
 



            คํานํา 
 
 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 นี้ จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผล
การดําเนินงาน พรอมทัง้นาํเสนอจุดเดน ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตน 
เองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวางวนัที่ 1 มิถุนายน 2557 – วันที ่ 31 พฤษภาคม 2558          
ที่ผานมา และนําเสนอแกผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สาธารณชน คณะกรรมการประกนั
คุณภาพฝายวชิาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  

 
            ในปการศึกษา 2557  สํานักหอสมุดไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง  PDCA ที่           
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวคือ 5 องคประกอบ จํานวน 16 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  

    องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 
    องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

                            องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
                            องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
                            องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

 
          สํานกัหอสมุดหวงัเปนอยางยิง่วารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2557 นี ้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่จะสะทอนใหเห็นถงึความอุตสาหะมุงมัน่ของบุคลากรของ
สํานักหอสมุดทุกคนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวม 
มือกันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
   ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นกัศึกษา และผูใชบริการหองสมุดทุกทานที่ไดสนับ 
สนุนการดําเนนิงานของสํานกัหอสมุด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา ณ 
โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่านจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอ 
เนื่องในโอกาสตอไป 

 
 
                                ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
                                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
                                                                                            ตุลาคม 2558 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลัยรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ
บัญชาข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ริหารและ
ควบคุมการดําเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลัยรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุข้ึนเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร
ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณช้ัน 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการช่ัวคราว และ
เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529    จึงไดทําการยาย
หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณช้ัน 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา
ใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน จนถึงป พ.ศ. 
2532 สํานักหอสมุดจึงไดยายมายงัอาคารหอสมุดซึ่งเปนทีท่ําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 
 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีทนัสมัย และบริการทีม่ปีระสิทธิภาพ             
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม                          
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเช่ือมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมยั ทําใหเกดิบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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  วัตถุประสงค 
               1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย 
               2. ใหบริการผูใชอยางมีประสิทธภิาพดวยเทคโนโลยทีันสมัย 
               3. สนับสนนุการพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม 
               4. ใหบริการวชิาการแกชุมชนและสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               5. สรางความรวมมือระหวางหองสมุดเพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการรวมกนั
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2557 
               สํานักหอสมุด มแีผนพัฒนาทีส่อดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (2555-2559) และ
แผนพัฒนาฝายวิชาการในดานการบริการวิชาการ (2555-2559) โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ 
ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป  
       มหาวทิยาลัยรังสิต 
2. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
3. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 
4. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 2557 
5. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 
6. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
7. โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) ทดแทน 
8. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 
9.   โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

กลยทุธ  1.2  จัดทําโครงสรางพื้นฐานทีดี่ 
1. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
2. โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 
3. โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 
4. โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร                                     
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กลยทุธ  1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวัสดิการท่ีดี 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา  2557 

กลยทุธ  1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธ 2.2  การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการสัปดาหหองสมุด 
2. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
3. โครงการพฒันาการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา 

 (RSU Library eBook) 
4. โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 
5. โครงการพฒันาทักษะ การคนควาขอมูลเพือ่การศึกษาแกนักศึกษา 
6. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มี 
 การเรียนการสอน 

กลยทุธ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
2. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 
3. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยทุธ 4.3  การพัฒนาบุคลากรดานการวิจยัและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและ การพัฒนาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
 
กลยทุธ 5.3  การใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ                                           
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          ในปการศึกษา  2557 สํานักหอสมดุไดกําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพื่อใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด จาํนวน  27  โครงการ  ไวดังนี ้

1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 2557 
2. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 
3. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน (RSU Loves to Read) 
4. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
5. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 
6. โครงการสัปดาหหองสมุด 
7.  โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 
8. โครงการพฒันาการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU Library eBook) 
9. โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 
10. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
11. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและการพฒันาตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั       
12. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
13. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
14. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 
15. โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต 
16. โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) ทดแทน 
17. โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 
18. โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 
19. โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 
20. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
21. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 
22. โครงการพฒันาทักษะ การคนควาขอมูลเพือ่การศึกษาแกนักศึกษา 
23. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 
24. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
25. โครงการ Smile Library 
26. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากร 
27. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเปด 

                การเรียนการสอน 
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1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปการศึกษา 2558 
 ในปการศึกษา 2558 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนนิงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ. 2555-2559 ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ   1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
2. โครงการพฒันาคลังความรูมหาวิทยาลัยรังสิต 
3.  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส                

ประจําปการศึกษา 2558 
 
กลยทุธที ่1.2   จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ดี 

 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางหนังสือเพือ่ใหบริการผูใช 
 2.  โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 

 
กลยทุธที ่ 1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวสัดิการ 

1.  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
 
กลยทุธที ่1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด   
2. โครงการกิจกรรม 5ส สู 7ส  

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธที ่2.2  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการสัปดาหหองสมุด 

 
กลยทุธที ่2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรบันักศกึษาและศิษยเกา 

 1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 
 2. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 
 3.  โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยทุธที ่4.3  การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพัฒนาตนเอง 
     แกอาจารย และนกัวิจยั 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธที ่5.1  กําหนดนโยบาย และพฒันาการบรหิาร การบรกิารวิชาการ 

1. โครงการจดัทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 
 
กลยทุธที ่5.3  ใชการบรกิารวิชาการเปนฐานการเรยีนรูตลอดชวีิตของสงัคม 

1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 
 

1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  
 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงใชชื่อใหมวา  สาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับต้ังแตป 
พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานกัหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมดุ ออกเปน 4 แผนก และ 1 
สํานักงาน ประกอบดวย 
 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริการ 
3.  แผนกพฒันา 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ   
5.  สํานักงานเลขานุการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี ้
1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไดแก หนงัสือ วารสาร       

นิตยสาร หนงัสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับ
บริจาค และแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ การ
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ลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การแจงผลการจัดหา การติดตามทวงถาม 
การดูแลและทาํบัญชีคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก 

1.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 
      มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน และ

วารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และดัชนีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อใหบริการ และจัดทําเอกสารดิจิทัลประเภทวิทยานิพนธและงานวิจัยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรู
ของมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ แก
ผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญานิพนธ/
วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการหนงัสือ
สํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสือ/
วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนงัสือ หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และ ส่ือโสต
ทัศน นาํจัดเรียงข้ึนช้ันใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ   

2.2 งานบริการสารสนเทศ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเร่ืองแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก
แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน WEBPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล
ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธกีารใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา
บทความระหวางหองสมุด 

2.3 งานบริการการอาน 
       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเร่ืองการใหบริการหนงัสือทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ
หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   
การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด
นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ
สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานกัหอสมุด 
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2.4 งานหองสมุดสาขา 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษา

สาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใชบริการระดับบัณฑิตศึกษา การบริการยืม-คืน 
การบริการยืมระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   

 
3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งานสงเสริมและพัฒนา   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย     เพื่อการ
พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดไปสูผูใชทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทําและ
เผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรจาก
สถาบันการศึกษาตางๆ  และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  

 
3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมดุ รวมมือกับสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูลใหม การ
จัดทําและดูแล Website ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักหอสมดุ  

 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารและวัตถุ
จดหมายเหตุและจัดทําเคร่ืองมือชวยคน เผยแพรและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ
ราชวงศ หนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  

 
5. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  มีหนาที่ความรับผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนงัสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล
บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทาํสรุปแผนงบประมาณประจําปและ
ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคุมการใชวัสดุ อาคาร
สถานที ่และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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อธิการบดี 

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

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                        
                                       
                                                              

 
 คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    

1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด     ประธาน 
2.   นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 
3.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา           กรรมการ 
4.   นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา     กรรมการ 
5.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ          กรรมการและเลขานุการ 

 
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 



 
 

11

 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 
4.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   
5.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 
7.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ             กรรมการ 
8.    นางสาวศิระภา นาคเจือทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค       กรรมการ 
9.    นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา  กรรมการและ 
    เลขานุการ 
10.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 
2.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 
4.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   
5.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 
7.    นางสาวศิระภา นาคเจือทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 
8.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 
9.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 
    เลขานุการ 
10.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส 

1.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด             ประธาน 
2.    รองผูอํานวยการฝายพัฒนา                                                      กรรมการ 
3.    รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ            กรรมการ 
4.    หัวหนาแผนกเทคนิค                                                                       กรรมการ 
5.    หัวหนาแผนกบริการ                                                                            กรรมการ 
6.    หัวหนาแผนกพัฒนา                             กรรมการ 
7.    หัวหนาแผนกหอจดหมายเหตุ                                                               กรรมการ 
8.    หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                  กรรมการ  
9.    ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส                                                   กรรมการและ 
                                                                                                                  เลขานุการ 

   10.  เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส                                                กรรมการและ 
                                                                                                                     ผูชวยเลขานุการ 
 
       คณะอนกุรรมการกจิกรรม 7ส 

1.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ       รองผูอํานวยการฝายพฒันา   ประธาน 
2.    นางอาภาวรรณ แยมสิน        บรรณารักษแผนกเทคนคิ          รองประธาน 
3.    นางสาวประทีป ชนิบดี        บรรณารักษแผนกพัฒนา                 อนุกรรมการ 
4.    นางสาวพรศรี สุขการคา         เจาหนาทีแ่ผนกพฒันา  อนุกรรมการ 
5.    นางจําเนยีน สัมฤทธ์ิ        เจาหนาทีแ่ผนกเทคนิค         อนุกรรมการ 
6.    นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย       เจาหนาทีแ่ผนกบริการ  อนุกรรมการ 
7.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย              บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ  
8.    นางสาวทิพยวารี วงษเจริญธรรม    บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ 
9.    นางเยาวรัตน บางสาลี        บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการและ 
    เลขานุการ 
10.  นางสาวชะออน พนัถนั         หวัหนาสํานักงานเลขานกุาร    อนุกรรมการและ  
              ผูชวยเลขานุการ 
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1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมุดมีจํานวนทัง้สิ้น 28 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 
 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)     2  คน 
 หัวหนาแผนก 

 คุณวุฒิปริญญาโท              1  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี          1  คน 
บรรณารักษ 
 คุณวุฒิปริญญาโท              6  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี          5  คน 
 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 2 คน) 

 เจาหนาที ่
 คุณวุฒิปริญญาตรี       8  คน 
        คุณวุฒตํ่ิากวาปริญญาตรี      4  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. แผนกหอจดหมายเหตุ   1 1 2 
5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 13 27* 
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานกัหอสมุด  
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ผูบริหาร    มีดังนี ้
1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 
2.  นางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 
3.  นางพัชรา  หาญเจริญกจิ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา                                                
5.  นางสาวชะออน พันถัน                            หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 
           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                     บรรณารักษ 
2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 
3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 
4.  นางอาภาวรรณ แยมสิน                        บรรณารักษ 
5.  นางสาวพรทิพย พนูขุนทด บรรณารักษ  
6.  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว  เจาหนาที ่
7.  นางจําเนยีน  สัมฤทธ์ิ                                    เจาหนาที ่
8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง                        เจาหนาที ่
9.  นางกฤติยาพร ทองพูล               เจาหนาที ่

      แผนกบริการ   
1.   นางนฤมล  พฤกษศิลป                        หัวหนาแผนก 
2.   นางกาญจนา  เพ็งคําศรี                      บรรณารักษ 
3.   นางเยาวรัตน  บางสาลี                         บรรณารักษ 
4.   นางกัลยา  ตันจะโร                             บรรณารักษ 
5.   นางสาวศิริรัตน  พวงรอย                   บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 
6.   นางสาวทพิยวารี  วงษเจริญธรรม             บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน)ี 
7.   นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที ่
8.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที ่
9.   นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที ่                                                                          
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10. นางกันยา ไทยฉาย                                        เจาหนาที ่
11. นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล                                 เจาหนาที ่
12. นางสาวชัญญาภัค เรืองเพ็ง เจาหนาที ่

    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 
2.  นางสาวประทีป  ชินบดี                               บรรณารักษ 
3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที ่ 
 
    แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ หวัหนาแผนก 
2.  นางสาวอรกัญญา กุญชชญาวนิช เจาหนาที ่

    สํานกังานเลขานุการ    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 

 
1.7  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    
จังหวัดปทุมธานี 12000 

 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลัยฯ ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนมุัติใหสรางอาคารหอสมุดข้ึนเปน
เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเร่ิมเมือ่วันที่ 23 ธนัวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้ส้ินประมาณ 9,300 
ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอ่ืนๆ 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 ทาํใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสตทัศน และส่ือ
อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคาร
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อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กล่ินประทมุ  
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 
 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย
ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา
มาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติใน
ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู
ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 
2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 

พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีื้นทีท่ัง้ส้ิน 9,300 ตารางเมตร 

 ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพ  RSU Health Care       

ฝายกิจการนักศึกษา สํานักงานศิษยเกาและชุมชนประชาสัมพันธ  สํานักงานวางแผนและพัฒนากิจการ
นักศึกษา ศูนยบริการนานาชาติ หองฝกอบรมศูนยนวัตกรรมการเรียนรู และหองประชุมจุผูใชได
ประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่บริเวณโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชน
ทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใช
ในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักงานเลขานกุาร แผนก
พัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต Books Return 
Station และลานพักสายตา   
  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ
สารสนเทศ บริการยืม-คืน/Self Checking Service และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 
 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 
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1.8  การเงินและงบประมาณ 

สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2557  โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด ดังนี ้
 
แหลงงบประมาณ 

รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =   31,549,133.95   บาท 
 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =        251,727.00*  บาท 
                     รวมรายรบั                           =   31,800,860.95  บาท       

* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 

การใชงบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558) 

 

ลําดับ รหัส
รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละใช
ไป 

 1  01002  เงินเดือนและคาจาง-สวนงาน
สนับสนุน 

8,736,182.40 0.00 8,221,148.00 515,034.40 94.10% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวนงาน
สนับสนุน 

600,000.00 0.00 865,566.00 -265,566.00 144.26% 

 3  02203  คาตอบแทนตําแหนงงาน
บริหาร-สวนงานสนับสนุน 

120,000.00 0.00 240,000.00 -120,000.00 200.00% 

 4  03501  คาอบรมและสัมมนาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

7,717.55 3,750.00 3,967.55 0.00 100.00% 

 5  03503  คาใชจายในการอบรมสัมมนา
และเดินทางตางประเทศ 

4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 100.00% 

 6  03604  คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ครุภัณฑและอุปกรณ 

26,429.00 0.00 26,429.00 0.00 100.00% 

 7  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 0.00 18,817.44 382.56 98.01% 

 8  03708  คารับรอง 6,000.00 0.00 4,257.50 1,742.50 70.96% 

 9  03710  คาถายเอกสาร 42,000.00 0.00 36,690.79 5,309.21 87.36% 

 10  03711  คาของขวัญและรางวัล 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 
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 11  03714  คาเดินทางในประเทศ 9,000.00 8,200.00 17,350.00 -16,550.00 283.89% 

