

ผูอํานวยการ สวนสํานักงานเลขานุการขึ้นตรงตอผูอํานวยการ 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดโครงสรางและ

ระบบบริหารขององคกรไวอยาง

ชัดเจน  

(อางถึง) สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลกัและความ

รับผิดชอบ 

สหส.อ3.2.005 โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.2.006 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด  

(อางถึง) สหส.อ3.6.014 Job Description 

2  (2) มี(1)+บุคลากรรับทราบใน

โครงสรางและระบบบริหาร 

(อางถึง) สหส.อ3.2.005 โครงสรางการบริหาร 

(อางถึง) สหส.อ3.6.014 Job Description 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม

โครงสรางและระบบการบริหาร  

สหส.อ1.2.003 แผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร สาํนกัหอสมุด 

4  (4) มี(3)+มีการประเมิน

โครงสรางและระบบการบริหาร 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004  รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที ่แผนกเทคนิค ประจําป

การศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที ่ประจําปการศึกษา 2553 

แผนกบริการ 

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 รายงานการประชุมแผนกหอ

จดหมายเหตปุระจําป 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา 

2553 สํานักหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.2  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
 
ตัวบงชี้ 3.3  ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ไดแก   

ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดาน

สถานที่สิง่แวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ

สาํรวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม  (อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท)  สําหรบัปการศึกษา 2553 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที ่ 2/2553 ซึ่ง

แบบสอบถามที่แจกจํานวน  1,100  ชุดแบบสอบถามทีไ่ดรับกลับคืนจํานวน  899  ชุด  แยกเปนของ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรี  จํานวน 564 ชุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาํนวน  61  ชุด  และอาจารย 

เจาหนาที ่จาํนวน 234 ชุด   และผูบริหารจํานวน  40 ชดุ  ซึ่งผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูใช พบวา 

ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.53 (คะแนนเต็ม 5)  สําหรับในรายดาน พบวาดานที่

มีคาเฉลี่ยสงูสดุคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.90   และรองลงมาตามลําดับไดแก  ดานสถานที่ วัสดุ  

ครุภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  3.62  ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ย  3.51  ดานการเขาถึง

ขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.48  ดานทรพัยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย  3.41  และดานเครื่องมือและอุปกรณ  มี

คาเฉลี่ย  3.29 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.3 (ไดคะแนน เทากับ 4 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  คาเฉลี่ย 1.00-1.50  - 

2  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 - 

3  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 - 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.008 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ปการศึกษา 2553 

สหส.อ3.3.009 ขอมูลการวิเคราะหผลจากแบบสํารวจที่

เก็บจากผูใชบริการ 

สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ปการศึกษา 2553 

5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 - 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.3   ระดับความพึงพอใจของผูรับบรกิารอยูใน
คาเฉลี่ย 3.53  (ไดคะแนนเทากบั 4 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 3.4  การพัฒนาบุคลากร 

           สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด 

คลองกับวัตถปุระสงคของสาํนักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับป

การศึกษา 2553 มีการพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสัมมนา  

การเขาฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  รวมจาํนวน 

261 คร้ัง ในจํานวนดงักลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 16 คร้ัง จําแนกเปนการประชุม การ

ฝกอบรม การสัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ 12 คร้ัง และเปนการศึกษาดูงานในประเทศ 4 คร้ัง  

รวมแลวบุคลากรมีโอกาสไดรวมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉลี่ยคนละ 9.32  คร้ังตอป  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สาํนักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้

1. การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสมเด็จพระพนัวสัสาอัยยกิาเจา  

2. การศึกษาดูงานหอสมุดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุและพพิิธภัณฑมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
4. การศึกษาดูงานหอประวัติ ดร.ไสว  สุทธพิทิักษ  มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 

5. การอบรมฐานขอมูลออนไลน IEEE/IET Electronic Library (IEL)   จํานวน 3 คร้ัง 

6. การอบรมการใชฐานขอมูล ProQuest Dissertatuibs & Theses และ Wiley-Blackwell 

7. การอบรมการใชโปรแกรมโอเพนซอน Zotero โปรแกรมสําหรับทํารายการอางองิ  

8. การอบรมการใชฐานขอมูลของ EBSCO (Business News) 

9. การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลน เพื่อการวิจัย 

10. การสาธิตการใหบริการกฤตภาคขาว ไอคิวนวิสคลิป 
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11. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2553 คร้ังที ่ 1 เร่ือง 

“การจัดทาํเอกสารอิเล็กทรอนิกส” 

12. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 2 เร่ือง  

”การประชาสมัพันธหองสมดุมหาวิทยาลยัผานเครือขายทางสงัคม” 

13. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 3 เร่ือง  

”การบริหารความเสีย่งในหองสมุดมหาวทิยาลยั” 

14. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 4 เร่ือง  

”ประสบการณในการอบรมโครงการ IT Service Fast Track Program 2011” 

15. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 5 เร่ือง  

”Creative Library : ไอเดียสรางสรรค จาก PULINET วิชาการครั้งที่ 1” 

16. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2553 คร้ังที ่ 6 เร่ือง 

“อบรมการใชโปรแกรมโอเพนซอส Zotero” 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการพัฒนา

บุคลากร  

(อางถึง) สหส.อ1.2.003 แผนการปฏิบัตกิารของสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนยทุธศาสตร การพฒันา   

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับวิเคราะห ทบทวน 

และปรับในชวงกลางแผน 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ฝายวชิาการ 

พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง)  

2  (2) มี(1)+มีระบบและ

กลไกการพัฒนาบุคลากร 

สหส.อ3.4.011 เอกสารบนัทึกขอความ จดหมาย เชิญประชุม 

อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจาํป 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2553 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนิน 

งานตามแผนงาน/

โครงการ  

สหส.อ3.4.012 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

สํานักหอสมุด 2553  

(อางถึง) สหส.อ1.2.003 แผนการปฏิบัตกิารของสํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2553 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
 

86

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+มีการประเมิน

แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ3.6.016 แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ

บุคลากรสํานกัหอสมุด (เอกสารลับเฉพาะ) 

อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

5 (5) มี (4) + มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพัฒนา 
(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.4  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ดัชนีบงชี้ 3.5  ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ชวยในการบริหารและการตัดสินใจ  

การเขาถึงขอมูลงบประมาณ เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด      

โดยสํ านั ก งานงบประมาณได จั ดทํ า โปรแกรมการ เข า ใช ข อมู ลผ านระบบอินทรา เน็ ตที่

http://budget.rsu.ac.th  เพื่อการตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติใชงบประมาณดําเนินการและงบพัฒนา

โครงการตางๆ   และการใชโปรแกรมผานทาง  http ://budget.rsu.ac.th/inventory  ในการเบิกพัสดุ

ส้ินเปลืองของสํานักงานพัสดุ ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังไดนําระบบ

หองสมุดอัตโนมัติระบบยอยเพื่อการจัดซื้อ (Acquisition Module)  มาใชจัดการและควบคุมการใช

งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแตละคณะ  สํานักหอสมุดตองสรุปการประเมินผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาโดยการกรอก

ขอมูลผานทาง  http://budget.rsu.ac.th/planning  ของสํานักงานวางแผนและพัฒนา   และมีการ

สรุปผลการใชงบประมาณโครงการประจําป 2553 ใหคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดไดทราบผล

การดําเนินงาน   เพื่อนําผลการประเมินมาใชสําหรับการวางแผนพัฒนาสํานักหอสมุดในปการศึกษา 

ตอไป          

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ  (อางถึง) สหส.อ1.2.003 แผนการปฎิบัตกิาร