 12  04001  วัสดุสํานักงาน 50,400.00 0.00 39,326.92 11,073.08 78.03% 

 13  04102  คาหนังสือและวารสารวิชาการ 15,790,000.00 7,868,276.18 7,930,845.18 -9,121.36 100.06% 

 14  04203  คาใชจายอื่นเก่ียวกับหองสมุด 200,000.00 0.00 165,101.00 34,899.00 82.55% 

 15  57576  สรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน 
RSU Loves to Read 

40,500.00 22,500.00 18,000.00 0.00 100.00% 

 16  57628  นิทรรศการและหนังสือที่ระลึก
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 17  57707  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

10,000.00 5,000.00 4,890.00 110.00 98.90% 

 18  57710  ทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 19  57714  การพัฒนาทักษะและความรูเพื่อ
การคนควาวิจัยและการพัฒนา
ตนเองแกอาจารยและนักวิจัย 

10,000.00 8,600.00 1,220.00 180.00 98.20% 

 20  57721  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 21  57724  สัปดาหหองสมุด 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 22  57725  การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ประจําปการศึกษา 2557 

364,000.00 0.00 326,243.00 37,757.00 89.63% 

 23  57739  พัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2557 

8,000.00 0.00 7,952.00 48.00 99.40% 

 24  57740  การจัดทําและเผยแพรวารสาร
รังสิตสารสนเทศ 

40,000.00 0.00 12,640.00 27,360.00 31.60% 

 25  57759  การพัฒนาบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา 
(RSU Library eBook) 

50,000.00 53,500.00 0.00 -3,500.00 107.00% 

 26  57765  โครงการจัดทําหองคลังหนังสือ/
วารสารเกา 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 27  57766  โครงการผลิตส่ือแนะนําการใช
หองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 

15,000.00 0.00 9,000.00 6,000.00 60.00% 
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 28  57785  โครงการปรับปรุงปายรายชื่อชั้น
หนังสือ/วารสาร 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 29  57A03  ปรับปรุงหองอานหนังสือ  50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 30  57C94  การพัฒนาระบบการจัดการ
วารสารออนไลน (e-Journal) 
ภาษาไทย 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 31  57E85  ปรับปรุงทางกายภาพอาคาร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

5,000,000.00 1,400,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00% 

 32  57Z26  โครงการสนับสนุนใหนักศึกษา
ทํางานระหวางเรียน 

41,405.00 0.00 31,140.00 10,265.00 75.21% 

รวม 31,549,133.95 9,732,126.18 21,580,584.38 236,423.39 99.25% 
 

 
 
 

สรุปผลการใชงบประมาณ (ตามขอมูลของสํานักงานงบประมาณ) 

                           งบประมาณที่ไดรับ                        =      31,549,133.95   บาท 
                           งบประมาณที่ใชไป                        =      31,312,710.56   บาท 
                             
                            คิดเปนรอยละ 99.25 %  ของงบประมาณที่ไดรับ 
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1.9  ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 

ขอเสนอแนะ การแกไข 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค 
และแผนการดําเนนิการ 
-   กาํหนดเปาหมายการพัฒนาชัดเจนในแตละ
ป เพื่อนําเสนอ + ปฏิบัติ + สรางกิจกรรม
เฉพาะเร่ืองทีจ่ะเหน็ผลชัดเจนและสะทอน
ภารกิจมหาวทิยาลัยยิง่ข้ึน 

สํานักหอสมุดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
โดยจัดต้ังงบประมาณโครงการที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวทิยาลัยและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
-   กาํหนดตนแบบภารกิจหลักเดนๆ ในแตละป 
เพิ่มข้ึน 

สํานักหอสมุดไดรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของภาระงานหลักซึง่สอดคลองกับโครงการตามแผน 
พัฒนาของสํานักหอสมุดและสอดคลองกบัตามแผน     
 กลยทุธของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรนาํขอมลูที่ไดจากผลการทาํโคงการตางๆ 
มาจัดในรูป Information Management ได 

2. ควรมีการประเมินใหครบตามระบบการ
ดําเนนิงานโครงการ และรายงานในรูปแบบ 
PDCA 

3. การบันทึกขอมูลการวางแผนพัฒนาควรมี
ความชัดมากข้ึนในวาระการประชุม 

-   สํานกัหอสมุดไดจัดทํารายงานในรูปแบบ PDCA โดยมี
การประเมนิโครงการที่ขอจดัต้ังทุกโครงการ 

-   มกีารรายงานผลการดําเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาโดยผูรับผิดชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุด และมีการบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมคร้ังที ่4/2557, 6/2557, 7/2557, และ คร้ังที ่
1/2558 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
-   ควรมกีารนาํขอมูลการใชเงินปงบประมาณ
มาจัดทาํการวเิคราะห เพื่อการเปรียบเทยีบ
ขอมูลการของบประมาณในปถัดไป สําหรับ
การประเมนิความคุมคาการลงทนุในแตละ
ทรัพยากรทีจ่ําเปนของนักศึกษาและบุคลากร 

สํานักหอสมุดไดดําเนินการ ดังนี ้
-  จัดทาํตารางสรุปแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที ่  
    ไดรับในระหวางป พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งแสดงใหเห็นถึง 
การขอจัดต้ังงบประมาณและมีการอนุมติัวงเงิน   

    งบประมาณเพิ่มข้ึนทุกปการศึกษา 
-  จัดทาํตารางแสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที ่
    ไดรับในระหวางป พ.ศ. 2555-2557 สําหรับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ซึง่แสดงใหเหน็ถงึการ
ขอจัดต้ังงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและมี
การอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มข้ึนทุกปการศึกษา 



 
 

21

ขอเสนอแนะ การแกไข 
องคประกอบที่ 4   (ตอ) -  สํานักหอสมดุจัดทําโครงการวิเคราะหการใช 

   งบประมาณคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
   และการใหบริการทุกปการศึกษา เพื่อวิเคราะหความ 
   คุมทนุในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
   และนําผลมาใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรร   
   งบประมาณความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทนุ 
   ในการดําเนนิงานของสํานกัหอสมุด 
   

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
-  ไมมีขอเสนอแนะ 

 
_ 
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สวนที่ 2 

ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
ระบบและกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ ในการประกอบภารกิจ
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่เพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากร
เรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1 การกาํหนดปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ 
  ปรัชญา 

  สํานักหอสมดุเปนแหลงเรียนรูเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 
 
  ปณิธาน 
 สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีทนัสมัย และบริการทีม่ปีระสิทธิภาพ             
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรม                          
  
  วัตถุประสงค 
               1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย 
               2. ใหบริการผูใชอยางมีประสิทธภิาพดวยเทคโนโลยทีันสมัย 
               3. สนับสนนุการพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมที่มีคุณคาตอสังคม 
               4. ใหบริการวชิาการแกชุมชนและสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
               5. สรางความรวมมือระหวางหองสมุดเพื่อการใชทรัพยากรสารสนเทศและบริการรวมกนั
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 แผนการดําเนินการ 
 สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนดําเนินงานในปการศึกษา  2557 ตามแผน  5 ปของ 
มหาวิทยาลัย (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2555-2559) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการสําหรับ
ป 2557 ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการไวเปน
ลายลักษณอักษร  

สหส.อ1.1.001  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนินงานสํานักหอสมุด
ประจําป 2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557  

2  (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวน
รวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

สหส.อ1.2.007 แผนพัฒนาสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 คร้ังที่ 6/2557, คร้ังที ่7/2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด         
ประจําปการศึกษา 2557 

3  (3) มี(2)+บุคลากรในหนวยงานได
ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 รายงานการประชุม
บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกพัฒนา    
ประจําปการศึกษา 2557      
(อางถึง) สหส.อ2.1.015 เอกสารเว็บไซต    
สํานักหอสมุด      
(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุม
บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกเทคนิค    
ประจําปการศึกษา 2557      
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
3 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกบริการ        
ประจําปการศึกษา 2557 

4  (4) มี(3)+การเผยแพรใหประชาคม
ไดรับทราบ และเสริมสรางความ
ตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 

5  (5) มี(4)+การทบทวนเพื่อปรับให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด         
ประจําปการศึกษา 2557 

 

ตัวบงชี้ 1.2   การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย
วิชาการ      และเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 สํานักหอสมุดมีแผนกลยุทธ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 2548-2557 (แผนตอเนื่อง) เปนแผนกําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเร่ืองตางๆ   ไวจํานวน 4 ดาน 1. การนําองคการใหขับเคลื่อนแบบ
องครวม  2. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 3. การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
4.การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม    สํานักหอสมุดไดต้ังงบประมาณไว จํานวน 27 
โครงการ ในปงบประมาณ 2557 ไดดําเนินการบรรลุแลว จํานวน 14 โครงการ โดยไดรับอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 19 โครงการ  จํานวน 5 โครงการไมบรรลุ (อยูระหวางการดําเนินการ)   และ
โครงการที่ไมไดใชงบประมาณและดําเนินการบรรลุ จํานวน 7โครงการ และ 1 โครงการดําเนินการไม
บรรลุ 
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โครงการระจาํปการศึกษา 2557 ที่ไดรับงบประมาณ และดําเนนิการบรรล ุ

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ไดรับ 

จํานวนเงินที่
ใชงบประมาณ 

1. โครงการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณ  
อิเล็กทรอนกิส  ประจําปการศึกษา 2557 

364,000.00 326,243.00 

2. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal)  

    ภาษาไทย 
50,000.00 50,000.00 

3. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน                          

(RSU Loves to Read) 

40,500.00 40,500.00 

4. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคารสาํนักหอสมุด ประจําป 

    การศึกษา 2557 
3,600,000.00 3,600,000.00 

5. โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด 8,000.00 7,952.00 

6. โครงการสปัดาหหองสมดุ 35,000.00 35,000.00 

7. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00        25,000.00 

8. โครงการพฒันาการบริการหนงัสืออิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณ 

     พกพา (RSU Library eBook) 
50,000.00 53,500.00 

9. โครงการผลิตส่ือแนะนําการใชหองสมดุ (ภาษาอังฤกษ) 15,000.00 9,000.00 
10. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมดุ 41,405.00 31,140.00 

11. โครงการพัฒนาทักษะ และความรูเพือ่การคนควาวจิัยและ

การพัฒนาตนเองแกอาจารยและนักวิจัย 
10,000.00 9,820.00 

12. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 40,000.00 12,640.00 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2557 
10,000.00 9,890.00 

14. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 7,500.00 

                                                                รวม         4,296,405.00 4,218,185.00 
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โครงการที่ไดรับงบประมาณ และดําเนนิการไมบรรล ุ

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ไดรับ 

หมายเหตุ 

1. โครงการนทิรรศการและหนงัสือที่ระลึกเนื่อง   
    ในอากาสครบรอบ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

2. โครงการจดัหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
(Library Management System) ทดแทน 

1,400,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

3. โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 50,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

4. โครงการจดัทําหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 100,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

5. โครงการปรับปรุงปายรายชื่อชั้นหนงัสือ/ 
   วารสาร 

30,000.00 อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 

                                                                  รวม 1,640,000.00  
 
โครงการที่ไมไดใชงบประมาณ และดําเนินการบรรล ุ

ชื่อโครงการ 
1. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 

 2.  โครงการจดัทําประวัติศาสตรมหาวทิยาลัย 
      รังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 
3. โครงการพฒันาทักษะ การคนควาขอมลูเพื่อการศึกษาแกนกัศึกษา 

 4. โครงการรับนักศึกษาทุนชวยงานหองสมุด 
 5. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
 6. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 7. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเปดการเรียน    

การสอน 
 
โครงการที่ไมไดใชงบประมาณ และดําเนินการไมบรรล ุ

ชื่อโครงการ หมายเหตุ 
1. โครงการ Smile Library เนื่องจากทางสถานีงดออกอากาศ

ชั่วคราว 
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ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  
 
 

(1) มีการกาํหนดนโยบายและ
แผนงานใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผน
ดําเนนิการของมหาวทิยาลัย  

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 

สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการ
ดําเนนิงานสํานักหอสมุด 
สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 
2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2557)     
(แผนตอเนื่อง) 
(อางถึง) สหส.อ1.2.007 แผนพัฒนาสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดแผนงาน  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนการปฏิบัติงานแผนก
พัฒนาและแผนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี                   
ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัติงานแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตาราง
การปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.4.001 ตารางแสดงโครงการ/
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนนิงานแผนกหอจดหมาย
เหตุ ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 



 
 

29

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการทีก่ําหนดไว    
สหส.อ.1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน
และโครงการที่ไดดําเนนิการแลว  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2557 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน
แผนงานและโครงการมาใช
ปรับปรุง  และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดีข้ึน 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557  
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเคร่ืองคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 
วารสาร และส่ิงพิมพตอเนื่อง ส่ือโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก
กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลัยและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้
การดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวิเคราะห
หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม
จํากัดเวลาและสถานท่ี 
 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  ปริญญานิพนธ  วทิยานพินธ  
งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ฐานขอมูลออนไลน  นอกจากนี ้ ยงัมีการนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน
เร่ืองตางๆ ได   รวมทัง้มกีารพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน 
และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ทีเ่ปนพื้นฐานอยางครบถวน  โดยคํานึงถึงผูใชเปนหลัก   สรางความ 
พึงพอใจใหเกดิแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานกึที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 สํานักหอสมุดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อการศึกษาคนควา และเปนความทรงจําของสถาบัน 

การดําเนินงาน                                        
ตัวบงชี้ 2.1  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด  มีการ
กําหนดโครงการตางๆ ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2557  โดย
การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
Horizon ประกอบดวย ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู 
ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน มาใชเพือ่ใหเกิด         
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การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการในเร่ืองตางๆ ได รวมทั้งมี       
การพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน และจดัใหมีบริการประเภท
ตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลัก สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดย
การใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
ไดแก ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมีการรายงานผลการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักหอสมดุอยาง
ตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา  โครงการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนประจําป 
และดําเนนิการแลวมี  3  โครงการ  ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
2. โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธ 2.2  การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการพฒันาการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา 
 (RSU Library eBook) 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุด
อิเล็กทรอนกิสสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต (2548-
2557) (แผนตอเนื่อง) 
สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2553-2557) 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนการปฏิบัติงานแผนก
พัฒนาและแผนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี                      
ปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.1.003 รายงานการประชุมบรรณารักษและ
เจาหนาที่แผนกพัฒนา ประจําปการศึกษา 2557      
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2557 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ.1.2.008 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําป 2557 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 รายงานการประชุม
บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกพัฒนา ประจําป
การศึกษา 2557      

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2557 

 จากผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2557  การดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เดนชัด และเปนส่ิงที่ชวยใหการดําเนินการมีคุณภาพ  ไดแก 
 