ของสํานกัหอสมุดประจําป การศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

(2548-2554) แผนตอเนื่อง 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

(อางถึง) สหส.อ1.4.001 การจําทํางบประมาณ

ประจําป 2553  

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขอ

อนุมัติงบประมาณประจําป 2553 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารรระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Cataloging  

Setup Guide 

สหส.อ3.5.013 ฐานขอมูลสํานักงาน

งบประมาณ สํานักงานวางแผนฯ สํานกังานพัสดุ 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/

โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 

ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004  สําเนาเอกสารขอ

อนุมัติงบประมาณ    ประจาํป 2553 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.5  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 3.6 การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 

 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร

อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/

สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
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บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.6 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1)มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร

ไวอยางชัดเจน  

สหส.อ3.6.014  Job Description 

สหส.อ3.6.015 รายละเอยีดเกี่ยวกับบุคลากร 

2  (2) มี(1)+มีระบบติดตามผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.6.016 แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากรสาํนักหอสมุด (เอกสารลับเฉพาะ) 

3  

 

 

 

 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่  

(อางถึง) สหส.อ3.6.014  Job Description 

สหส.อ3.6.017 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน 

และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดาํรงตําแหนง

หัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที ่

4  (4) มี(3)+มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที ่

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ3.6.016 แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานกัหอสมุด (เอกสาร

ลับเฉพาะ) 

(อางถึง) สหส.อ3.6.017 คําอธิบายเกณฑการ

ใหคะแนน และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่

ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และ

เจาหนาที ่

5 (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ3.6.016 แบบประเมินผลการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรสํานกัหอสมุด (เอกสาร

ลับเฉพาะ) 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 3.6  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง

งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2553  มี

การวางแผนการใชงบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ  มีการ

ควบคุมการขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขอ

อนุมัติการใชงบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของสํานักงานงบประมาณ   

การดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 4.1  นโยบาย/ แผนงานการเงินและงบประมาณ 

 สํานักหอสมุด มีแผนงานการเงินและงบประมาณ  โดยงบประมาณหลักใชในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู   

การจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการยึดหลักการวางแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิตและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ โครงการที่ขอจัดตั้งจะมีชื่อผูรับผิดชอบโครงการ      

มีการติดตามและประสานงานใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค      และมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานของโครงการ  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและ

งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร  

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ 

แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และสรุปผลการ

ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาประจําป 2553 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจําป 2553 

2  (2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการ และมีผูรับผิดชอบ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณ

ประจําป 2553 

3  (3) มี(2)+จัดทํางบประมาณกลั่น 

กรองรายจายที่สอดคลองกบั

กิจกรรม/โครงการของมหาวทิยาลยั  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณ

ประจําป 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินผลการ

ดําเนนิงานโครงการ 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.1   มีการดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 4.2  การเงนิและงบประมาณ 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ   การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณมีข้ันตอน

การเบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว     มีการจัดเก็บสําเนาเอกสารการขอ

อนุมัติงบประมาณไวเพื่อเปนหลักฐานและเพื่อการติดตามการขออนุมัติ   และมีการประเมินผลการ

ดําเนินโครงการและรายงานความคืบหนาเปนรายภาคการศึกษา   

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณ

ประจําป  

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณ

ประจําป 2553 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ฝายวิชาการ พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง) 

2  (2) มี(1)+มีกลไกในการใช

งบประมาณประจําป และสอดคลอง

กับนโยบายหลักของมหาวทิยาลยั 

สหส.อ4.2.003 ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ 

 

สหส.อ4.2.004 สํานาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ.2.010 เอกสารสรุปคาใชจายใน

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 

2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใช

งบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

และสรุปผลการดํานเนนิงานตามแผนพฒันา

ประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

4 (4) มี(3)+มีการประเมินผลการใช

งบประมาณประจําป 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใช

งบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 

และสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาประจาํป 

2553 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.2  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 4.3  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 

 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตางๆ)  สํานักหอสมุดมีการ

กําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ

วารสารอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค  สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และงบลงทุน

โครงการตางๆ อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ  และสามารถตรวจสอบการใช

งบประมาณผานระบบ  Internet ของสํานักงานงบประมาณ  ทุกสิ้นภาคการศึกษา    และสิ้น

ปงบประมาณ   สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาค

และประจําปการศึกษา  เพื่อติดตามวาการใชงบประมาณเปนไปตามแผน   และนําผลสรุปการใช
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งบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทุนโครงการ

สํานักหอสมุดตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดนโยบายแผนงาน

การเงนิและการจัดสรรงบประมาณที่

สอดคลองและครอบคลุมภารกิจ  

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใช

งบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจําป 2553 และ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 

2553 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกการ

ตรวจสอบ และมีการดําเนนิกิจกรรม/

โครงการตามแผนงานที่กําหนด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณ

ประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2553 

3  (3) มี(2)+มีการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานทกุกิจกรรม/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2553 

4  (4) มี(3)+มีการสรุป หรือรายงาน

และเผยแพรใหบุคลากรทราบ 

(อางถึง) สหส.อ2.2.010 เอกสารสรุปคาใชจายใน

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจาํปการศึกษา 

2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.3  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 4.4  การวิเคราะหตนทนุในการบริการของหองสมุด 

 สํานักหอสมุดจัดเปนหนวยงานบริการวิชาการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหลงความรู การบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจยั การ

บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และสงเสริมศิลปวฒันธรรม การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน

ของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
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ความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทนุในการดําเนนิงานของหองสมุด โดยมีแนวทางวธิีคิด ไดแก  

การคํานวณตนทนุตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และตนทนุการบริการตอจํานวนการใช โดยใชขอมูล

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ และจํานวนการใชบริการตางๆ  ไดแก 

การเขาใชหองสมุด การยืม-คืน การยืมตอ การจอง การใชวารสารและสื่อโสตทัศน  การสืบคนขอมูล

ผาน Web และขอมูลผูใช การใชบริการ Books drop และ Books return การใชฐานขอมูล และบริการ

อินเทอรเน็ต  เปนขอมูลพืน้ฐานในการคิด 
 
การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงาน 
1. คาใชจายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด ปการศึกษา 2553 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบรหิาร 6,989,770.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบรหิาร 701,346.00 

3 คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร 120,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 38,044.00 

5 คาวัสดุสํานักงาน 122,590.02 

6 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 13,277,686.09 

7 คาใชจายอืน่ๆ เกี่ยวกับหองสมุด 38,744.70 

8 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 639,860.00 

9 โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFIID TAG) 49,220.00 

10 โครงการจัดซือ้เหล็กกัน้หนงัสือ 12,600.00 

11 โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ 113,962.40 

12 โครงการจัดทาํประตูทางเขาอัตโนมัตหิองบริการชั้น 5 141,240.00 

13 โครงการจัดตัง้ประวัติคุณพอประสิทธิ อุไรรัตน 26,000.00 

14 โครงการพฒันาฐานขอมูลหอจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 89,880.00 

15 โครงการสนบัสนุนนักศึกษาทํางาน 41,640.00 

16  โครงการเสวนาวิชาการและบริการ 15,000.00 

17 โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 27,000.00 

18 โครงการสัปดาหหองสมุด 29,000.00 

19 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 15,000.00 
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20 โครงการศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา (ตัง้ไว 2,500.00 บาท แต

ตัดคาใชจายในสวนคาอบรมและสัมมนาภายนอก) 

0.00 

21 โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน 5,000.00 

22 โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 8,000.00 

 รวม  22,501,583.21 

  