1.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม เอ้ืออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานและใหบริการ และมีการจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ
อยางครบถวนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 
และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ
รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 
ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม
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วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ 
ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพ
การใหบริการ 
 สํานักหอสมุดติดต้ังระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมดุอัตโนมัติของ  
Dynix Marquis Inc.  สําหรับ version ที่ติดต้ังใชงานคือ Horizon 7.3 ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows 
2003 บนเคร่ือง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึ่งติดต้ังที่ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหบริการไปยังหองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดีและหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี
 ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  โดย
ใชระบบการจดัการฐานขอมลูปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server โดยสํานักหอสมุดใชระบบงาน 
ดังตอไปนี้ 

1.  ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System)  เปนระบบที่ใชในการ
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. ระบบบริการสืบคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ
จัดการใหมีการสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสําหรับการ
บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   ที่ใชใน
การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบูรณาการ
ขอมูลกับ  Acquisition Module 

6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และการ
บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง 

7. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิม่ความ
รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 
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8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี
ทันสมยัที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คล่ืนสัญญาณวิทยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 

เอกสารประกอบ  ไดแก  
สหส.อ2.1.005  คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon 
สหส.อ2.1.006  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 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/อบรมแก

บุคลากร  

2. มีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมัยสาํหรับปฏิบัติงานและใหบริการ  
สํานักหอสมุดจัดเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและใหบริการสําหรับสืบคน

สารสนเทศตางๆ จํานวน 124 เคร่ือง เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 
จํานวน 23 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 18.55  ของเคร่ืองคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด  โดยแบงการใช ดังนี้ 

1. เปนเคร่ืองคอมพิวเตอรทีใ่หบริการ จาํนวน 23 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 100.00  แบงเปน 
1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติการบริการ มีจาํนวน 5  เคร่ือง 
1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการอนิเทอรเน็ต มีจาํนวน  4 เคร่ือง  
1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการฝกอบรมการใชฐานขอมูล  มจีํานวน 14  เคร่ือง 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.014     เอกสารแสดงจํานวนเคร่ืองคอมพวิเตอรและอุปกรณ  

3. มีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุดทีท่ันสมยัและครอบคลุมเน้ือหาและบริการ         
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ข้ึน โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th             

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ  และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด  โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ  ผูใช
สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  
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การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมดุ ประกอบดวย 
1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต 
2. มีการจัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเวบ็ไซตครบถวนทกุเร่ือง 
3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัย 
4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 
6. ผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือของสํานักหอสมุดผานเว็บไซต 
7. มีบริการอิเล็กทรอนิกส 
8. มีการเก็บสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด chat หรือ อีเมล 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.015 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ  

4. บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในปการศึกษา 2557   มีกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งส้ิน 47 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 14.16  ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทั้งหมด 
(จํานวน 332 คร้ัง) ในจํานวนดังกลาวเปนการจัดโดยสํานักหอสมุดเองรวม 2 คร้ัง โดยบุคลากร
สํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเฉล่ียคนละ 
1.96 คร้ัง 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสํานักหอสมดุจัดเอง มีดังนี ้
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

EDS และ eBook Training for Librarian 
2.  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

การฝกอบรมโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley เพื่อสนับสนุนการทําวิจัย 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.1.016 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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จากผลสรุปการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโคงการที่ไดต้ังไว ตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1  การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาของสํานักหอสมุดที่มุงสูการเปนหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใชในการบูรณาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สํานักหอสมุดไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ดําเนินงานและพัฒนาบริการของหองสมุด โดยการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (RSU Library eBook) ภาษาไทย บนอุปกรณแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการ iOS  และมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (eJournal) จึงไดพัฒนาระบบการ
จัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทยข้ึน 

ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

  สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการสนับสนุนการเรียน  
การสอน การคนควา การวิจัยแกคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดนโยบายการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเปนลายลักษณอักษร และมีการวางแผนปฏิบัติงานประจําตางๆ 
ภายในแผนก  บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปผานการประชุมแผนก       
ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไว   มีการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมาเพ่ือนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพัฒนาตอไป   และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอผูบังคับบัญชา  โดยในปการศึกษา 2557  ไดกําหนดโครงการตางๆ  ไวในแผนประจําป  ตามแผน   
กลยุทธมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
         กลยุทธ 1.1  พฒันาระบบบริหารจัดการองคกร 

      1. โครงการวิเคราะหความคุมทนุในการจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
        กลยทุธ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน 
การสอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 
         กลยุทธ 5.3  ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

      1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ  
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ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต                     
สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัติงานแผนกเทคนิค  
ประจําปการศึกษา 2557    
สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบรรณารักษและ 
เจาหนาที่แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2557      
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําป 2557   

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกเทคนิค 
ประจําปการศึกษา 2557   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุม
บรรณารักษและเจาหนาที่แผนกเทคนิค               
ประจําปการศึกษา 2557      
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2557 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2557   
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

 
 จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 แผนกเทคนิคไดมีการกําหนดแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประจําปการศึกษาข้ึน โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศของคณะและหลักสูตรตางๆ และวางแผนการใชงบประมาณ ออกเปน 3 ภาคการศึกษา 
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ไดแก   ภาคการศึกษาที่ 1    (เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 2557)  ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือน
พฤศจิกายน 2557-เดือนมีนาคม 2558)  และภาคฤดูรอน  (เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 2558) 
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดหานั้น ประกอบดวย หนังสือ วารสาร            ส่ือโสตทัศนวัสดุ 
หนังสือพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 สรุปผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2557 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได
จัดหาทั้งหมด 32,791,850 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนงัสือ 4,335  เลม 
(จัดซื้อ 1,177 เลม และบริจาค 3,158 เลม) วารสาร 796 ชื่อเร่ือง (จดัซื้อ 293 ชื่อเร่ือง และบริจาค 503 
ชื่อเร่ือง) เอกสารจดหมายเหตุ 472 รายการ  ส่ือโสตทัศนวัสดุ 803 รายการ (จัดซื้อ 90 รายการ และ
บริจาค 713 รายการ) หนังสือพิมพ 17 ชื่อเร่ือง และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส จาํนวน 
32,785,427  รายการ รวม 12  ฐาน  ดังนี้ 1. ฐานขอมูล  eBooks Collection  ( EBSCOhost) และ 
RSU Library eBook 8,583 ชื่อเร่ือง 2. ฐานขอมูล Wiley–Online Library 1,500 ชื่อเร่ือง  3. ฐานขอมูล 
Science Direct  13,397,561 บทความ 4. ฐานขอมลู IEEE/IEL 3,665,189 รายการ 5. ฐานขอมูล 
Business Source Complete 2,900 ชือ่เร่ือง 6. ฐานขอมูล Education Research Complete 3,800 
ชื่อเร่ือง 7. ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,100,000 รายการ 8. ฐานขอมูล  
Matichon e-library  7,152,853  รายการ 9. ฐานขอมูล ThaiLIS 382,021 รายการ 10. ฐานขอมูล 
CINAHL Plus with Full Text 770 ชื่อเร่ือง 11. ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science Source 250    
ชื่อเร่ือง และ 12. ฐานขอมลู EBSCO Discovery Service (EDS) 6,070,000 รายการ 

  เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการผูใช
ทั้งหมด 32,966,014 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ดังนี้    หนังสือ 156,374 เลม 
วารสาร 796 ชื่อเร่ือง เอกสารจดหมายเหตุ 2,459 รายการ ส่ือโสตทัศนวัสดุ 20,941 รายการ 
หนงัสือพมิพ 17 ชื่อเร่ือง และฐานขอมูลออนไลน 12 ฐาน  (จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่
สืบคนไดทั้งหมด 32,785,427 รายการ)  

 สําหรับคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2557 เปนเงินจํานวน
เงินทั้งส้ิน 15,799,121.36 บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพนัหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหก
สตางค)  แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ดังนี้ หนงัสือ 1,644,283.32 บาท วารสาร   
3,512,380.15 บาท  ส่ือโสตทัศนวัสดุ 21,914.00 บาท หนงัสือพมิพ  84,626.00 บาท   และฐานขอมูล
ออนไลน  10,535,917.29  บาท  

 นอกจากผลการดําเนนิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2557 ที่แสดงใหเห็น
ถึงงบประมาณที่ไดจัดสรรใหแตละคณะ/วิทยาลัย/สถาบันใชในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนาํ 
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มาใชประกอบการเรียนการสอน การคนควา การวิจยั และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
เพื่อรองรับการใชบริการของผูใชแลวนัน้ สํานักหอสมุดไดวิเคราะหขอมูลทีเ่กี่ยวของกับคาใชจายและ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี ้ 

1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศกึษา 

สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท้ังหมด จาํนวน 32,966,014 รายการ 
โดยมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557  จํานวน 23,718.19 คน 
ดังนัน้ ในปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนกัศึกษา  เทากับ  
1,389.90 รายการตอนักศึกษา 1 คน 

สูตรการคํานวณ 
                      จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ีในสํานักหอสมดุ 
                 จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557  

 
                                                                       32,966,014          =   1,389.90  รายการ : คน 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.2.005    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.2.006    สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2557  
สหส.อ2.2.007    สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 
สหส.อ2.2.008   สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2557  

 
2. คาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน 15,799,121.36  
บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพนัหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค)  โดยมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557  จํานวน 23,718.19 คน ดังนัน้ ในป
การศกึษา 2557 สํานกัหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา เทากับ 
666.11 บาท  (หกรอยหกสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 

 

    23,718.19 
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สูตรการคํานวน 

                คาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
                จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557 
 
     15,799,121.36       =  666.11  บาท : คน 
 

เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ2.2.005    จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.2.006   สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําป 
                                         การศึกษา 2557     
(อางถึง) สหส.อ2.2.008   สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004    สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2557 

3. รอยละของคาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายจัดซ้ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 
10,535,917.29 บาท (สิบลานหาแสนสามหมื่นหาพันเการอยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเกาสตางค) และมี
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด จํานวนเงิน 15,799,121.36 บาท      
(สิบหาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค)  ดังนั้น ในปการศึกษา 
2557 สํานักหอสมุดมีคาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 66.68ของ
คาใชจายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ 
     คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสปการศึกษา  2557  x  100 

=   
10,535,917.29 x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2557     15,799,121.36 
     
                                                                                                                                        =      66.68                                  

 
 
 

   23,718.19 
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เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  
                                      (2548-2557)  (แผนตอเนื่อง) 
(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป 
                                       การศึกษา 2557     
สหส.อ2.2.009  สรุปคาใชจายฐานขอมูลอิเล็กทรอนกิสที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2557 
 
4. รอยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งหมด 

 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส จาํนวน 32,785,427 รายการ และมี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวน 32,966,014  รายการ ดังนั้น ในปการศึกษา 2557 มี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสคิดเปนรอยละ 99.45 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ 
   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  x 100 

= 
32,785,427  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีมีในสํานักหอสมุด           32,966,04 

                                                                                                    =    99.45 

เอกสารประกอบ ไดแก 
(อางอิง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต   
                      (2548-2557) (แผนตอเนื่อง) 
(อางถึง) สหส.อ2.2.007 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.010  สรุปจํานวนรายการสืบคนไดของฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จัดซื้อ     
ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2557 

5.  การวิเคราะหตนทุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

 ในปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและแหลงความรู   โดยมีคาใชจายเปนจํานวนทั้งส้ิน  15,799,121.36  บาท (สิบหาลานเจ็ดแสน

เกาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยยี่ สิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค)   และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   
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32,966,014  รายการ    โดยมีคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด (ไมรวมงบโครงการสินทรัพย)  

27,712,710.56 บาท  การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานของหองสมุดจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะสามารถ

ใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาและ

ประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด  ซึ่งจะทําใหทราบวาการลงทุนในเร่ือง

ทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ  จะเกิดความคุมคาเพียงใด  โดยมีแนวทางวิธี ไดแก  การคํานวณตนทุนตอ

หนวยทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชขอมูลคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด และจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศ  เปนขอมูลพื้นฐานในการคิดคํานวณ  

วิธีการคํานวณ 

ตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)   27,712,710.56  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                                  32,966,014  รายการ  

         ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                                =  0.84       บาท 

1. คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,221,148.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 865,566.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 12,517.55 

5 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 26,429.00 

6 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

7 คารับรอง 4,257.50 

8 คาถายเอกสาร 36,690.79 

9 คาเดินทางในประเทศ 25,550.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 39,326.92 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,799,121.36 
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12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 165,101.00 

13 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

14 โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 

15 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2557 

9,890.00 

16 โครงทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

17  โครงการพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

9,820.00 

18 โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

19 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

20 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ประจําปการศึกษา 2557 

326,243.00 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 7,952.00 

22 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 12,640.00 

23 โครงการพฒันาบริการหนงัสืออิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU 

Library eBook) 

53,500.00 

24 โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 100,000.00 

25 โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 9,000.00 

26 โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 30,000.00 

27 โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 50,000.00 

28 โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) 
ภาษาไทย 

50,000.00 

29 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 31,140.00 

30 โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management 
System) ทดแทน 

1,400,000.00 

                                                                                 รวม 27,712,710.56 
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     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2557 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปจจบัุน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ                  รายการ 

หนังสือ 156,374 

วารสาร 796 

หนังสือพิมพ 17 

ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 20,941 

เอกสารจดหมายเหตุ 2,459 

ฐานขอมูลออนไลน 32,785,427 

                                               รวม 32,966,014 

 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006   สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.2.011                ขอมูลคาใชจายของสํานักหอสมุดปการศึกษา 2557   และจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา  2557 
 

จากผลสรุปการดําเนินงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ตามโครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ตรงกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม และสอดคลองกับแผนพัฒนาของสํานักหอสมุด เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหมีทรัพยากร
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  พบวาจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวน
เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 26.22 และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส คิดเปน
รอยละ 99.45   ของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
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      นอกจากนี ้ การวิเคราะหตนทุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมดุ ตามโครงการวิเคราะห
ความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 การนาํ
องคกรใหขับเคล่ือนแบบองครวม กลยทุธ 1.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการองคกร เพื่อวิเคราะหความคุม
ทุนในการจัดหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวาในปการศกึษา 2557 สํานักหอสมุดมตีนทนุ
คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ ตอคาใชจาย 0.84  บาท  (ปการศึกษา 2556 มี
คาใชจาย 0.90 บาท)   
 
ตัวบงชี้ 2.3  งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการดําเนินงานในเร่ืองการบริการดานตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน   และใหผูใชเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยัง
สงเสริมใหผูใชสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง    สํานักหอสมุด จึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการวางแผนปฏิบัติงานประจําตางๆ  ภายในแผนกพรอม
ทั้งกําหนดตารางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนในทุกภาคการศึกษา มีการประชุมบุคลากรภายในแผนก
เพื่อใหทราบถึงแผนปฏิบัติงานและโครงการตางๆ  เพื่อใหเกิดการทํางานในทิศทางเดียวกัน  และมีการ
ดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  มีการสรุปผลและสถิติการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผาน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาและวางแผนงานตอไป และรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา  โดยในแผนปฏิบัติการประจําป 2557 มีโครงการที่กําหนดไวเพื่อให
สอดคลองตามกลยุทธการพัฒนาของมหาวทิยาลัย   ไวดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
         กลยุทธ  1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1.   โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
           กลยทุธ  1.2  จัดทําโครงสรางพืน้ฐานที่ดี 

1.   โครงการปรับปรุงหองอานหนงัสือ 

2.   โครงการจาํทาํหองคลังหนังสือ/วารสารเกา 
3.   โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชัน้หนังสือ/วารสาร    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
         กลยทุธ  2.2  การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1.  โครงการพฒันาทักษะ การคนควาขอมลูเพื่อการศึกษาแกนกัศึกษา     
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
           กลยทุธ  4.3  การพฒันาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 



 
 

46

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจัยและ การพัฒนาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.3.001  แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงาน
แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและ
เจาหนาที่แผนกบริการประจาํปการศึกษา 2557   
(อางถึง)สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารการขออนุมัติ
งบประมาณประจําป 2557 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.008  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557                           
สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 
2557   
สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนนิงานแผนกบริการ 
ประจําปการศึกษา 2557   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ
และเจาหนาทีแ่ผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557  
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-
3/2557 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนินงานแผนก
บริการ ประจําปการศึกษา 2557   
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 
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จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2557  มี
ผลการดําเนินงานในดานการใหบริการที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 
 
1. มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
 สํานักหอสมุด  ใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เพื่อชวยเหลือและใหคํานําแก 
อาจารย นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบ 
คําถามและชวยการคนควาตามจุดที่ใหบริการในแตละช้ัน ยังมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถาม 
และชวยการคนควาโดยเฉพาะเปนผูชวยใหคําแนะนํา และชวยในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  เชน 
หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งแหลงขอมูลอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือให
คําแนะนําในการคนควาสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจัย การเขียนบรรณานุกรมที่
ถูกตอง  การแนะนําวิธีการใชหองสมุด  และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ  ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปน
สมาชิก   โดยในวันจันทร – ศุกร  มีบรรณารักษใหบริการตอบคําถาม  ต้ังแตเวลา 08.30-19.30 น. โดย
มีการหมุนเวียนบรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. และในวัน
เสาร – อาทิตย  มีบรรณารักษใหบริการในชวงเวลา 09.00-17.00 น. นอกจากนี้ สํานักหอสมุดจัดใหมี
การบริการตอบคําถามผานออนไลน เชน อีเมล และเฟสบุก ใหบริการต้ังแต 08.30-20.30 น. ปการ 
ศึกษา 2557 มีผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาทั้งส้ิน จํานวน 4,142  คร้ัง   

เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.005 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
สหส.อ2.3.006     แบบบันทึกบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
สหส.อ2.3.007     ตารางการปฏิบัติงานของบรรณารักษประจําโตะตอบคําถาม 
สหส.อ2.3.008     ผลบันทกึการบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
สหส.อ2.3.009     หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามผานชองทางตาง ๆ 
 
2. บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล 

สํานักหอสมุด จัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งฐานขอมูลที่มี
ใหบริการนั้น  จะประกอบดวยฐานขอมูลที่ชี้แหลง  ฐานขอมูลที่ใหเอกสารฉบับเต็ม  และอ่ืน ๆ   ซึ่งในป
การศึกษา 2557  สํานักหอสมุดมีการใหบริการขอมูลออนไลนตางๆ โดยมีทั้งฐานขอมูลที่บอกรับเปน
สมาชิก  และฐานขอมูลที่เปดใหบริการทั่วๆ ไป ดังนี้   
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 

(ครั้ง) 
1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางดานบริหาร
และการจัดการ ไดแก การจดัการ การตลาด การโฆษณา 
การบัญชี การเงิน การลงทุน การธนาคาร และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย สามารถสืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1889-
ปจจุบัน มีจํานวน 2,900 ชือ่เร่ือง 

44,368 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐานขอมูลวารสารเก่ียวกับสาขาการพยาบาลศาสตร   
และการสาธารณสุขศาสตร ครอบคลุมสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกวา 17 สาขาวิชา สามารถสืบคนยอนหลังได
ต้ังแต ป ค.ศ. 1973-ปจจุบัน ผูใชจะสามารถสืบคนขอมูล
ที่เปนวารสารฉบับเต็มได จํานวน 770 ชื่อเร่ือง 

35,083 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมหนงัสือ     
ทุกสาขาวิชา จํานวน 8,583  ชื่อเร่ือง 

36,739 

4. Education 
Research Complete 

ฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมดานการศึกษาทั้งหมด 
ต้ังแตการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถงึ
การศึกษาข้ันสูง (Higher Education, Professional 
Education) รวมถงึการศึกษาเฉพาะทางดานตาง ๆ เชน 
ดานภาษาศาสตร ดานสุขภาพ และอ่ืน ๆสามารถคนหา
ขอมูลไดต้ังแตป 1900-ปจจุบัน จาํนวน 3,800 ชื่อเร่ือง 

48,215 

5. IEEE/IEL ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร                

รายงานความกาวหนาและเอกสารการประชุมของIEEE 

และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE เนื้อหาจะ

ครอบคลุมทางดานวิศวกรรมไฟฟาวทิยาการคอมพวิเตอร 

และการส่ือสารโครงขายโทรคมนาคมสามารถคนหาขอมูล

ไดต้ังแตป ค.ศ. 1988-ปจจุบัน จาํนวน 3 ลานรายการ 

8,803 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 
(ครั้ง) 

6.Matichon e-library  ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน สามารถสืบคนและติดตาม
ขอมูลในหัวเร่ืองตาง ๆ ที่ตองการในรูปของขาว บท
สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ รายงานหรือ
ขอเขียนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของกับองคกรภาครัฐ และเอกชน 
รวมทัง้บุคคลสําคัญ เกีย่วของกับธุรกิจทุกประเภท 
สามารถสืบคนขอมูลไดมากกวา 10 หมวดหมู หรือกวา 
2,000 หัวเร่ืองยอย ยอนหลังไดต้ังแตป พ.ศ. 2540 จาก
ส่ือส่ิงพิมพในเครือมติชนและส่ือส่ิงพมิพอีกกวา 30 ฉบับ
ในเมืองไทย จาํนวน 7 ลานรายการ 

6,674 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานพินธและดุษฎีนิพนธ 
ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทั้งดานวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร สามารถสืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1997-
ปจจุบัน จํานวน 2.1 ลานช่ือเร่ือง 

18,069 

8. Science Direct ฐานขอมูลที่ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และ
เอกสารฉบับเต็มทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และสาขาท่ี
เกี่ยวของ โดยในปการศึกษา 2557  สํานกัหอสมุด มีการ
บอกรับฐานขอมูล ScienceDirect เปนแบบ Freedom  
Collection  ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  สามารถสืบคน
ขอมูลฉบับเต็มและสาระสังเขปได มีขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 
1995-ปจจุบัน   จํานวน 13,397,561 บทความ   

364,901 

9. ThaiLIS ฐานขอมูลวิทยานพินธ ปริญญานิพนธงานวิจัย วารสาร 
หนงัสือหายากฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนกิสสําหรับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆเพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร
สารสนเทศรวมกันโดยฐานขอมูลวิทยานพินธ รายงานการ
วิจัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวทิยาลัยตางๆ           
ทั่วประเทศ นกัศึกษา อาจารย และบุคลากรในการเขาใช
บริการนัน้จะตองเขาใชงานจากคอมพวิเตอรภายใน
หองสมุดสมาชิก จาํนวน 3 แสนรายการ 

38,664 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับฐานขอมูล จํานวนการใช 

(ครั้ง) 
10. Wiley-Online 
Library 

เปนฐานขอมลูบรรณานุกรม (Index) สาระสังเขป 
(Abstracts) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) จากวารสาร
ที่มีชื่อเสียง จาํนวน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม Science, 
Technology and Medicine และ Social Science and 
Humanities รวบรวมขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน 
จํานวน 1,500 ชื่อเร่ือง 

15,003 

11. ฐานขอมูล
สืบคนสารสนเทศ
ของสํานักหอสมุด 
(WebPac) 

เปนฐานขอมลูที่ผูใชสามารถเขามาสืบคนรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการอยูใน
สํานักหอสมุด  จํานวน 2 แสนรายการ 

2,366,802 

12. ฐานขอมูล  
EBSCO Discovery 
Service (EDS) 

เปนฐานขอมลูที่รวบรวบรวมขอมูล (Rich /Thick 
Metadata) จากสํานักพิมพชั้นนาํตาง ๆ จากทัว่โลก      
ซึ่งผูใชสามารถคนขอมูลฉบับเต็มและดัชนีที่ครอบคลุม
งานวิจยัมากทีสุ่ด  จํานวน 6,070,000 รายการ 

2,724,872 

 สําหรับในปการศึกษา 2557 มีจํานวนการใชบริการฐานขอมูลออนไลนจํานวน 5,708,193 คร้ัง 
นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลออนไลนที่เปดใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งฐานขอมูลที่มีการ 

ใหทดลองใชตาง ๆ เชน ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science Source ฐานขอมูล Aardvark  
ฐานขอมูล Article Link ฐานขอมูล  ALA American  Library  Association ฐานขอมูล Artcyclopedia      
ฐานขอมูล Arxiv.org E-PrintArchive ฐานขอมูล Chemcenter  ฐานขอมูล DOAJ  ฐานขอมูล ERIC     
ฐานขอมูล Medical Online-E  ฐานขอมูล PubMed  ฐานขอมูลสิทธิบัตรของบริษัทเอกชน  ฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสไทยทางดานกฎหมาย เปนตน    
เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.010 หนาจอแสดงรายช่ือฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับ 

สหส.อ2.3.011         หนาจอแสดงรายช่ือฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่มีการทดลองใช  และไมเสีย
คาสมาชิก 

สหส.อ2.3.012 สถิติการใชบริการฐานขอมูลออนไลน 
(อางถึง) สหส.อ2.1.014 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ     
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3. บริการอิเล็กทรอนกิส 

 ในปการศึกษา 2557 สํานกัหอสมุด  จดัใหมีบริการอเิล็กทรอนกิส  เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูใช และสามารถดําเนินการใชบริการหองสมุดไดดวยตนเอง ประกอบดวยบริการตางๆ คือ 
 

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จํานวนการใช
(ครั้ง) 

1.บริการสืบคนขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ผูใชสามารถทาํการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตางๆ ที่มีอยูในสํานักหอสมดุ โดยสามารถเขาถงึขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดรวมทั้งฐานขอมลู
ออนไลนตาง ๆ ที่หองสมุดมกีารบอกรับ 

5,707,798 
 
 
 
 

2.บริการขอมลูผูใชผาน
ระบบออนไลน 

เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดยสามารถ
ตรวจสอบขอมูลและประวติัของตนเองในเร่ืองการยืม  
หนงัสือทีท่ําการจอง  การคางสงหนังสือ คาปรับ  รวมทัง้
สามารถแกไขขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  ไดดวย
ตนเอง   

3,344   

3.บริการยืมอัตโนมัติดวย
ตนเอง (Self Checking 
Service) 

ผูใชสามารถทาํการยมืหนังสือไดดวยตนเอง  
ซึ่งมีจุดการใหบริการจํานวน 2 จุด บริเวณช้ัน 3 

1,950 

4.บริการคืนอัตโนมัติดวย
ตนเอง  (Books Return) 

เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชในการคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ไมสะดวกในการจะติดตอกับ
สํานักหอสมุด  หรือในกรณีที่สํานักหอสมดุปดทําการ โดยมี
จุดใหบริการอยูที่บริเวณชัน้2 อาคารสํานกัหอสมุด 

2,883 

5.บริการตออายุการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ   

เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายุการยืมหนังสือ และ
ส่ือโสตทัศนตางๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกคร้ังเมื่อ
ครบกําหนดการสงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน 

3,358 

6.บริการจองทรัพยากร
สารสนเทศ 

เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสตทัศน
ตางๆ  ที่มีผูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทําการจอง
ไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน 

37 
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ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จํานวนการใช
(ครั้ง) 

7. บริการคนควาอางอิง เปนบริการตอบคําถามและชวยการคนควา การให
คําแนะนําตางๆ  ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศ
ผานระบบออนไลน 

55 

8.บริการขาวสารขอมูล
ผานเว็บไซต     

เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเร่ืองที่นาสนใจ  
รวมทัง้กิจกรรมตาง ๆ  ของสํานักหอสมุดแกผูใชโดยผาน
ระบบออนไลน 

70,899 

เอกสารประกอบ    ไดแก 
(อางถึง)สหส.อ2.1.014    เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.3.013 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 
สหส.อ2.3.014 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน    
สหส.อ2.3.015 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WebPac) 
สหส.อ2.3.016 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  (Borrower Information) 
สหส.อ2.3.017 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 
สหส.อ2.3.018 การใหบริการคนควาอางอิงออนไลน 
สหส.อ2.3.019                การใหบริการยมือัตโนมัติดวยตนเอง  (Self Checking Service) 
สหส.อ2.3.020                การใหบริการคนือัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return) 

4. มีการเปดใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม   
 ในปการศึกษา 2557 สํานกัหอสมุด  มีการจัดจํานวนช่ัวโมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม  โดย
เปดทําการในวันจันทร - ศุกร ต้ังแตเวลา 08.30-21.00 น.  และในวันเสาร - อาทิตย ต้ังแตเวลา 09.00-
19.00 น. รวมจํานวนช่ัวโมงที่ใหบริการ สําหรับในวันทําการปกติวนัละ 12.5 ชัว่โมง และนอกเวลา      
ทําการวนัละ 10 ชั่วโมง โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสําหรับปการศึกษา 2557 มีจํานวนทัง้ส้ิน  240,942 
คร้ัง โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซต จาํนวน 70,899 คร้ัง และผูเขาใชสํานกัหอสมุดกลางจํานวน  
164,857 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน  3,064 คร้ัง  และผูเขาใชหองสมุดศูนยสาทรธานี
จํานวน  2,122  คร้ัง 
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เอกสารประกอบ    ไดแก 
สหส.อ2.3.021 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.3.022 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 3 
สหส.อ2.3.023 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 5 
สหส.อ2.3.024      รวมสถิติผูเขาใชประจําวันหองบริการสื่อโสตทัศน 
สหส.อ2.3.025 รวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน (รวมหองสมุด 2 ศูนย) 
สหส.อ2.3.026      สถิติการเขาใชผานเว็บไซตหองสมุด 
สหส.อ2.3.027 ตารางการใหบริการภาคคํ่าและภาคพิเศษของผูปฏิบัติงาน 

5.  การวิเคราะหตนทุนการบริการของหองสมุด 

  ในปการศึกษา 2557 พบวา มีการใชบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด โดยคํานวณจากบริการ
การเขาใชและบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ รวมทั้งส้ิน 6,182,222  คร้ัง  ซึ่งการใชบริการตาง ๆ 
ของสํานักหอสมุดทุกบริการนั้น  ตองมีตนทุน  ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนในการบริการของหองสมุด 
สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคา
และประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด และตนทุนการบริการตอจํานวนการใช   
เพื่อสามารถประเมินความคุมคาในการใชงบประมาณในการลงทุนดานบริการตางๆ   โดยใชขอมูล
คาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด   และจํานวนการใชบริการตางๆ  เปนขอมูลพื้นฐานในการคิด
คํานวณ 