คาใชจายในการดําเนนิงานของสํานกัหอสมุดทั้งหมดในปการศึกษา 2553 ทีผ่านมา สามารถ

วิเคราะหเปน 7 เร่ือง ดังนี ้

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท รวมทัง้สิ้น  13,277,686.09   บาท 

            1.1 คาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทศัน และฐานขอมูล  13,277.686.09    บาท 

2.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง้สิ้น 778,960 บาท 

2.1 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอตัโนมัต ิ639,860.00 บาท 

            2.2 โครงการพัฒนาฐานขอมูลหอจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 89,880.00 บาท 

2.3  โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFIID TAG) 49,220.00 บาท 

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ  รวมทัง้สิ้น 53,044.00  บาท  

3.1 โครงการเสวนาวิชาการและบริการ 15,000.00 บาท 

3.2 โครงการศึกษาดูงานหองสมดุสถาบันอุดมศึกษา 0.00 บาท (ตัดงบ 2500.00 บาทในสวน

คาอบรมและสัมมนาภายนอก) 

3.3 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 38,044.00 บาท 

4. การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการบริการ รวมทั้งสิน้  293,802.40  บาท  

4.1 โครงการจัดซือ้เหล็กกัน้หนงัสือ 12,600.00 บาท 

4.2  โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ 113,962.40 บาท  

4.3  โครงการจัดทาํประตูทางเขาอัตโนมัตหิองบริการชั้น 5 141,240.00 บาท  

            4.4   โครงการจัดตัง้หอประวัติ คณุพอประสิทธ ิอุไรรัตน  26,000.00 บาท 

5. การบริการวชิาการและวิชาชีพ รวมทัง้สิ้น  49,000.00 บาท  

5.1  โครงการสัปดาหหองสมุด  29,000.00 บาท 

5.2  โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 15,000.00 บาท 

5.3  โครงการอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน  5,000.00 บาท 

6. คาตอบแทนการบริการ รวมทั้งสิน้  742,986.00  บาท 

            6.1  คาลวงเวลา-สวนบรหิาร  701,346.00 บาท 
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            6.2  โครงการสนับสนุนนักศึกษาทาํงาน  41,640.00 บาท 

7. คาบริหารจัดการ รวมทั้งสิน้  7,279,106.72  บาท 

            7.1  เงินเดือนและคาสวนบริหาร 6,989,770.00 บาท 

            7.2  คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร 120,000.00 บาท 

            7.3  คาวัสดุสํานักงาน  122,590.02 บาท 

            7.4  คาใชจายอืน่ๆ เกี่ยวกับหองสมุด  38,744.70 บาท 

            7.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานกัหอสมุด  8,000.00 บาท 

 
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ และตนทุนการบริการตอจํานวนการใช 
 2. จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2553 

ประเภท จํานวน 

หนงัสือ                                140,399   รายการ 

วารสาร                                        869  รายการ  

สื่อโสตทัศน                                  16,849   รายการ 

หนงัสือพมิพ                                         21   รายการ 

สื่ออิเล็กทรอนกิส                           21,974,639   รายการ    

               รวม                      22,132,777  รายการ 

  

3. จํานวนการใหบริการ 

ประเภท จํานวน 

การเขาใชหองสมุด (หอสมดุกลาง ศูนยการศึกษา 2 ศูนย และผาน

เว็บไซต) 

342,351  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac (Information Portal) ของหองสมุด   1,000,768  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน 132,022   คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา     5,020   คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ   59,848   คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ    11,300   คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ   59,671   คร้ัง 

การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผานออนไลน        128   คร้ัง 

การใชวารสาร   21,675   คร้ัง 
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การใชสื่อโสตทัศน      1,429   คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต   35,133   คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน     6,065   คร้ัง 

การรับคืนผาน Books Drop และ Books Return Stations     5,924   คร้ัง 

การลงทะเบยีนสมาชกิใหม   10,140   คร้ัง 

การตออายุสมาชิกใหม               2,145  คร้ัง 

การแสดงหนังสือใหม      2,918  คร้ัง 

การเก็บหนงัสอื/วารสาร/สื่อโสตทัศน           364,160  คร้ัง 

การบริการใชหองศึกษากลุม (Study room)                  558  คร้ัง 

รวม      2,061,255 ครั้ง 

 

วิธีการคํานวณ 

1. ตนทนุตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย) 22,501,583.21     บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                          22,132,777     รายการ  

∴ ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                             =   1.02       บาท
  
 
 

2. ตนทนุการบริการตอจํานวนการใหบริการ 
คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)  22,501,583.21    บาท 

จํานวนการใหบริการที่เกิดขึ้นทัง้หมดในป 2553                                        2,061,255       คร้ัง 

∴ ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบรกิาร     =   10.92     บาท 

จํานวนการใหบริการ ปการศกึษา 2550-2553 
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ประเภท 2551 2552 2553 

การเขาใชหองสมุด  (หอสมดุกลาง   ศนูย

การศึกษา 2 ศนูยและผานเวบ็ไซต) 

 

497,684  คร้ัง 

 

460,110  คร้ัง 

 

342,351 คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac 

(Information Portal) ของหองสมุด 

 

 1,139,964  คร้ัง 

  

 2,087,270  คร้ัง 

  

 1,000,768  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน 94,580  คร้ัง 94,491  คร้ัง 132,022   คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 2,231  คร้ัง 2,858  คร้ัง 5,020 คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 98,726  คร้ัง 77,786  คร้ัง  59,848   คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ  11,637  คร้ัง 13,281  คร้ัง 11,300   คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ 68,698  คร้ัง 77,406  คร้ัง 59,671   คร้ัง 

การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผาน

ออนไลน 
199  คร้ัง 194  คร้ัง 

128   คร้ัง 

การใชวารสาร 25,394  คร้ัง 29,015  คร้ัง 21,675   คร้ัง 

การใชสื่อโสตทัศน  662  คร้ัง 768  คร้ัง 1,429   คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต 25,122  คร้ัง 32,625  คร้ัง  35,133   คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน 7,414  คร้ัง 6,420  คร้ัง 6,065   คร้ัง 

การรับคืนผาน Books Drop และ Books  

Return Stations 

 

3,653  คร้ัง 

 

4,581  คร้ัง 

 

5,924   คร้ัง 

การลงทะเบยีนสมาชกิใหม - - 10,140   คร้ัง 

การตออายุสมาชิกใหม - - 2,145  คร้ัง 

การแสดงหนังสือใหม - - 2,918  คร้ัง 

การใชหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน - - 364,160  คร้ัง 

การบริการใชหองศึกษากลุม (Study 

room) 
- - 

 

558  คร้ัง 

รวม 1,975,964 ครั้ง 2,886,805 ครั้ง 2,061,255 ครั้ง 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและ

แผน/โครงการเพื่อการดําเนนิการใหบริการ

เปนลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบ

ระมาณ แผนการดําเนินงานประจําป 2553 

และสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันา

ประจําป 2553 

2  

 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

งบประมาณและแผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํ

งบประมาณประจําป 2553 

(อางถึง) สหส.อ2.2.007 เอกสารสรุปจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในสํานักหอสมดุ 

(อางถึง) สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติประจําป

การศึกษา 2553 แผนกบริการ 

(อางถึง) สหส.อ2.3.012 การยืมตอทรัพยากร

สารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 

(อางถึง) สหส.อ2.3.013 การจองทรัพยากร

สารสนเทศผานระบบออนไลน 

(อางถึง) สหส.อ2.3.014 การสืบคนขอมูล

ผานระบบออนไลน (WEBPAC) 