วิธีการคํานวณ 
ตนทุนการบริการตอจํานวนการใหบรกิาร 
         คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)    27,712,710.56     บาท 
         จาํนวนการใหบริการที่เกิดข้ึนทั้งหมดในปการศกึษา 2557                            6,182,222        คร้ัง 

 ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบรกิาร                  = 4.48     บาท 

สํานักหอสมุดกลาง
164,857  คร้ัง

ศูนยศึกษาวิภาวดี
3,064  คร้ัง

 ศูนยศึกษาสาทรธานี
2,122  คร้ัง

การใชผาน Webpac

70,899 คร้ัง

แผนภูมิแสดงการใชหองสมุดปการศกึษา 2557
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1. คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,221,148.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 865,566.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 12,517.55 

5 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 26,429.00 

6 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

7 คารับรอง 4,257.50 

8 คาถายเอกสาร 36,690.79 

9 คาเดินทางในประเทศ 25,550.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 39,326.92 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,799,121.36 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 165,101.00 

13 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

14 โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30ป 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 

15 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2557 

9,890.00 

16 โครงทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

17  โครงการพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

9,820.00 

18 โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

19 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

20 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ประจําปการศึกษา 2557 

326,243.00 
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21 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 7,952.00 

22 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 12,640.00 

23 โครงการพฒันาบริการหนงัสืออิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU 

Library eBook) 

53,500.00 

24 โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 100,000.00 

25 โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 9,000.00 

26 โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 30,000.00 

27 โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 50,000.00 

28 โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) 
ภาษาไทย 

50,000.00 

29 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 31,140.00 

30 โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management 
System) ทดแทน 

1,400,000.00 

                                                                                 รวม 27,712,710.56 

            2. จํานวนการใชบริการในปการศึกษา 2557 

การใชบริการหองสมุด ปการศึกษา 2557 

ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ  ณ จุดหองสมุด  

    1.1  ผูเขาใช หอสมุดกลาง 164,857  

    1.2  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี 2,122  

    1.3  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 3,064 

    1.4  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ   136,749 

    1.5  การยมืทรัพยากรฯ  28,134 

    1.6  การคืนทรัพยากรฯ 29,495 
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    1.7  การใชบริการตอบคําถาม 4,096 

    1.8  การใชบริการอินเทอรเน็ต 8,059 

    1.9  การใชบริการ Books drop 1,106 

    1.10 การใชบริการหองศึกษากลุม (Study Room) 791 

    1.11 การลงทะเบียนและตออายุสมาชิก   11,298 

    1.12 การบริการหนังสือใหมประจําสัปดาห 2,127 

2. การใชบรกิารอิเลก็ทรอนิกส  

     2.1  การใชผานเว็บไซต 70,899 

     2.2  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 2,366,802  

     2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 3,340,996 

     2.4  การยมืทรัพยากรฯ ตอทางออนไลน 3,358 

     2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 55 

     2.6  การยมืทรัพยากรฯ ผาน Self Checking Service 1,950 

     2.7 การคืนทรัพยากรฯ ผาน Books Return 2,883 

     2.8  การจองทรัพยากรฯ ผานออนไลน 37 

     2.9  การบริการขอมูลผูใชผานออนไลน 3,344 

                                            รวมทั้งหมด 6,182,222  

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง)สหส.อ2.3.003   สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.3.027                ขอมูลคาใชจายของสํานกัหอสมุดปการศึกษา 2557   และจํานวนการบริการ 
                                        ปการศึกษา  2557 
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จากผลการปฏิบัติงาน  มคีวามสอดคลองและดําเนินงานตามโครงการที่ต้ังไว  สงผลใหการใช

บริการของสํานักหอสมุดในดานตางๆ โดยเฉพาะการบริการดานอิเล็กทรอนกิส สามารถชวยใหผูใช
เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว และหลากหลาย ซึ่งเหน็ไดวาการใชบริการดานอิเล็กทรอนิกสมี
จํานวนการใชที่เพิม่ข้ึนจากปการศึกษา 2556 โดยเฉพาะการใชฐานขอมูลออนไลน ทัง้นี้  จากโครงการ
พัฒนาทักษะการคนควาขอมูลเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา และโครงการพัฒนาทกัษะและความรูเพือ่การ
คนควาวิจัยและการพฒันาตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั เปนโครงการที่สนับสนนุใหเกิดการใชบริการ
ดานอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน และในขณะเดียวกนัสํานักหอสมุดมีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่ดี  เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูใช ไดแก โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ โครงการจัดทําหองคลังหนงัสือ/
วารสารเกา   และโครงการปรับปรุงปายรายช่ือชัน้หนังสือ/วารสาร    

นอกจากนีก้ารวิเคราะหตนทนุการบริการของหองสมุด ในปการศึกษา 2557 โดยใชขอมูล
คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด และจํานวนการใชบริการตางๆ  เปนขอมูลพืน้ฐานในการคิดคํานวณ 
พบวามีตนทนุการบริการของสํานักหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบริการ เทากับ  4.48 บาท  ซึง่จะมตีนทุน
มากกวาในปการศึกษา 2556 ซึ่งมีตนทนุเทากบั 4.32 บาท ดังนั้นในปตอไปสํานกัหอสมุดตองมีการ
พัฒนาการบริการในดานตางๆ เพื่อสนบัสนุนใหเกิดการใชบริการมากข้ึน เพื่อเปนการลดตนทุนการ
บริการ   

ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 

              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับการภารกิจของหอจดหมายเหตุ และมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงาน
มาวางแผนพัฒนางานจดหมายเหตุ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการตามโครงการและแผนการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

1. การดําเนินงานทางดานเทคนิค 
2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การพัฒนาบริการและประชาสัมพันธ 
5. การพัฒนาอาคารสถานที่ 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป  
       มหาวทิยาลัยรังสิต 
2. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 
3. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.4.001 ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมและ
ระยะเวลาการดําเนนิงาน แผนกหอจดหมายเหตุ 
ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.4.002 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําป
การศึกษา 2557 
(อางถึง)สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารการขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน    (อางถึง) สหส.อ1.2.008  สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557           

สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 
2557 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ         
ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ              
ภาคการศึกษาที ่1-3/2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  
 

มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 
  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ         
ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด                
ประจําปการศึกษา 2557 

 
ผลการดําเนนิงานสําหรบัปการศึกษา 2557 
1. การดําเนนิงานทางดานเทคนิค 
              หอจดหมายเหตุไดทําการคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดการกับเอกสารจดหมายเหตุและ
วัตถุจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูตองการใชสารสนเทศ
ของหอจดหมายเหตุทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งยังทําการอนุรักษ การสงวนรักษาดวยการ
แปลงเอกสารและไฟลวิดีทัศนใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันมิใหจดหมายเหตุซึ่งเปนเอกสารหรือ
วัสดุตนฉบับไดรับความเสียหายจากการใหบริการโดยตรง โดยหอจดหมายเหตุไดดําเนินการในเร่ือง
ตางๆ ดังนี้ 
       1.1   การรับและจัดการกับเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ 
 ปการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุไดรับมอบและรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ
เตรียมดําเนนิการจากหลักวชิาการ รวมจํานวนทัง้ส้ิน  1,980   รายการ  แบงเปนประเภทได ดังนี ้

1. หนังสือที่จดัพิมพเนื่องในโอกาสตางๆ     จํานวน          12  รายการ 
2. สารรังสิต   จํานวน          12       รายการ   
3. สรุปขาวที่เผยแพรโดยสํานักงานประชาสัมพันธ จํานวน     1,802     รายการ 
4. คําส่ังและประกาศของมหาวทิยาลัยรังสิต จํานวน        115     รายการ 
5. ขาวจากหนงัสือพิมพรังสิต              จํานวน          33 รายการ 
6. ซีดี  จํานวน     5 รายการ  
7. ของที่ระลึก จํานวน     1 รายการ 

           1.2  การกําหนดรหัส การจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุจดหมายเหตุ และการบันทึก
รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล 
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  ปการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุไดกําหนดรหัส การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ
จดหมายเหตุ และการบันทึกรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลซึ่งเปนกระบวนการดําเนินงานทางดาน
เทคนิคที่ตอเนื่องกัน รวมจํานวน 2,459 รายการ แบงเปนประเภทไดดังนี้ 

1. ส่ิงพิมพ (Book & Text)     จํานวน     2,076 รายการ  
2. ของที่ระลึก (Souvenir)   จํานวน        152       รายการ   
3. วีดิทัศน (Video) จํานวน 142    รายการ 
4. ซีดี (CD) จํานวน          58   รายการ 
5. ดีวีดี (DVD)              จํานวน          30 รายการ 
6. สไลด  (Slide)  จํานวน     1 รายการ  
7. แถบบันทึกเสียง (Sound Recording) จํานวน            1       รายการ 

 
2.  การพัฒนาบุคลากร                 
            หอจดหมายเหตุไดสนับสนนุใหบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเร่ืองที่
เกี่ยวของเพื่อเพิ่มพนูความรูและพัฒนาทักษะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ ดังนี ้
   2.1  การสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเร่ืองที่เกีย่วของ 

- การประชุมเร่ือง จดหมายเหตุเบ้ืองหลังการรวบรวมตนฉบับหนงัสือผูประศาสนการและ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2477-2556) และเปดตัวหนังสือศาสตรานุกรม 80 ป 
ธรรมศาสตร 

               2.2  การศึกษาดูงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานจดหมายเหต ุ
                      -   ศึกษาดูงานหองอนุสรณสถานทานผูประศาสนการปรีดี พนมยงค  ตึกโดม มหาวทิยาลัย 
  ธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 
 
3.  การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ                 

หอจดหมายเหตุไดดําเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การแกไขปรับปรุง    
ระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ (Senayan) โดยขอความรวมมือจากแผนกพัฒนาในการดูแลโปรแกรม
และระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุยังสามารถปฏิบัติงานไดดี   

4.  การพัฒนาบริการและประชาสัมพนัธ 
          4.1  เวบ็ไซตหอจดหมายเหตุ  

                  หอจดหมายเหตุไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อเปนชองทางในการส่ือสารกับผูใชและใหบริการขอมูล
และขาวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการที่ http://library.rsu.ac.th/archives/  สําหรับป
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การศึกษา 2557 มีการเขาใชเว็บไซตรวมจํานวน 903 คร้ัง นอกจากนี้  หอจดหมายเหตุยังประชาสัมพันธ
ขาวสารผานทางเฟสบุกของสํานักหอสมุดอีกทางหนึ่ง  
         4.2  การใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ 
                  ในปการศึกษา 2557 หอจดหมายเหตุไดมีโอกาสตอนรับคณะผูมาเยีย่มชมจากมหาวิทยาลัย 
แสตมฟอรด จํานวน 1 คร้ัง                                                   

5.  การพัฒนาอาคารสถานท่ี  
                 หอจดหมายเหตุหรือโซนพื้นที่ชมพูพันธุทิพยไดนํากิจกรรม 7ส   มาบริหารจัดการ
สภาพแวดลอมภายในพื้นที่เพื่อใหเกิดความสะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม 
และส่ิงแวดลอม ซึ่งสงผลดีตอการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ โดยในป
การศึกษา 2557 ไดเขารวมกิจกรรมทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) ในวันที่ 5 มิถุนายน 
2558 และมีการตรวจเยี่ยมและผานการประเมินตามมาตรฐานไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2558              

           6. การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
 หอจดหมายเหตุไดทําหนาที่เปนแหลงเกบ็รักษาและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ 

และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัยรังสิตในโอกาสครบรอบ 30 ป ดังนี ้
                  6.1  การจัดแสดงนิทรรศการ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต 
                         หอจดหมายเหตุไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อจัดทํานิทรรศการ “ตะวัน
รุงทุงรังสิต”  ซึ่งเปนความรวมมือระหวางคณะศิลปะและการออกแบบ ฝายส่ือสารองคกร และ
สํานักหอสมุดตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อจัดแสดงเนื่องในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันศุกรที่ 23 มกราคม 2558  
                   6.2  การจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ ฉบับพิเศษครบรอบ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต 
             หอจดหมายเหตุไดรับมอบหมายใหเปนบรรณาธิการวารสารรังสิตสารสนเทศ ฉบับ
พิเศษครบรอบ  30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต ปพุทธศักราช 2558 เพื่อพิมพเผยแพรในโอกาสที่มหาวิทยาลัย
รังสิตครบรอบ 30 ป ในปพุทธศักราช 2558  ภายในประกอบดวยบทความที่นาสนใจ ไดแก “รังสิตรําลึก 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ปาฐกถาเรื่อง “สมเด็จพระสังฆราชฯ กับมหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ดร.
อาทิตย อุไรรัตน “เปดปูมผูกลา คุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน” โดย นายพินิจ วุฒิพันธุ  “จากวันวาน...ถึงวันนี้ 
30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต” ดร.มลิวัลย ประดิษฐะธีระ และนางสาววิภาณี ชีล่ัน “ชีวิตการเปนผูบริหารและ
อาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต (2535-ปจจุบัน) รองศาสตราจารยวิทยากร เชียงกูล “จดหมายจากใจ-ใตรม
พะยอม” อาจารยสุกัลยา วงศชมบุญ และอาจารยนวรัตน กงเมง และ “หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
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รังสิต” นางพัชรา หาญเจริญกิจ โดยจัดพิมพจํานวน 240 เลม แจกจายเผยแพรไปยังผูบริหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6.3  การจัดทาํนทิรรศการ “จากวนัวาน...ถึงวนันี้ 30 ป มหาวิทยาลัยรังสิต” 
หอจดหมายเหตุไดรับมอบหมายใหจัดทํานิทรรศการ “จากวันวาน...ถึงวันนี้ 30 ป  

มหา วิทยาลัยรังสิต” บันทึกเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในชวงเวลา 30 ปของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อจัด
แสดงในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 29 พฤศจิกายน 2558 

ตัวบงชี้ 2.5  งานบรกิารสงเสริมวิชาการ   
งานบริการสงเสริมวิชาการสําหรับปการศึกษา 2557  ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยได 

มีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุด ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  และไดนําขอคิดเห็นและผลสรุปมาเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและวางแผนการปฏิบัติงานสําหรับปการศึกษาตอไป ซึ่งมีการดําเนินงาน
โครงการตามแผนยุทธศาสตรและกลยุทธที่เกี่ยวของดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
        กลยุทธ 2.2  การจดัการเรยีนการสอนท่ีมีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน 
2. โครงการพฒันาทักษะ การคนควาขอมลูเพื่อการศึกษาแกนกัศึกษา 

       กลยุทธ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสาํหรับนกัศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการจดัปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
       กลยุทธ 4.3  การพฒันาบุคลากรดานการวิจยัและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะ และความรูเพื่อการคนควาวิจยัและ การพฒันาตนเองแก 
อาจารยและนกัวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม  
       กลยุทธ 5.1  กําหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 
                   1. การจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ                
        กลยุทธ 5.3 ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