(อางถึง) สหส.อ2.3.015 การตรวจสอบขอมูล

ผูใชผานระบบออนไลน (Borrower 

Information) 

(อางถึง) สหส.อ2.3.024 รวมสถิติผูเขาใช

หองสมุดรายเดือน 

(อางถึง) สหส.อ4.4.005 ขอมูลการใหบริการ

ตางๆ ที่นาํมาหาความคุมทนุ 

3  (3) มี(2)+มีการวิเคราะหตนทุนในการ

ดําเนนิงานและสรุปผลการดําเนนิงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดทาํ

งบประมาณประจําป 2553 

4  (4) มี(3)+มีการรายงานผลเพื่อเผยแพรให

ผูที่เกีย่วของรับทราบ 

(อางถึง) สหส.อ2.2.010 เอกสารสรุป

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ประจําปการศึกษา 2553 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของ

โครงการภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการ 

วางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 

(อางถึง) สหส.อ2.2.010 เอกสารสรุป

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ประจําปการศึกษา 2553 

(อางถึง) สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการ

ขออนุมัติงบประมาณประจาํป 2552 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.4  มีตนทุนทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ ตอ
คาใชจาย = 1.02    บาท  และ ตนทนุการบรกิารของสํานกัหอสมุดตอ 1 หนวยการใหบริการ     
=  10.92  บาท   (ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน) 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด

จัดทํารายงานประจําป   เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอ

สาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 

5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ภายในสํานักหอสมุด 

7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 

9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้  5.1   การประกันคุณภาพ 

 สํานักหอสมุดมรีะบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลสรุปการประเมิน

คุณภาพการศึกษา  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.1  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ 

ในการดําเนนิงานการประกนั

คุณภาพการศกึษา   

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

2  (2) มี(1)+มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบดําเนนิงานประกัน

คุณภาพ 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

3  (3) มี(2)+มีกจิกรรมใหประชาคมมี

สวนรวมในการพัฒนาแผนงานการ

ประกันคุณภาพ  

สหส.อ5.1.002  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินคุณภาพ

ภายในอยางนอยปละ 1 คร้ัง และมี

การเผยแพรผลการประเมนิใหแกผูที่

เกี่ยวของรับทราบ 

สหส.อ5.1.003  รายงานผลการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนนุการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.1.004 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.005 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 

สํานักหอสมุด  

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงนโยบาย และแผนงานอยาง

ตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2553 สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 5.1  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
 
ตัวบงชี้ 5.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ 

 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานอางอิงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  และ
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มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 6 

กรกฎาคม 2554 สํานักหอสมุดไดจัดทําเปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประจําปการศึกษา 2553  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อ

รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   ในฐานะเปนหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 

27 กรกฎาคม 2554  

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.2 (ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล

ตนเองของหนวยงาน  

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุด 

2  (2) มี(1)+มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและ

ประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.2.006 ผลการตรวจสอบตนเอง

ภายในสํานักหอสมุด 

3  (3) มี(2)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน

โดยคณะกรรมการตรวจเยีย่มคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวทิยาลยั  

(อางถึง) สหส.อ5.1.003  รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

หนวยงานสนบัสนุนการศึกษา ประจาํป

การศึกษา 2552 

4  (4) มี(3)+มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในมาปรบัปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ป

การศึกษา 2553 สํานกัหอสมุด 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ ป

การศึกษา 2553 สํานกัหอสมุด 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 5.2  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
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ตัวบงชี้ 5.3  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกนัคุณภาพของหนวยงาน 

 สํานักหอสมุดกําหนดใหทุกแผนกเขามามสีวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยการ

จัดตั้งคณะกรรม การประกนัคุณภาพของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหารและผูแทน บรรณารักษ 

เจาหนาที่จากทุกแผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และ

ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว มีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ี่

กําหนดไว   มีการประเมินจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2553  เพื่อเผยแพรใหผูบริหารมหาวทิยาลยั  หนวยงาน

ที่เกีย่วของและสาธารณชนไดรับทราบ    

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมี

การกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ

การประเมนิคณุภาพ  

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ฝาย

วิชาการ พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับปรับปรุง)  

2  (2) มี(1)+ มีกลไกการดําเนนิงาน

ประเมินตนเองของทกุแผนกใน

หนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2553 

สํานักหอสมุด 

3  (3) มี(2)+ มีการเผยแพรผลการ

ประเมินตนเองใหประชาคม

รับทราบ 

(อางถึง) สหส.อ5.1.003  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนนุการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 

4  (4) มี(3)+ มีการนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ1.2.003 แผนปฏิบัติการของสํานกัหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2553 

5  (5) มี(4)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ 

(อางถึง) สหส.อ5.1.004 รายงานประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักหอสมุด 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 5.3  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 

 

ตัวบงชี้ 5.4  การดําเนินกิจกรรม 5 ส 

     สํานักหอสมุดไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง ดวยเห็นถึงความสําคัญของการสราง

สุขลักษณะ  ในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใหบริการ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส เพื่อทํา

หนาที่บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส 

อยางตอเนื่อง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส 

มีผลลัพทเปนรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน     มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเปน

หลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของแตละป 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ ใน

การดําเนินกิจกรรม 5 ส  

สหส.อ5.4.007 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

กิจกรรม 5 ส  

สหส.อ5.4.008 คําสั่งแตงตัง้กลุมพื้นที่กิจกรรม 5 ส 

2  (2) มี(1)+มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบดําเนนิงานกิจกรรม 5 ส 

(อางถึง) สหส.อ5.4.007 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  

(อางถึง) สหส.อ5.4.008 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่

กิจกรรม 5 ส  

3  (3) มี(2)+มีการจัดกิจกรรม 5 ส ของ

ทุกแผนก  

สหส.อ5.4.009  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรม 5 ส  

4  (4) มี(3)+มีการรตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5 ส 

สหส.อ5.4.010 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

5 ส  

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงนโยบาย และแผนงานอยาง

ตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ5.4.010 รายงานสรุปผลการ

ดําเนนิกิจกรรม 5 ส  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 5.4  มกีารดําเนินงานครบทั้ง 5 เกณฑ  (ไดคะแนน

เทากับ 5 คะแนน) 
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
 

106 

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        

พันธกิจ วัตถุประสงค     

และแผนการดําเนินงาน 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ    

และวัตถุประสงค  ไวเปนลายลักษณอักษร  

(2)  มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

(3)  มี(2)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจตามแนว

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค   

(4)  มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ  และ

เสริมสรางความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

(5)   มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ 

        สถานการณปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / 

แผนงาน และการประเมิน

แผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัย  

(2)    มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 

(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ          

ที่กําหนดไว  

(4)    มี(3)+มีการประเมินแผนงาน และโครงการ 

         ที่ไดดําเนินการแลว 

(5)    มี(4)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและโครงการ 

มาใชปรับปรุง และพัฒนางานของหนวยงานใหดีขึ้น 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 1 10  

คะแนน เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 5.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

ตัวบงช้ี  
2.1   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

(1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.1   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม เอื้ออํานวยความสะดวก 

กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและใหบริการ 

 

 

(1)    มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่

ทันสมัยในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

(2)    มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทุกระบบงาน

หองสมุดและโปรแกรมสําหรับใชงานทั่วไป 

(3)    มี(2)+มีการบํารุงรักษา และปรับปรุง

สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน 

(4)    มี(3)+มีบุคลากรของหนวยงานรับผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

(5)    มี(4)+มีการนําผลการติดตาม วิเคราะห   

และการประเมินมาปรับปรุงงานใหมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.2   มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย

สําหรับปฏิบัติงานและใหบริการไม

นอยกวารอยละ 50 ของเครื่อง

คอมพิวเตอรทั้งหมด 

 

(1)    นอยกวารอยละ  20 

(2)    รอยละ 20 - 29      

(3)    รอยละ 30 – 39 

(4)    รอยละ 40 – 49 

(5)    มากกวาหรือเทากับรอยละ 50  

 

 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวช้ีวัด 
2.1.3   สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร 

ที่ทันสมัย  สําหรับใหบริการอยาง

นอย 1  เครื่อง  ตอผูใช  200 คน 

 

(1)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช    1,000  คน 

(2)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช       800  คน 

(3)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช       600  คน 

(4)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช       400  คน 

(5)  คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ ผูใช       200  คน 

 

 

4 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.4   มีการจัดการระบบหองสมุด

อัตโนมัติอยางครบถวนทุก

กระบวนการปฏิบัติงาน 

 

 

(1)  นอยกวา 2  ระบบ 

(2)   2 - 3  ระบบ      

(3)   4 - 5  ระบบ 

(4)   6 – 7 ระบบ 

(5)  มากกวาหรือเทากับ 8 ระบบ 

 

 

5 

 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.5   มีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุด

ที่ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหา

และบริการอยางนอย 10 ขอ 

 

(1)  นอยกวา  4  ขอ 

(2)  4 - 5  ขอ      

(3)  6 – 7  ขอ 

(4)  8 – 9  ขอ 

(5)  มากกวาหรือเทากับ 10 ขอ 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.1.6   บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา

ทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมากกวาหรือเทากับ

รอยละ 40 ของกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสํานักหอสมุด 

 

(1)  นอยกวารอยละ 10 

(2)  รอยละ 10 - 19 

(3)   รอยละ 20 - 29 

(4)   รอยละ 30 - 39 

(5)   มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 

 

5 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.1.1 – 2.1.6  4.83  

คะแนนรวมตัวบงชี้ 2.1  +  / 2 4.92  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

ตัวบงช้ี  
2.2    งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

(1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.2.1  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ

จํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา    

900 : 1 (รายการ : คน) 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ  500 - 599  

(2)   600 - 699       

(3)   700 - 799 

(4)   800 – 899 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 900 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.2.2   คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศตอนักศึกษาไมนอยกวา 

900 : 1  (บาท :คน) 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ  500 - 599   

(2)   600 - 699       

(3)   700 - 799 

(4)   800 – 899 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 900 

 

 

 

1 

 

ตัวช้ีวัด 
2.2.3   คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมากกวา

หรือเทากับรอยละ 30  ของ

คาใชจายในการซื้อทรัพยากร

สารสนเทศทั้งหมด 

 

(1)  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 25 -  29   

(2)   รอยละ 30 - 34 

(3)   รอยละ 35 - 39 

(4)   รอยละ 40 - 44 

(5)  มากกวาหรือเทากับรอยละ  45   

 

 

 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวช้ีวัด 
2.2.4  มีจํานวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส

คิดเปนรอยละ 85 ของทรัพยากร

สารสนเทศทั้งหมด 

 

(1)  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 40 - 49     

(2)   รอยละ 50 - 59      

(3)   รอยละ 60 - 69 

(4)   รอยละ 70 - 79 

(5)   มากกวาหรือเทากับรอยละ  80   

 

 

5 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.2.1 – 2.2.4  3.50   

คะแนนรวมตัวบงชี้ 2.2  +  / 2  4.25   
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

ตัวบงช้ี        
2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

(1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.3.1   มีบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควาอยางนอย 10 ชั่วโมงตอวัน 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 6 ชั่วโมง  :  วัน  

(2)   7 ชั่วโมง  :  วัน 

(3)   8  ชั่วโมง  :  วัน 

(4)   9  ชั่วโมง  :  วัน 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 10 ชั่วโมง  :  วัน 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.3.2  มีบริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อ 

การสืบคนขอมูล 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 6  ฐาน  

(2)   7 ฐาน 

(3)   8 ฐาน 

(4)   9 ฐาน 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 10 ฐาน 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.3.3   มีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ

ออนไลน 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 3  รายการ  

(2)   4  รายการ 

(3)   5  รายการ 

(4)   6  รายการ 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 7 รายการ 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 

 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวช้ีวัด 
2.3.4   มีการเปดใหบริการในเวลาที่

เหมาะสม  12 ชั่วโมง /  วัน         

ในภาคเรียนปกติ 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 8 ชั่วโมง / วัน  

(2)   9 ชั่วโมง / วัน 

(3)   10  ชั่วโมง / วัน 

(4)   11  ชั่วโมง / วัน 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 12 ชั่วโมง / วัน 

 

 

 

5 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.3.1 – 2.3.4   5.00        

คะแนนรวมตัวบงชี้ 2.3  +  / 2  5.00    
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

ตัวบงช้ี  
2.4  งานจดหมายเหตุ 
 

 

(1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผน

พัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.4.1  มีการดําเนินงานจดหมายเหตุ

ตามหลักวิชาการ 

 

 

(1)    มีนโยบายการจัดหาเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ  

(2)    มี(1)+มีบุคลากรที่มีประสบการณเฉพาะ

รับผิดชอบโดยตรง 

(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามหลักวิชาการดาน

จดหมายเหตุ 

(4)    มี(3)+มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

(5)    มี(4)+มีการประเมินและนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.4.2  มีจํานวนการขอใชบริการ

เพิ่มขึ้น  ไมต่ํากวารอยละ 80 

 

(1)  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 20     

(2)   รอยละ 21 - 40      

(3)   รอยละ 41 - 60 

(4)   รอยละ 61 - 80 

(5)   มากกวาหรือเทากับรอยละ  81   

 

 

5 

 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.4.1- 2.4.2  5.00  

คะแนนรวมตัวบงชี้ 2.4  +  / 2    5.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

ตัวบงช้ี   
2.5  งานบริการสงเสริมวิชาการ 
 

 

(1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.5.1   มีการแนะนํา / สอนการใชและ

อบรมวิธีการสืบคนขอมูลไมต่ํากวา

รอยละ 50 ของหลักสูตร 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับรอยละ 20 

(2)   รอยละ 21 – 30 

(3)   รอยละ 31 – 40 

(4)   รอยละ 41 – 50 

(5)   มากกวาหรือเทากับรอยละ 51 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.5.2   มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน

และการใชหองสมุด 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 2 ครั้งตอป  

(2)   3 ครั้งตอป 

(3)   4 ครั้งตอป 

(4)   5 ครั้งตอป 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 6 ครั้งตอป 

 

 

5 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
2.5.3   มีการผลิตวารสารวิชาชีพ 

 

(1)   มีแผนดําเนินงานในการจัดทํา  

(2)   มี(1)+มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

(3)   มี(2)+มีการจัดตั้งกองบรรณาธิการ 

(4)   มี(3)+มีการออกไดตามกําหนดปละ 2 ฉบับ 

(5)   มี(4)+มีผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ

เปนผูพิจารณาบทความ 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 

 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ    
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
ตัวช้ีวัด 
2.5.4   มีการประชาสัมพันธเผยแพร

ขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ 

อยางครอบคลุม 

 

(1)   มีแผนดําเนินงาน 

(2)   มี(1)+บุคลากรทุกคนมีสวนรวม 

(3)   มี(2)+มีการกําหนดตารางการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

(4)   มี(3)+มีการดําเนินการตามตารางที่กําหนด 

(5)   มี(4)+มีการเผยแพรผานรายการบนออนไลน

และส่ิงพิมพ 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.5.5  มีการรับฝกปฏิบัติงานทั้งในและ