 1. โครงการทอดผาปาหนังสือ 
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ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 
(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 

2  มี(1)+มีการดําเนนิงานตาม
แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ 

ประจําป 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-
3/2557 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ
ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา
ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

 จากผลการดําเนินงานการบริการสงเสริมวชิาการ  สํานกัหอสมุด ฯ มีการดําเนนิงานใน 
เร่ืองตาง ๆ  สรุปไดดังนี้   

1. มีการแนะนํา สอนการใชและอบรมวธิกีารสืบคนขอมูล 

 สํานักหอสมุดมีการแนะนาํการใชหองสมุด การสอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูลใหแกนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที ่  โดยมีการดําเนนิการดังนี ้

1.1 การจัดปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุด การสอนวิธกีารสืบคนขอมูลใหแกนักศึกษาตามที่
อาจารยประจําวิชาขอมา รวมทัง้จัดอบรมฝกปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ ใหกับนกัศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อใหนกัศึกษาสามารถใชหองสมุดไดอยางถกูตอง และสามารถ
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ชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนกัศึกษาที่เขารวมการ
ปฐมนิเทศ  และเขารับการอบรมการสืบคนขอมูล ทัง้ส้ิน 3,360 คน  โดยสํานกัหอสมุดไดดําเนินการดังนี ้

 - ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหแกนักศึกษาใหมรวมทั้งส้ิน 35 คณะ 63 สาขา จํานวน
2,985 คน แบงเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวม 28 คณะ 56 สาขา จาํนวน 2,878 คน ไดแก        
ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร นิเทศศาสตร  เภสัชศาสตร  ศิลปะและการออกแบบ  
กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย  เทคโนโลยีชวีภาพ เทคโนโลยีอาหาร นวัตกรรมเกษตร แพทยศาสตร  
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  นานาชาติ การทองเทีย่วและบริการ สถาบันการบิน  การแพทย
แผนตะวนัออก  ทนัตแพทยศาสตร   ทศันมาตรศาสตร  นิติศาสตร เศรษฐศาสตร ดิจิทัลอารต   บัญช ี
ดนตรี รัฐศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ (SRU) Stendent Rangsit University  และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษารวม 7 คณะ 7 สาขา จํานวน 107 คน  ไดแก  พยาบาลศาสตร วทิยาศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร ศึกษาศาสตร วิทยาลัยรัฐกิจ และ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

 - สอนวธิีการสืบคนขอมูลในหองสมุดและจากฐานขอมูลออนไลน รวมทัง้อบรมฐานขอมูล
ออนไลนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา  รวม  17 สาขา จาํนวน 375 คน  โดยมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ศิลปศาสตร  บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร 
นิเทศศาสตร  เทคโนโลยีชวีภาพ  วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิติศาสตร 
บัญชี ทนัตแพทยศาสตร   ศึกษาศาสตร นวัตกรรมสังคม การทูตและการตางประเทศ 

1.2  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวจิัยใหแกคณาจารยและนกัวจิัยจากคณะ
ตาง ๆ   รวม 20  คณะ 7  หนวยงาน จํานวน 167 คน ดังนี ้
 -  ฐานขอมูล Scopus  เมื่อวนัที่  17 กนัยายน 2557และวนัที ่8  ตุลาคม 2557 
 - ฐานขอมูล  การสืบคนขอมลูเพื่อตีพิมพบทความวารสาร'หรือผลงานวจิัย บ.บุค
โปรโมช่ันเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 
 - ฐานขอมูล West Law Online / Practical Law Online เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
 - โปรแกรม Zotero เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2557 
 - ฐานขอมูล  ScienceDirect  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพนัธ 2558 
 - โปรแกรม  Mendeley เมื่อวนัที ่13 กุมภาพันธ  2558 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
เอกสารประกอบ  ไดแก 
(อางถึง) สหส.อ2.3.020  แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 
สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด 
สหส.อ2.5.002 บันทกึแจงเร่ืองการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบันทึกการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ 
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สหส.อ2.5.004 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.005 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและอบรมการสืบคนขอมูลการวิจัย /สรุปจํานวนผูเขาอบรม 
สหส.อ2.5.006      บันทึกเชิญผูเขารวมอบรมฐานขอมลูและแหลงขอมูลเพื่อการวิจยั 
สหส.อ2.5.007      รายช่ือผูเขารวมอบรมฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการวิจัย  

2.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม 

และสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากหองสมุดอยางคุมคา สรางนิสัยและวัฒนธรรมรักการอานอยาง
ยั่งยืนใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร ในปการศึกษา 2557 มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมการ
อานและการจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเขาใชหองสมุด ดังนี้  

กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 8 ครั้ง   

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

1. กิจกรรม “บอกกลาวเลาเรื่องแม” 

- จัดกิจกรรมใหผูใชบริการเขียนบอกเลาเร่ืองราวของ

แม ในแบบฟอรมที่จัดเตรียมไวให และมอบของที่

ระลึกสําหรับผูที่ เ ขียนบอกเลาเร่ืองราวของแมได

ประทับใจ  

- แจกไปรษณียบัตรใหเขียนเพื่อบอกรักแม - จัดมุม

แนะนําคําสอนของแม  

- จัดแสดงหนังสือดีที่นาอานเพื่อใหยืมกลับบานไปให

แม  

  

 

 

 

4 ส.ค. – 5 ก.ย. 

2557 

- ผูเขารวมกจิกรรม 83 

คน  

- ผลประเมินความพึง

พอใจมีคาเฉลีย่อยูใน

ระดับดีมากทัง้หมด คือ  

1) รูปแบบการจัด

กิจกรรม 4.82  

2)ความนาสนใจของ

กิจกรรม 4.64 

3) ความรูที่ ไดจากการ

เขารวมกิจกรรม 4.64 
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ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

2. กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน ครั้งที่ 7” 

- จัดกิจกรรมจากการยืมหนังสือของผูใชบริการโดยมี

กติกา คือ  

    เมื่อทําการยืมหนังสือต้ังแต 2 เลมข้ึนไปสําหรับ

นักศึกษา เจาหนาที่ และอาจารยยืมจํานวน 5 เลมข้ึน

ไป จะไดรับการประทับ ตราเพื่อสะสมแตมการยืมลง

ใน “สมุดตามหายอดนักอานคร้ังที่ 7” 

     นอกจากนี้ยังมีแตมสะสมจากการบันทึกอาน 

ผูเขารวมกิจกรรมที่มีแตมสะสมรวมมากที่สุดก็จะ

ไดรับรางวัล “ยอดนักอาน” คร้ังที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ก.ย. – 19 ธ.ค. 

2557 

- ผูเขารวมกจิกรรม 273 

คน จาก 27 คณะ  

- ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ยอดนักอาน คือ  

นางสาวปาริฉัตร       

มะลิวัลย วทิยาลัยการ

ทองเที่ยวและการบริการ 

มีแตมสะสม 80 แตม 

เปนแตมจากการยืม 24 

แตม และบันทึกการอาน 

66 แตมมีการยืมหนังสือ

รวมทัง้ส้ิน 74 เลม 

3. กิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 7” 

- จัดกิจกรรมจากการยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศนของ

สํานักหอสมุดฯ โดยทุกคร้ังที่ยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศน

จะไดรับใบ “ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 7” ผู เขารวม

กิจกรรม จะตองเขียนส่ิงที่ประทับใจหรือขอเสนอแนะ

สําหรับสํานักหอสมุดฯ แลวนํามาใสในกลองเพื่อจับ

รางวัล ซึ่งจะมีการจับรางวัลทุกส้ินเดือน เดือนละ 20 

รางวัล 

1 ก.ย. – 19 ธ.ค. 

2557 

 - ผูเขารวมกจิกรรม 

จํานวน 989 คน  

- ส่ิงทีป่ระทับใจของ

หองสมุด คือ ดานผู

ใหบริการ  

- ขอเสนอแนะของ

ผูเขารวมกิจกรรม คือ   
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ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 

3. (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ควรเพิม่จาํนวนทรัพยากร
สารสนเทศใหมากข้ึนและ
ใหทนัสมยั 

4. กิจกรรม “สัปดาหอาเซียน ครั้งที่ 1” 

- จัดกิจกรรมเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน 

เชน กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ เกมสวงลออาเซียน 

เปนตน 

 

 

 

 

 

22 – 26 ก.ย. 

2557 

- ผูเขารวมกิจกรรม 313 คน 

- ผลประเมินความพึง
พอใจมีคาเฉลีย่อยูใน
ระดับดีมาก 2 ดาน และ
ในระดับดี 1 ดาน คือ  
1)รูปแบบการจัดกิจกรรม 
4.86  
2)ความรูที่ไดจากการเขา
รวมกิจกรรม 4.54  
3) ความนาสนใจของ
กิจกรรม 4.47 

5. กิจกรรม “รักของพอ เปนพลังที่ทําใหฉัน...” 

- จัดกิจกรรมใหผูใชบริการเขียนบอกเลาเกี่ยวกับ

ความรักของพอเปนพลังใหประสบความสําเร็จตางๆ 

ลงในแบบฟอรม  

- แจกไปรษณียบัตรเพื่อใหเขียนความรูสึกที่มีตอพอ  

- จัดมุมแสดงเกี่ยวกับการเล้ียงดูลูกของพอดีเดน และ

พอที่มีชื่อเสียง  

2 ธ.ค. 2557 – 9 

ม.ค. 2558 

- ผูเขารวมกจิกรรม 119 

คน -- ผลประเมินความ

พึงพอใจมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับดีมากทัง้หมด คือ  

1) รูปแบบการจัด

กิจกรรม 4.72  
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ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 
5. (ตอ) 

- จัดชั้นแสดงหนังสือดีที่นาอานใหผูใช บริการยืมกลับ

บานไปใหพอ 

 

 

 

 

 

 

  

2) ความรูที่ไดจากการ

เขารวมกิจกรรม 4.58  

3) ความนาสนใจของ

กิจกรรม 4.54 

6. กิจกรรม “รักการเรียนรู” 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมการใหเกิดการเรียนรู 

สรางทักษะการเรียนรูรูปแบบตางๆ ดวยตนเอง โดย

จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใหผูเขารวมกิจกรรมรอย

ลูกปด เพื่อทําเคร่ืองประดับ และทําที่ค่ันหนังสือ  ดวย

ตนเองโดยมีมุมแนะนําวิธีการรอยลูกปดและทําที่ค่ัน

หนังสือรูปแบบตางๆ 

 

 

 

 

23 ก.พ.  - 13 

มี.ค. 2558 

- ผูเขารวมกิจกรรม 126 

คน  

-ผลประ เมิ นความพึ ง

พอใจมีค า เฉ ล่ียอยู ใน

ระดับดีมากทั้งหมด  

1) ความรูที่ไดจากการเขา

รวมกิจกรรม 4.73  

2)  ความนาสนใจของ

กิจกรรม 4.68  

3) รูปแบบการจัดกิจกรรม 

4.52 

7. กิจกรรมประกวด “ประกวดการเขียนเรียงความ : 

การเลาเรื่องหนังสือในพระราชนิพนธสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

- จัดประกวดการเขียนเรียงความเลาเร่ืองหนังสือใน

พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

30 มี.ค. – 8 พ.ค. 

2558 

- ผูสงผลงานขารวม

กิจกรรม จาํนวน 176 

ผลงาน  

- ผลการตัดสินไมมี

ผลงานที่สมควรไดรับ

รางวัลชนะเลิศ และรอง 
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ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาทีจ่ัด สรุปผลการจดักิจกรรม 
7. (ตอ)  ชนะเลิศอันดับที่ 1  จึงมี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  
2 ไดแก นางสาว    
กานพิชชา เชือ้นอย รหัส 
5502765 คณะศิลป-
ศาสตร และรางวัลชมเชย 
ไดแก นายสมบัติ แซเบ 
รหัส 5707731  นกัศึกษา
ระดับปริญญาโท 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

8. กิจกรรม “สัปดาหอาเซียน ครั้งที่2” 

- จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับประเทศตางๆ ของ

ประชาคมอาเซียนผานทางเกมสตางๆ เชน กิจกรรม

ตอบปญหาวิชาการ กิจกรรมYes or No  

 

 

 

 

 

 

27 เม.ย. –  

1 พ.ค. 2558 

- ผูเขารวมกจิกรรม 284 
คน  
- ผลประเมินความพึง
พอใจมีคาเฉลีย่อยูใน
ระดับดีทั้งหมด 
1) รูปแบบการจัด
กิจกรรม 4.72  
2) ความรูที่ไดจากการ
เขารวมกิจกรรม 4.54  
3) ความนาสนใจของ
กิจกรรม 4.51 
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นิทรรศการสงเสริมการอาน จาํนวน 6 ครั้ง 

ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลา 

ที่จัด 

สรุปผลการจดันิทรรศการ 

1. นิทรรศการ “Do & Don’t in Asean : ส่ิงที่ควรทําและ

ไมควรทําในอาเซียน"  

- จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับส่ิงที่ควรทําและไม

ควรทําในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือ  

- จัดฉายส่ือโสตทัศนทีเ่กี่ยวของเพื่อใหความรูเพิ่มเติม

กับผูใชบริการเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

2558 

 

 

 

 

1 ก.ย. – 10 

ต.ค. 2557 

- ผูเขาชมนิทรรศการ 794 

คน  

– ผลประเมินความพึงพอใจ

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก  

1ดาน และระดับดี 2 ดาน 

1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.56  

2) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.42  

3)การนําขอมลูไปใช

ประโยชน 4.30 

2. นิทรรศการ “รางวลัซีไรต ประจําป 2557”  

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผูที่ไดรับรางวัลซีไรตประจําป 

2557  

- จัดแสดงหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรตและหนังสือที่

เขารอบสุดทาย  

 

 

 

 

 

 

13 ต.ค. – 28 

พ.ย. 2557 

- ผูเขาชมนิทรรศการ 297 

คน  

- ผูรวมตอบคําถาม 53 คน 

- ผลประเมินความพึงพอใจที่

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 

1 ดาน และระดับดี 2 ดาน 

คือ  

1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.56 

2) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.49  

3) การนาํขอมลูไปใช

ประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.47 
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ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลา 
ที่จัด 

สรุปผลการจดันิทรรศการ 

3. นิทรรศการ “พระอัจฉริยราชา ผูทรงคุณธรรม” 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราช

กรณียกิจตาง ๆ  

- จัดแสดงหนังสือ  

- จัดฉายส่ือโสตทัศนที่เกี่ยวของกับพระองคทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 พ.ย. 

2557 – 20 

ก.พ. 2558 

- ผูเขาชมนทิรรศการ 891 คน  

- ผูเขียนถวายพระพร 274 คน 

- ผลประเมินความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 1 

ดาน และในระดับดี 2 ดาน คือ 

 1) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.61 

 2)เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.48  

 3) การนําขอมูลไปใช

ประโยชน 4.41 

4. นิทรรศการ “รักการเรียนรู” 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเภทของการเรียนรู วิธีการ

เรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการ

เรียนรู แนวทางการพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนรู และ

ตัวอยางบุคคลแหงการเรียนรูที่เปนผูนําแหงการเรียนรู  

- จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรูรูปแบบตางๆ ดวย 

 

 

 

 

 

 

23 ก.พ. – 

20 มี.ค. 