นอกวิชาชีพ 

 

(1)   มีนโยบายในการรับนักศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอกในการฝกงาน 

(2)   มี(1)+บุคลากรแตละแผนกมีสวนรวม 

(3)   มี(2)+มีการทําแผนตารางการฝกปฏิบัติงาน 

(4)   มี(3)+มีการนําเสนอรายงานการฝก 

ปฏิบัติงาน 

(5)   มี(4)+มีการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 

 

 

 

5 

 

ตัวช้ีวัด 
2.5.6   มีบริการสําหรับบุคคลภายนอก 

 

(1)   นอยกวาหรือเทากับ 1,000 คนตอป  

(2)   1,001 – 1,500 คนตอป 

(3)   1,501 – 2,000 คนตอป 

(4)   2,001 – 2,500 คนตอป 

(5)   มากกวาหรือเทากับ 2,501 คนตอป 

 

 

5 

 

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.5.1 – 2.5.6  5.00  

คะแนนรวมตัวบงชี้ 2.5  +   / 2 5.00  
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.1  การบริหารและการจัดการ  (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ         

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนการ

บริหารและการจัดการ 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการ 

(4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

        พัฒนา      

 

 

 

5 

 

 

 

3.2  โครงสรางและระบบบริหาร (1)   มีการกําหนดโครงสรางและระบบบริหาร 

       ขององคกรไวอยางชัดเจน  

(2)   มี(1)+บุคลากรรับทราบในโครงสรางและ 

       ระบบบริหาร 

(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและ 

       ระบบการบริหาร 

(4)   มี(3)+มีการประเมินโครงสรางและระบบ 

       บริหาร 

(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3.3. ระดับความพึงพอใจของ         

ผูรับบริการ. 

(1)   คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 

(2)   คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 

(3)   คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 

(4)  คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50 

(5)  คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 

 

 

4 

 

3.4  การพัฒนาบุคลากร (1)   มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ  

(4)   มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.5   ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 

ชวยในการบริหารและการ 

        ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ      
(2)  มี(1)+มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล 

       สารสนเทศอยางเปนระบบ 

(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ 

       ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(4)  มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

 (5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

 

5 

 

3.6  การกําหนดภาระหนาที่ของ 

        บุคลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว 

อยางชัดเจน 

(2)  มี(1)+มีระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 

       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 

(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน 

       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 

(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

       บุคลากรตามภาระหนาที่ 

(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       และพัฒนางานตอไป  

 

 

 

 

5 

 

 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 3 29  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 3 4.83  
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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                 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ และมีผูรับผิดชอบ 

(3) มี(2)+จัดทํางบประมาณ กล่ันกรอง 

รายจายที่สอดคลองกับกิจกรรม/ โครงการ 

ของมหาวิทยาลัย  

(4) มี(3)+มีการประเมินผลการดําเนินงาน 

โครงการ 

(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง         

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4.2  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป       

(2)   มี(1)+ มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป 

       และสอดคลองกับนโยบายหลักของ 

มหาวิทยาลัย 

(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

       โครงการ  

(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการใชงบประมาณ 

       ประจําป 

(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน    

พัฒนา    

 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

4.3 การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 

และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 

        และครอบคลุมภารกิจ  

(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการตรวจสอบ และ 

        มีการดําเนินกิจกรรม / โครงการตาม 

แผนงานที่กําหนด 

(3)   มี(2)+มีการติดตามประเมินผลดําเนินงาน 

        ทุกกิจกรรม / โครงการ 

(4)   มี(3)+มีการสรุปหรือรายงานและเผยแพรให 

        บุคลากรทราบ 

(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       พัฒนา   

 

 

 

 

 

5 

 

4.4 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของ
หองสมุด 

(1)   มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและแผน/

โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการเปน

ลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

(2)   มี(1)+มีการดําเนินงานตามงบประมาณ 

        และแผนงาน/โครงการ 

(3)  มี(2)+มีการวิเคราะหตนทุนในการดําเนิน 

งานและสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)  มี(3)+มีการรายงานผลเพื่อเผยแพรใหผูที่

เกี่ยวของรับทราบ 

(5)  มี(4)+มีการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง 

       พัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการ

ดําเนนิงานในปตอไป 

 

 

 

 

 

5 

 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 4 20  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 4 5.00  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.1 การประกันคุณภาพ (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา       

(2) มี(1)+มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ 

        ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

(3) มี(2)+มีกิจกรรมใหประชาคมมีสวนรวม 

ในการพัฒนาแผนงานการประกัน 

        คุณภาพ  

(4) มี(3)+มีการประเมินคุณภาพภายใน 

        อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร 

        ผลการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบ     

(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ (1)   มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล 

       ตนเองของหนวยงาน  

(2)   มี(1)+มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและ 

       ประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอคณะกรรมการประกัน

คุณภาพของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(3)   มี(2)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

       โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพ 

       การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

(4)   มี(3)+มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

  (5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

         พัฒนา 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.3   ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

         

(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมีการกําหนด 

ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

(2) มี(1)+มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเอง

ของทุกแผนกในหนวยงาน 

(3) มี(2)+มีการเผยแพรผลการประเมินตนเอง 

ใหประชาคมรับทราบ 

(4) มี(3)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน

พัฒนา 

(5) มี(4)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ 

        การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

5 

 

5.4  การดําเนินกิจกรรม 5 ส (1)   มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส  

  (2)   มี(1)+มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 

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

แผนก    

(4)   มี(3)+มีการตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดทํากิจกรรม 5 ส  

(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 5 20  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 5 5.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2553 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2553 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2553 
 

องคประกอบ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
 

(n) 

คาเฉลี่ยผล
การ

ประเมิน
การ

ดําเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

 
ผลการ
ประเมิน
ของผู

ประเมินฯ 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน  พันธกิจ 

วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 

 

2 

 

5.00 

 

ดีมาก 

  

2.  ภาระงานหลัก 5 4.83 ดีมาก   

3.  การบริหารและการจัดการ 6 4.83 ดีมาก   

4.  การเงนิและงบประมาณ 4 5.00 ดีมาก   

5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 5.00 ดีมาก   

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 21     

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
103.13* 

   

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  4.91** ดีมาก   

 
หมายเหต ุ
 * เทากับ (2x5.00) + (5x4.83) + (6x4.83) + (4x5.00) + (4x5.00) 

  = 10.00 + 24.15 + 28.98 + 20.00 + 20.00 

  = 103.13 

 

 ** เทากับ    103.13       =    4.91 

                      21 

 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 

 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2553  
 จุดแข็ง 

 1.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัในการใหบริการและการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีมาตรฐานสากลในการดําเนินงาน และใชเทคโนโลยี RFID (RFID Self 

Check System) โดยไดนําระบบระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคลื่นวทิย ุ(Radio Frequency Identification 

Technology-RFID) มาใชในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใช และติดตั้งจุดคืนหนงัสือ (Books 

Return)    

 2.  จัดทําเอกสารดิจิตัลประเภทวทิยานพินธและงานวิจยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai 

Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรูของมหาวทิยาลัยรังสิตใน

ฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวทิยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเปนคลังความรูระดับชาติ และสงผลให

นักศึกษาและคณาจารยสามารถเขาถึงองคความรูจากวทิยานพินธและงานวจิัยของทุก

สถาบนัการศกึษาในประเทศไทย 

 3.  มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมทุกหลักสูตรและมีการพฒันาเชิงปริมาณ

อยางตอเนื่องและเปนไปตามแผนการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนกิส 

 4.  มีบริการอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมการใหบริการ จาํนวน 8 ประเภทบริการ ไดแก บริการตอ

อายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมลูทรัพยากร

สารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  บริการขาวสารขอมลูผานเว็บไซต   บริการคนควา

อางอิงออนไลน (Ask a Librarian)  บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Check)  และบริการคืน

อัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return)  

5.  มีชองทางที่ใหผูใชสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดหลายชองทาง  และเปนบริการเชิงรุกที่

ผูใชไมตองมาดวยตนเอง  ไดแก บริการตอบคําถามทาง e-mail    ตอบคําถามผาน Web board  

และบริการตอบคําถามผานออนไลน (MSN) 

 6.  มีบริการวชิาการและวิชาชีพ โดยมกีารออกวารสารวิชาชพีทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มีการจัดรายการวิทยุ Smile Library ซึ่งถือเปนหองสมุดมหาวทิยาลัยแหงเดียวใน

ประเทศไทยทีท่ําการออกอากาศรายการเพื่อสังคมบนคลื่นวทิย ุมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชอยาง

สม่ําเสมอ และมีโครงการรณรงคสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาต ิ

 7.  มีความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่อง 5 ส จนกลายเปนแนวปฏบิัติที่ดี และ

ไดรับการยอมรับจากประชาคมมหาวทิยาลัย 

 8.  มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ไดรับการพัฒนาทกัษะความสามารถอยางสม่าํเสมอ 

และมีความคดิสรางสรรคในการพัฒนางาน 
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9.  มีการวเิคราะหการใชงบประมาณในดานตางๆ มกีารวิเคราะหตนทุนในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและการบริการ เพื่อประโยชนในการประเมินมูลคาการลงทนุและกาํหนดกลยุทธสรางความ
คุมคาของการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ 
    
  ปญหาและอปุสรรค 

 1. ดานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดมีจํานวนและสมรรถนะของเครื่อง
คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใหบริการอินเทอรเน็ต  และขาดบุคลากรที่มทีักษะทางดานคอมพิวเตอร
โดยตรง 

     2. ดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดไดรับงบปรระมาณสําหรับการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนเทาเดิม แตราคาของทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนทุกป แมวาจะมทีรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนกิสในปริมาณที่เพยีงพอแตยงัตองมีงบประมาณในการพัฒนาปริมาณ

ทรัพยากสารสนเทศประเภทหนงัสือใหมากขึ้น 

             3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เพราะบุคลากรมีภาระงานมาก ทัง้ภาระงานหลัก ภาระงานรอง

และภาระงานรวมของสํานักหอสมุด  

4. การประชาสัมพันธการบริการแนะนํา/สอนการใชและอบรมวิธีการสืบคนและเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศใหคณาจารย นกัศึกษา และบุคลากรยังไมทั่วถงึ 

5. วารสารรังสติสารสนเทศยงัขาดคุณสมบัติความเปนมาตรฐานวารสารวิชาการในดานการ

ออกลาชากวากําหนด 

6. พื้นที่สาํหรับบริการการอานและคนควาสําหรับผูใช หรือ Learning Common Area มีความ

แออัด ไมเพียงพอ 
 
แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดทําแผนการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอรที่มีสมรรถนะเหมาะสมและจํานวนเพิ่มข้ึน 

2.  วิเคราะหตนทนุคาใชจายในการจัดหาตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอขอ 

งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเพิ่มจากมหาวิทยาลัย 

3.  วิเคราะหภาระงานและความตองการทางดานทักษะความสามารถเฉพาะตําแหนงของ 

บุคลากร เพื่อเสนอขออัตรากําลังเพิ่มจากมหาวิทยาลยั 

4.  เพิ่มชองทางและความถีใ่นการประชาสัมพันธใหเขาถึงคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร 

อยางครอบคลมุและใกลชิดยิ่งขึ้น 

5.  ปรับปรุงกระบวนการจัดทําและการผลติวารสารรังสติสารสนเทศใหมีความรวดเร็วขึ้น  
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รวมทัง้สงเสรมิและสนับสนนุใหบุคลากรของสํานักหอสมุดเขียนบทความ และประชาสัมพนัธให

บุคลากรในวชิาชีพสงบทความมาตพีิมพเพิ่มข้ึน  

6.  ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอพื้นที่ชัน้ลางของอาคารหอสมุดซึ่งเคยใชเปนหอง  

Study Room คืนจากการใชเปนหองเรียนของคณะแพทยแผนตะวนัออก 
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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 พนัธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย 

สํานักหอสมุด 

สหส.อ1.1.002 Web Site ของสํานักหอสมดุ 

สหส.อ1.2.003 แผนการปฏิบตัิการของสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ1.2.004 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนนิงานประจาํป 2553 และ 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2553 

สหส.อ1.2.005 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

(2548-2553) (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ1.2.006 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา มหาวทิยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 

ฉบับวิเคราะห ทบทวน และปรับในชวงกลางแผน 

รอว.อ1.005 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา  ฝายวิชาการ  พ.ศ. 2550-2554 (ฉบับ

ปรับปรุง)  

รอว.อ1.006 การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในดานวชิาการ  

พ.ศ. 2552-2554 (ผลสําเร็จ) 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั  (ตัวบงชี้ 2.1) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยสีารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

รังสิต (2553-2557) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.004 เอกสารแสดงจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด   

ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.005 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon 

สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัต ิHorizon : System Administration 

Guide 

สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Acquisition User’s and 

Setup Guide 

สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Cataloging Setup 

Guide 

สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Circulation User’s and 

Setup Guide 

สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Serial User’s and 

Administrator’s Guide 

สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Training  Guide 

สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  RFID System User’s  

Manual 

สหส.อ2.1.013 เอกสารบันทึกขอแกไข/ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา 

/อบรมแกบุคลากร ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.014 เอกสารการบํารุงรักษา ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร                

ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.015 แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใชเขาสูระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิHorizon 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.1)     
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.017 เอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.018 เอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.019 เอกสารสถิติการเขาใชเว็บไซตสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.020 เอกสารการบริการผานทางเว็บบอรดบนเวบ็ไซตสํานักหอสมุด         

ปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.1.021 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ     

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบตัิงานและการดําเนนิงาน แผนกเทคนิค ประจําป

การศึกษา 2553      

สหส.อ2.2.003 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon 

สหส.อ2.2.004 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกเทคนิค ประจําป

การศึกษา 2553      

สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงาน แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2553   

สหส.อ2.2.006 จํานวนนักศึกษา ประจาํปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.007 เอกสารสรุปจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในสํานกัหอสมุด 

สหส.อ2.2.008 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแตละคณะ 

ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.009 เอกสารแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนกิส 

ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.010 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจําป

การศึกษา 2553 

สหส.อ2.2.011 เอกสารสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส ประจําป

การศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2553  

สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่ประจาํปการศึกษา 2553  

แผนกบริการ 

สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติ ประจําปการศึกษา 2553 แผนกบริการ 

สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงาน ประจาํปการศึกษา 2553 แผนกบริการ 

สหส.อ2.3.005 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  

สหส.อ2.3.006 แบบบันทกึบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่เคานเตอร 

สหส.อ2.3.007 แบบบันทกึบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่โตะบริการตอบคําถาม 

สหส.อ2.3.008 ผลบันทกึการปฏิบัติงานตอบคําถามชวยการคนควา ตลอดปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.3.009 ตารางการปฏิบัติงานของบรรณารักษประจําโตะตอบคําถาม 

สหส.อ2.3.010 

หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามผานออนไลน (MSN)/ผานทาง e-mail 