2558 

- ผูเขาชมนิทรรศการ 482 

คน  

- ผลประเมินความพึงพอใจที่

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 

1 ดาน และระดับดี 2 ดาน 

คือ  

1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.56  

2) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.49  

3) การนาํขอมลูไปใช

ประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.47 
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ลําดับที ่ นิทรรศการ ระยะเวลา 
ที่จัด 

สรุปผลการจดันิทรรศการ 

5. นิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดา สยามบรมราชกุมาร ีเจาฟานักอาน” 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางดานการ

อาน การเขียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี - จัดแสดงหนังสือในพระราชนิพนธของ

พระองคทาน 

- จัดแสดงวีดิทัศนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ

พระองคทาน 

 

 

 

 

 

 

23 มี.ค. – 5 

มิ.ย. 2558 

- ผูเขาชมนิทรรศการ 286 

คน  

- ผูเขียนถวายพระพร 88 คน 

- ผลประเมินความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก

ทั้งหมด คือ  

1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.81  

2) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.80  

3) การนาํขอมลูไปใช

ประโยชน  4.70 

6. นิทรรศการ “หนังสือเกา...เลาเรื่อง” 

- จัดนิทรรศการเ ก่ียวกับหนัง สือเกาที่ ใหความรู

เกี่ยวกับเร่ืองราวตางๆ ที่เปนประโยชน 

- จัดแสดงหนังสือเกาที่นาสนใจ  

- จัดฉายวีดิทัศนที่บอกเลาเร่ืองราวตางๆ ในอดีต  

 

 

 

 

 

 

15 มิ.ย. – 24 

ก.ค. 2558 

- ผูเขาชมนิทรรศการ 363 

คน  

- ผลประเมินความพึงพอใจมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับดีทั้งหมด 

คือ  

1) เนื้อหาสาระท่ีไดรับ 4.47  

2) ความเหมาะสมของ

สถานที ่4.34 

3 )  ก า ร นํ า ข อ มู ล ไ ป ใ ช

ประโยชน  4.23 

 



 
 

73

 การจัดบอรด ขาวสารท่ีนาสนใจจํานวน   64   ครั้ง  

ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 
1 INVICTUS  ภาพยนตรของ เนลสัน แมนเดลลา 9 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 
2 อ้ึง!! เด็กไทยอายุตํ่ากวา 15 ป เร่ิมเลนพนนับอล 12 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557 
3 กําจัดมดใหหมดจากสมอง (ตอนที่ 2) 12 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2557 
4 การแขงขันของมหาอํานาจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 19 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2557 
5 ไวรัสอีโบลา เจามาแตหนใด? 3 – 17 กรกฎาคม 2557 
6 ภาพยนตรที่นาสนใจเกี่ยวกบัฟุตบอล 7 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557 
7 X-ray เศรษฐกิจและศักยภาพอาเซียน 15 – 29 กรกฎาคม 2558 
8 อาชีพสุดลํ้าในป 2030 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 
9 10 วิธีหยุดเงนิร่ัวเพราะกดมัว่ใน Cookie Run 17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2557 
10 มิติเศรษฐกิจพอเพยีงในทรรศนะโลก ตอนท่ี 1 21 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2557 
11 อาเซียน – ผูคน – ความรุนแรง กับเปาหมายสูงสุดของ

อาเซียน 
29 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2557 

12 ธุรกิจอุมบุญ 7 – 19 สิงหาคม 2558 
13 6 วิธีแกฮารดดิสกทํางานหนักผิดปกติ 8 – 22 สิงหาคม 2557 
14 Robin Williams 11 สิงหาคม – 5 กนัยายน 2557 
15 ควรจริงจังกับปญหาชองวางทางรายไดในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
18 สิงหาคม – 11 กันยายน 2557 

16 การคนหาทรัพยากรสารสนเทศในหองสมดุ 19 สิงหาคม - 18กันยายน 2557 
17 อันตราย...บุหร่ีไฟฟา!! ยาเสพติดแปลงรางชนิดใหม 20 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2557 
18 10 Apps ที่ใครไมโหลดถือวาพลาด 22 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2557 
19 มารูจักโรค “เอแอลเอส” กันเถอะ 1 – 25 กันยายน 2557 
20 10 ขอควรระวังในการใช Social Network 3 กันยายน – 30 ตุลาคม 2557 
21 ภาพยนตรยอดเย่ียมตลอดกาล 10 อันดับแรกของ

สถาบันภาพยนตรแหงอเมริกา 
8 กันยายน – 8 ตุลาคม 2557 

22 มิติเศรษฐกิจพอเพยีงในทรรศนะโลก ตอนท่ี 2 8 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2557 
23 รูปแบบการดําเนินงาน การตลาด การทองเที่ยวของ

ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 

24 แนะนาํการยืมตอผาน WebPac 18 กันยายน - 5 ตุลาคม 2557 
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ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 
25 ระวังภัยจากการกินอาหารจากกลองโฟม 25 กันยายน – 21 ตุลาคม 2557 
26 คร่ึงทาง AEC: สอบได หรือ สอบตก? 2 – 16 ตุลาคม 2557 
27 สรุปส่ิงประทบัใจและขอเสนอแนะจากกจิกรรม ยืม

มาก ลุนมาก ประจําเดือนกนัยายน 2557 
6 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 

28 5 เทคนิคเรียนจบมหาวิทยาลัย 6 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 

29 ภาพยนตรหลอน ตอนรับฮาโลวีน 13 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557 
30 อาเซียนกับปญหามลพิษหมอกควันขามแดน 15 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2557 
31 ขอหามและการปฏิบัติตัวในการกินเจ 21 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557 
32 รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ป 2014 30 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2557 
33 วัยรุนกับเศรษฐกิจพอเพียง 6 พฤศจิกายน – 8 ธนัวาคม 2557 
34 สรุปส่ิงประทบัใจและขอเสนอแนะจากกจิกรรมยืม

มากลุนมาก ประจําเดือนตุลาคม2557 
11 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2557 

35 ส่ือโสตทัศนทีน่าสนใจเก่ียวกับในหลวง 17 พฤศจิกายน 2557 –  
16 มกราคม 2558 

36 บทบาทของไทยในอาเซียน 18 พฤศจิกายน 2557 –  
14 มกราคม 2558 

37 เครือขาย 5G เทคโนโลยีในอนาคต 24 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557 
38 ความจริง 10 ขอ ของชีวิตนกัศึกษามหาวทิยาลัย

เกาหลีเหนือ 
26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557 

39 พอเพยีงเพื่อเพียงพอ 8 ธันวาคม 2557 – 

30 มกราคม 2558 

40 สรุปส่ิงประทบัใจและขอเสนอแนะจากกจิกรรมยืม
มากลุนมาก ประจําเดือนพฤศจิกายน 2557 

17 ธันวาคม 2557 – 
11 มกราคม 2558 

41 ปใหม...เพิ่มความประทับใจแกผูรับดวยของขวัญป
ใหมเกๆ 

18 ธันวาคม 2557 – 

19 มกราคม 2558 

42 อาหารมงคลของแตละประเทศในเทศกาลปใหม 19 ธันวาคม 2557– 7 มกราคม 2558 

43 มาทาํความรูจกั “เซลฟ” โรคคล่ังถายรูปตัวเองในกลุม
วัยรุนไทย 

7 – 20 มกราคม 2558 
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ครั้งที่ ชื่อหัวขอการจัดบอรด ระยะเวลาทีจ่ัดแสดง 

44 โครงขายเชื่อมอาเซียน 14 มกราคม – 12 มีนาคม 2558 
45 Hot Job 2015 19 มกราคม – 6 กุมภาพนัธ 2558 
46 ภาพยนตรรักที่นาดู ในเทศกาลแหงความรัก 19 มกราคม – 27 กุมภาพันธ 2558 
47 พบเชื้ออหวิาตเทียมในเลือดไกจากเมนูขาวมันไก – 

ลาบไก 
20 มกราคม – 6 กุมภาพนัธ 2558 

48 พอเพยีงเพื่อเพียงพอ: รวมพระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

31 มกราคม – 22 มีนาคม 2558 

49 โรคฮิตในยุคสังคมกมหนา 6 – 27 กุมภาพันธ 2558 
50 8 อาชีพทีหุ่นยนตจะมาแยงมนุษยทาํในป 2015 9 กุมภาพันธ 2558 
51 5 ขอดีของการเขียนจดหมายดวยลายมือที่โลก

ออนไลนไมม ี
27 กุมภาพนัธ – 12 มีนาคม 2558 

52 แนะนาํส่ือที่ตองดู 2 – 27 มีนาคม 2558 
53 เตือน!! ระวงัไขหวัดใหญสายพนัธุใหม H3N2 12 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 
54 แนวโนมอุตสาหกรรม ไมซอาเซียน ป 2558 12 มีนาคม – 27 เมษายน 2558 
55 6 ข้ันตอนบริหารเงนิแบบพอเพียง 22 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2558 
56 รางวัลแหงชาติสุพรรณหงส ป 2557 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 
57 เคล็ดลับ 10 ประการทีท่ําใหเปนคนอานเร็ว 7 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2558 
58 คุณใชหนึ่งในสังคมกมหนาหรือไม? 8 – 30 เมษายน 2558 
59 นับถอยหลังเปด AEC ระวงั! ชองโหวตางชาติกอบโกย

ทรัพยากรไทย 
27 เมษายน – 

19 พฤษภาคม 2558 
60 แผนดินไหวในเนปาลสงผลตอไทยอยางไร? 1 – 21 พฤษภาคม 2558 

61 แนะนาํส่ือโสตทัศนที่นาสนใจ 4 พฤษภาคม – 8 มิถนุายน 2558 
62 วาดวยเร่ืองโรฮิงญา 19 พฤษภาคม – 5 มถิุนายน 2558 
63 แรงงานไทยพรอมเขา AEC? 19 – 31 พฤษภาคม 2558 
64 10 ลักษณะนสัิยแหงผูประสบความสําเร็จที่คุณมีแต

อาจไมรู 
20 พฤษภาคม –10 มิถนุายน 2558 
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กิจกรรม RSU Loves to Read ชุมชนคนรังสิตรักการอาน เปนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อสงเสริมนิสัย

รักการอานของนักศึกษา คณาจารย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต สําหรับปการศึกษา 2557 

สมาชิกในชุมชนไดรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก  กิจกรรม Book Talk ตอน “สงตอความสุขแบบบน 

บน” กับนองตรัย วาสิกา อุดมธนสกุล นักศึกษาช้ันปที่ 4 สาขาออกแบบนิเทศศิลป คณะศิลปะและการ

ออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เจาของเฟสบุกช่ือดัง bonbonmonja เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 

2557 การจัดแสดงนิทรรศการแนะนําหนังสือของนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษดานศิลปน ตลอดป

การศึกษา 2557 ตามมาดวยกิจกรรมปารต้ียามบาย “DIY พวงกุญแจผาทํามือ ปล้ืมใจผูใช สุขใจผูทํา” 

ซึ่งจัดข้ึนในเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เพื่อใหสมาชิกในชุมชนและผูสนใจทั่วไปไดทํากิจกรรมรวมกัน 

สุดทายคือ กิจกรรมพบนักเขียน “การเดินทางของใบพัด การเดินทางของความคิด” โดย คุณภาณุมาศ 

ทองธนากุล วันพฤหัสดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ปจจุบันสมาชิกในชุมชนฯ มีจํานวนทั้งส้ิน 403 คน 

กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2557 จัดข้ึนในหัวขอ “การอานกับคนรุนใหม” 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสรางนิสัยรักการอานในแนวทางที่สอดคลองกับความสนใจของคนรุน

ใหมหรือที่เรียกกันวา Gen Z โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายเร่ือง “การอานเพื่อความพรอมในการเปน

พลเมืองอาเซียน”  โดย คุณวรพันธ  โลกิตสถาพร กรรมการผูจัดการบริษัทสถาพรบุคส จํากัด และอดีต

นายกสมาคมผูจัดพิมพและจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย และ “การอานกับคนรุนใหม”  โดย คุณ

พงศสุข หิรัญพฤกษ กรรมการผูจัดการบริษัท โชวไรขีด จํากัด (SHOW NO LIMIT) มีผูเขารวมฟง

บรรยายรวม 405 คน การจัดนิทรรศการเร่ือง“จริงมั๊ย...คนรุนใหมอานนอยลง?” มีผูรวมแสดงความ

คิดเห็นจํานวน 40 คน การแนะนําฐานขอมูลออนไลน  ScieceDirect และโปรแกรม Mendeley มีผูเขา

รับการอบรม จํานวน 41 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบปญหาวิชาการ  จํานวน  316  คน และ

กิจกรรมทํามือ (DIY) พวงกุญแจนกฮูกและตาขายดักฝน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน  139 คน และมี

การออกรานหนังสือเพื่อใหคณาจารย นักศึกษาและผูสนใจเลือกซ้ือหนังสือราคาในพิเศษหรือแนะนําให

สํานักหอสมุดจัดหาเพื่อใหบริการในหองสมุด 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.008 รายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัดโครงการ/           

ประเมินผล 
สหส.อ2.5.009      ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอานประจําปการศึกษา 2557 

สหส.อ2.5.010      รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการและผลสรุปการจัดนิทรรศการ 
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สหส.อ2.5.011      รายละเอียดขอมูลที่จดับอรด 
สหส.อ2.5.012   ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรดประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.013      รายละเอียดกิจกรรม RSU Loves to Read  
สหส.อ2.5.014   รายละเอียดโครงการสัปดาหหองสมุดและผลสรุป 
 
3.  มีการผลติวารสารวิชาชีพ 

สํานักหอสมุด  มีการจัดทาํวารสารวิชาชีพ  คือ  “ รังสิตสารสนเทศ ”  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล   
ความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และวิชาการดานอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ อีกทัง้เพื่อให
เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรูของบุคลากรในแวดวงวิชาชีพ โดยมีการจัดทําแผนดําเนนิงาน    
จัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ซึ่งเปนตําแหนงผูบริหารของมหาวทิยาลัย  และมีการจัดต้ัง
กองบรรณาธิการรวมทั้งคณะทํางานประจําฉบับ เปนผูประสานงานในการติดตอผูเขียน  และดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดพิมพตัวเลม นอกจากนี้ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี
มาเปนผูพิจารณาบทความใหแกผูที่เขียนบทความมาลงวารสารในแตละฉบับ  ทัง้นีว้ารสารจะมีการจัด 
พิมพเพื่อเผยแพรปละ  2 ฉบับ  (ราย 6 เดือน)  ปการศึกษา 2557 ไดจัดพิมพเผยแพรฉบับปที่ 20 ฉบับที ่
1 มกราคม-มิถุนายน 2557 และปที ่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557  โดยสามารถอานวารสาร
ฉบับออนไลนไดที่  http://library.rsu.ac.th   
 สํานักหอสมุดมีการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศมาต้ังแตป พ.ศ. 2538 ปจจุบันมีวารสารที่พิมพ 
ออกเผยแพรรวมแลวทั้งส้ิน 37 ฉบับ ในปการศึกษา 2557 ไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดการวารสาร
รังสิตสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสเพื่อเตรียมคุณสมบัติใหพรอมเขาสูฐาน TCI 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.015  เอกสารการผลิตวารสารวิชาชีพ 
 