และผานทาง Web board 

สหส.อ2.3.011 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนตางๆทีม่ีใหบริการของสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.3.012 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew)    

สหส.อ2.3.013 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน    

สหส.อ2.3.014 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน(WebPAC) 

สหส.อ2.3.015 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  (Borrower Information) 

สหส.อ2.3.016 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 

สหส.อ2.3.017 การใหบริการคนควาอางองิออนไลน 

สหส.อ2.3.018 การใหบริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Check) 

สหส.อ2.3.019 การใหบริการคืนอัตโนมัติดวยตนเอง (Books Return) 

สหส.อ2.3.020 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.021 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 3  

สหส.อ2.3.022 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 5  

สหส.อ2.3.023 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัหองสื่อโสตทัศน 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.024 รวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน 

สหส.อ2.3.025 ตารางภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาทีห่องสมุด 

สหส.อ2.3.026 ตารางเซน็ชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.4)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001 นโยบายการจดัหาเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ 

สหส.อ2.4.002 แผนปฏิบัติการแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปการศึกษา  2553 

สหส.อ2.4.003 รายงานการประชุมแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.4.004 บันทกึขออนุมตัิเรียกบุคลากรมาทดลองปฏิบัติงาน 

สหส.อ2.4.005  คูมือปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.4.006  แฟมลงทะเบยีนรับเอกสารจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.007  แฟมลงทะเบยีนรับภาพถาย 

สหส.อ2.4.008  แฟมลงทะเบยีนรับของที่ระลึก 

สหส.อ2.4.009  เอกสารเว็บไซตหอจดหมายเหต ุ

สหส.อ2.4.010  คูมือการใชฐานขอมูลหอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.4.011         รายงานผลการดําเนนิงานหอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา  2553 

สหส.อ2.4.012  แบบขออนุญาตใชเอกสารจดหมายเหต ุหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.4.013  หลักฐานขออนุญาตใชเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัรังสิต 

สหส.อ2.4.014  สถิติการขอใชบริการหอจดหมายเหต ุมหาวทิยาลยัรังสติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
 

135 

องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.5)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.5.001 แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด  

สหส.อ2.5.002 ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

สหส.อ2.5.003 

บันทกึแจงเรื่องการปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา2553 

สหส.อ2.5.004 แบบแจงรับบริการนาํชมและแนะนาํการใชหองสมุดสาํหรับนักศึกษาใหม 

สหส.อ2.5.005 ตารางการรับแจงการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมดุของคณะตางๆ 

สหส.อ2.5.006 ตารางการจัดกลุมนกัศึกษาและบรรณารักษผูปฐมนิเทศ 

สหส.อ2.5.007 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.5.008 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและอบรมการสืบคนขอมูล 

สหส.อ2.5.009 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและตารางการสอนรายวิชา psy 311 

สหส.อ2.5.010 บันทกึเชิญผูเขารวมอบรมฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.5.011 รายชื่อผูเขารวมอบรมฐานขอมูลออนไลน 

สหส.อ2.5.012 

รายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัดโครงการ / 

ประเมินผล 

สหส.อ2.5.013 รายละเอียดโครงการจัดนทิรรศการ 

สหส.อ2.5.014 รายละเอียดของขอมูลที่จัดบอรด 

สหส.อ2.5.015 เอกสารขอมูลที่จัดนทิรรศการ/ขอมูล/ขาวสารตางๆ 

สหส.อ2.5.016 ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอานประจาํปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.5.017 ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรดประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.5.018 เอกสารการผลิตวารสารวิชาชีพ 

สหส.อ2.5.019 แผนการจัดรายการวทิย ุSmile Library                 

สหส.อ2.5.020 ตารางผูจัดรายการวทิย ุSmile Library 

สหส.อ2.5.021 เอกสารแจงเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดรายการวิทย ุ

สหส.อ2.5.022 สรุปตารางผูจดัรายการวทิย ุ Smile Library ประจําป 2552- 2553 

สหส.อ2.5.023 เอกสารลงชื่อผูจัดรายการวทิยุประจาํเดือน 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.5)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.5.024 เอกสารเผยแพร RSURaDio วิทยุชุมชนคนรักรังสิต 97.25 MHz 

สหส.อ2.5.025 
 เว็บไซต  
http://library.rsu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id
=155&Itemi = 130 

สหส.อ2.5.026 เว็บไซต RSU Radio - www.rsunews.net/radio                     

สหส.อ2.5.027 เอกสารการฝกปฏิบัติงานของนักศกึษาฝกงาน 

สหส.อ2.5.028 สมุดเซ็นชื่อบุคคลภายนอกเขาใชหองสมดุ 

สหส.อ2.5.029 

เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถายสาํเนาเอกสารระหวางหองสมดุ

สําหรับบุคคลภายนอก  ประจําปการศึกษา 2553 

สหส.อ2.5.030 สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดรายเดอืน 

สหส.อ2.5.031 
สถิติการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดสําหรับ

บุคคลภายนอก ประจําปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลกัและความรับผิดชอบ 

สหส.อ3.1.002 แผนบริหารความเสี่ยงดานการดําเนนิงานสํานักหอสมุด (ปรับแกไข) 

สหส.อ3.1.003 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด 

สหส.อ3.1.004  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งสาํนักหอสมุด 

สหส.อ3.2.005 โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.2.006 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

สหส.อ3.2.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

สหส.อ3.3.008 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2553  

สหส.อ3.3.009 ขอมูลการวิเคราะหผลจากแบบสํารวจที่เกบ็จากผูใชบริการ 

สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2553 

สหส.อ3.4.011 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญ ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-

ภายนอก 

สหส.อ3.4.012 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุด 2553 

สหส.อ3.5.013 ฐานขอมูล สาํนักงานงบประมาณ, สํานกังานวางแผนฯ, สํานักงาน

พัสดุ 

สหส.อ3.6.014 Job Description 

สหส.อ3.6.015 รายละเอียดเกีย่วกับบุคลากร 

สหส.อ3.6.016 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานกัหอสมุด (เอกสาร

ลับเฉพาะ) 

สหส.อ3.6.017 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที ่

ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที ่
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องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดทาํงบประมาณประจาํป 2553 

สหส.อ4.1.002 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ

ภาคการศึกษาที ่1-3/2553 

สหส.อ4.2.003 ขั้นตอนการเบกิจายงบประมาณ 

สหส.อ4.2.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2553 

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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพสํานกัหอสมุด          

สหส.อ5.1.003 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน

สนับสนนุการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 

สหส.อ5.1.004 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา                   

ประจําปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.005 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา                   

ประจําปการศึกษา 2553 สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.2.006 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด 

สหส.อ5.4.007 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  

สหส.อ5.4.008 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิกรรม 5 ส  

สหส.อ5.4.009 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  

สหส.อ5.4.010 รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 5 ส  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สำ
นัก

หอ
สม

ุด 
มห

าว
ิทย

าล
ัยร

ังส
ิต



 
 

140 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  การแนะนําการใชหองสมุด 

                 -  การสอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล  

      -  รายการวิทย ุSmile Library 

                 -  กิจกรรม RSU Love to Read 

      -  วารสารรังสิตสารสนเทศ 
 

♦ สื่อประชาสัมพันธขาวสารบริการ 
                    -  จดหมายขาวสํานักหอสมุด 

                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Facebook 

                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Twitter.com 
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♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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รายการวิทย ุSmile  Library 
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กิจกรรม RSU Love to 
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วารสารรังสติสารสนเทศ 
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จดหมายขาวสํานักหอสมุด 
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  เครือขายสังคมออนไลน 
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