4.  มีบริการวิชาการแกสงัคม 
            สํานักหอสมุดมีบริการวิชาการแกสังคม  โดยรวมมือกับหองสมุดเครือขายภายนอกรวม 13 แหง 
ไดแก   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสาขาวังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี หองสมุดสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักหอสมุด และคลังความรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล   สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง   หองสมุดรัฐสภา   หองสมุดศูนยคุณธรรม
หองสมุดสยามสมาคม  หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต       
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จัดกิจกรรม Friends of  the Library   เพื่อเกิดการแลกเปล่ียนหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจน
สงเสริมการแบงปนความรู   ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ  ใหกับสมาชิก  ชุมชน  และผูสนใจทั่วไปเปน
ประจําทุกป โดยในปการศึกษา  2557  มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 6-7  สิงหาคม  2557  ณ ศูนย
มนุษยวิทยาสิรินธร 

มีความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหองสมุดองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 
31 แหง พัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียวข้ึน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสารสนเทศและใหบริการ
ความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูการบริหารจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมระหวางหนวยงานในเครือขาย      

มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้ังเปนคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)   เพื่อใหเกิดความรวมมือกันใน
ดานตางๆ  ใหเกิดการพัฒนาดานวิชาชีพ  และการใหบริการผูใช  อีกทั้งใหเกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ         ใหความชวยเหลือกันในดานวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยในป
การศึกษา 2557  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ไดรับหนาที่เปนประธานเครือขายฯ  
ซึ่งมีวาระต้ังแต เดือนกรกฎาคม 2556-สิงหาคม 2558  จะมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน และเปนเจาภาพ
ในการจัดสัมมนาวิชาการประจําป 2557 ของคณะอนุกรรมการฯ  ในวาระครบ 30 ปแหงความรวมมือ
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เร่ือง “หองสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21” ระหวางวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด รัชดาภิเษก   

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังไดจัดกิจกรรมทอดผาปาหนังสือใหหองสมุดโรงเรียนในจังหวัด
ปทุมธานีเปนประจําทุกปๆ ละ 1 โรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรูดวย
ตนเอง และปการศึกษา 2557 นี้ สํานักหอสมุดนําหนังสือและอุปกรณการเรียนไปมอบใหแกโรงเรียน
สุขลักษณะ ตําบลหลักหก อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.016  โครงการจัดกจิกรรม Friends of the Library และสรุปผลดําเนนิงาน ปการศึกษา  2557 
สหส.อ2.5.017  โครงการจัดกจิกรรมทอดผาปาหนังสือ  และสรุปผลดําเนินงานปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.018  คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
สหส.อ2.5.019  รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
สหส.อ2.5.020  โครงการจัดสัมมนาวาระครบ 30 ป แหงความรวมมือระหวางหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสรุปผลการจัดสัมมนา 
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5. การประชาสัมพนัธเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ อยางครอบคลุม 
 สํานักหอสมุดมีคณะทํางานฝายสงเสริมและประชาสัมพันธฯ ซึง่ประกอบดวยบุคลากรจาก
แผนกตางๆ มาทําหนาที่จัดการและประสานงานในการเผยแพรขาวสารและบริการผานทัง้ส่ือพื้นฐาน
และส่ือสังคมออนไลนซึ่งมหีลากหลายชองทาง  โดยในปการศึกษา 2557 มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
               5.1  จดหมายขาวสํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยรังสิต   สํานกัหอสมุดไดจดัทําจดหมายขาวราย
เดือนข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดข้ึนในเดือนนัน้ๆ ไปยังบุคลากรของคณะ  
สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 จนถงึส้ินปการศึกษา 2557 
สํานักหอสมุดเผยแพรจดหมายขาวไปแลว 129 ฉบับ ผูสนใจสามารถติดตามจดหมายขาวสํานักหอสมุด
ฉบับยอนหลังไดที่เว็บไซต http://library.rsu.ac.th และต้ังแตปการศึกษา 2557 เปนตนมาสํานกัหอสมุด 
ไดจัดทําจดหมายขาวสํานักหอสมุดฉบับออนไลนสงไปยงัอีเมลของบุคลากรทกุคนในมหาวิทยาลัย  เพื่อ 
อัพเดทขอมูลและบริการตางๆ ของสํานักหอสมุดเปนประจําทกุสัปดาห                
                5.2 เว็บไซตหองสมุด สํานักหอสมุดไดพัฒนาเว็บไซต URL: http://library.rsu.ac.th  ข้ึนเพื่อ
ประโยชนในการใชบริการของสํานักหอสมุด โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้
                       1.   จัดใหมบุีคลากรทาํหนาที่ดูแลเว็บไซตโดยเฉพาะ 

2.   จัดการขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซตใหครอบคลุมเนื้อหาทุกเร่ือง 
                       3.   มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมยัอยูเสมอสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. สามารถดาวนโหลดเอกสารและคูมือตางๆ ผานทางเว็บไซต 
5.  มีบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ  
6. มีสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
7. มีการรับขอเสนอแนะและตอบขอเสนอแนะผานทางเวบ็บอรด 

   5.3  ส่ือสังคมออนไลน สํานักหอสมุดไดนําส่ือสังคมออนไลนประเภทตางๆ  มาใชในการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ กิจกรรมและบริการใหมๆ ของหองสมุด โดยส่ือสังคมออนไลนที่สํานกัหอสมุด
นํามาใช ไดแก 
 5.3.1 เฟสบุก สํานกัหอสมุดไดนาํเฟสบุกมาใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูใช 
บริการและผูสนใจทัว่ไปต้ังแตปการศึกษา 2554 โดยมีแอดมินหมนุเวยีนกันทําหนาทีน่ําเสนอขอมูล
ขาวสาร กิจกรรม และบริการตางๆ ของสํานกัหอสมุดรวมทัง้เผยแพรสาระความรูที่เปนประโยชน 
นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยังสามารถใชชองทางนี้ในการสนทนา ตอบคําถาม และใหคําแนะนําแก
สมาชิกไดแบบเรียลไทมที ่ www.facebook.com/rsulibrary และเมื่อส้ินปการศึกษา 2557 สํานกั 
หอสมุดมีสมาชิกรวมจํานวน 2,897  คน 
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เอกสารประกอบ ไดแก 
สหส.อ2.5.021        คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและประชาสัมพันธ สํานกัหอสมุด 
                                มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.022         เว็บไซตสํานักหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 
สหส.อ2.5.023         เฟสบุกสํานกัหอสมดุ 

6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 สํานักหอสมุดมีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชสํานักหอสมุด เพื่อเปนการใหบริการวิชา 
การแกสังคม ชุมชนตางๆ โดยสามารถเขาใชไดตลอดเวลาที่สํานักหอสมุดเปดทําการ ทั้งนี้บุคคลภาย 
นอกที่มาเขาใชบริการตองแสดงบัตรประจําตัวและแจงใหทางผูใหบริการทราบ สํานักหอสมุดไดมีการ
จัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก โดยใหมีการลงช่ือในสมุดบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ  รวมทั้ง
เต รียมบัตรสําห รับสแกนเข าประตู อัตโนมั ติ    เพื่ อจํ าแนกประเภทของบุคคลที่มา เข า ใช           
สํานักหอสมุด สําหรับเพื่อเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานตอไป   
  นอกจากการใหบริการกับผูเขาใชที่มาดวยตนเองแลว  ทางสํานักหอสมุด ยังมีบริการคนขอมูล
และสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูตองการจากภายนอก โดยอาจจะผานทางหองสมดุสถาบันที่ตนสังกัด
อยูหรือติดตอดวยตนเอง  ซึง่เปนความรวมมือระหวางหองสมุดทัง้สถาบันของรัฐและเอกชน   
 สําหรับการใหบริการบุคคลภายนอกในปการศึกษา 2557 ทั้งที่มาเขาใชบริการภายในสํานกั 
หอสมุด  และที่มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากภายนอก รวมทัง้ส้ิน  3,919  ราย   

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.024  สมุดเซ็นช่ือบุคคลภายนอกเขาใชหองสมดุ 
สหส.อ2.5.025   สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดรายเดือน 
สหส.อ2.5.026    เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมดุสําหรับ  
                       บุคคลภายนอก  ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.5.027  สถิติการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด          
 สําหรับบุคคลภายนอก  ประจําปการศึกษา 2557   

จากผลการปฏิบัติงานในเร่ืองการสงเสริมบริการทางวิชาการ จะเห็นไดวาสํานักหอสมุดไดมีการ 
ดําเนนิงานเปนไปตามโครงการตางๆที่ต้ังไว โดยโครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม  
ในปการศึกษา 2557  มกีารจัดนําชมหองสมุดทั้ง 3 ภาคการศึกษา  ทําใหคณะตางๆ  ใหความรวมมือสง
นักศึกษาเขารวมปฐมนิเทศจํานวนเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ โครงการพฒันาทักษะการคนควาขอมูลเพือ่การ 
ศึกษาแกนักศึกษา และโครงการพฒันาทักษะความรูเพื่อการคนควาวิจัยและการพัฒนาตนเองแก
อาจารยและนกัวิจัย สามารถทําใหเกิดการใชบริการขอมูลดานอิเล็กทรอนิกสตางๆ มากข้ึน มีคณะตางๆ 
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สนใจสงนักศึกษาเขารวมรับการฝกปฏิบัติ  รวมทั้งอาจารยผูสอนเองก็ใหความสนใจในการที่จะพัฒนา
และเรียนรูดวยตนเอง 

สําหรับโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  มีสวนในการผลักดันสนับสนนุใหผูใช  เกิดการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ และการเขาใชหองสมุด รวมทั้งทําใหเกิดการมีสวนรวมของผูใชในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ  ของสํานกัหอสมุดอยางตอเนื่อง   

7.  มีการรับฝกปฏิบัติงานท้ังในและนอกวิชาชีพ 
สํานักหอสมุดมีนโยบายในการรับฝกปฏิบัติงานใหกับนกัศึกษา ทัง้ที่อยูหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบัน   โดยมีการฝกปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตรใหกับนักศึกษาที่เรียนโดยตรง  และสําหรับนักศึกษาที่มาจากดานอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้บุคลากรของแตละแผนก  จะมีสวนรวมกนัในการฝกปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหกับ
นักศึกษา  และมีการจัดทําตารางฝกปฏิบัติงาน  เพื่อเปนแผนการฝกในแตละแผนก  รวมทัง้กาํหนดวนั
เวลาที่ฝก  เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบอยางชัดเจน   โดยการกาํหนดระยะเวลาในการฝกจะข้ึนอยูกับ
ภาระงานของแตละแผนกทีจ่ะเปนผูกําหนด   
 นักศึกษาที่ฝกงานจะตองมีการเขียนรายงานนาํเสนอตอผูที่ฝก หลังเสร็จส้ินการฝกงานของ   
แตละแผนก เพื่อใหผูฝกทราบไดวานักศึกษามีการเรียนรูและเขาใจในงานที่ไดฝกปฏิบัติไป และมีการ
แกไขใหถูกตอง  เพื่อรวมเปนรายงานฉบับจริงตอไป  รวมทัง้นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกงาน
ในแตละแผนกนัน้ๆ ดวย 
 โดยในปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดมกีารฝกปฏิบัติงานใหกบันกัศึกษาจากภายนอกสถาบัน  
จํานวน 5 แหง  จํานวน 12 คน ไดแก   

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาํนวน 2 คน  (เร่ิมฝกต้ังแตวนัที่ 1 กรกฎาคม – 30 
กันยายน 2557)   

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 3 คน (เร่ิมฝกต้ังแตวันที่ 1 กันยายน – 28 พฤศจิกายน  2557) 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จาํนวน 3 คน  (เร่ิมฝกต้ังแตวันที่  1 พฤศจิกายน 

2557 – 28 กมุภาพนัธ 2558)  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จํานวน 2 คน  (เร่ิมฝกต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 27 

กุมภาพนัธ 2558) 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จาํนวน 2 คน  (เร่ิมฝกต้ังแตวนัที่ 6 มกราคม – 20 

กุมภาพนัธ 2558) 

เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ2.5.028     เอกสารการรับนักศึกษาฝกงาน       
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องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก
เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กําหนดภาระหนาที่การบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร    
บุคลากรสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และนําไป
ถายทอดใหบุคลากรของแตละแผนกรับไปปฏิบัติตอไป 
  
การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหารตาม
สายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 4 แผนก  และ 1 สํานักงาน  
มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน  และเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม ในปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดจึงไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบภารกิจที่สําคัญ 4 ชุดดวยกัน คือ 

1. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ
รองผูอํานวยการและหัวหนาแผนกเปนกรรมการ  ทําหนาที่กําหนดแนวทางในการบริหาร กําหนด
แผนงาน และควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาของ
ฝายวิชาการและมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ       
รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกเปนกรรมการ ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนกเปน
กรรมการ ทําหนาที่พิจารณากําหนดตัวบงชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑวัดคุณภาพของสํานักหอสมุด ตลอดจน
ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามองคประกอบ
และจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ    
รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนก ทําหนาที่วิเคราะหและ
ระบุปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ จัดทําแผน
บริหารความเส่ียงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเส่ียง และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารความเส่ียง 
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4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส มีผูอํานวยการเปนประธาน และดําเนิน

กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส  มีหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม 7ส กําหนดแผนการจัด
กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐาน 7ส ในการปฏิบัติงานสวนบุคคลและโดยรวม 
 
ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการบริหารและการ
จัดการ 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 
(อางถึง) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในดานวิชาการ  พ.ศ. 2555-2559 
(อางถึง) สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2555-2559  
(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557  
สหส.อ3.1.001  โครงสรางบริหารสํานักหอสมุด 
สหส.อ3.1.002  ภาระงานของแผนกตางๆ 
สหส.อ3.1.003 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.004 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารฝาย
วิชาการและคณะกรรมการความเส่ียงของสํานักหอสมดุ 
ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.005 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา  2557 

2 (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวม
ในการกาํหนดแผนการบริหาร
และการจัดการ 

(อางถึง)สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบรรณารักษ
และเจาหนาทีแ่ผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ

และเจาหนาทีแ่ผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.007  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 

3 (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 

4 (4) มี (3)+การประเมิน
แผนงาน/โครงการ 
 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่       
1-3/2557 

5  
 

(5) มี(4)+การนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 
 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
บริการ ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.2.4.003 สรุปผลการดําเนนิงานแผนก    
หอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม คณะกรรม 
การบริหารสาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 

 
ตัวบงชี้ 3.2 การกาํหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 
 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/
สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 
บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1)มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร
ไวอยางชัดเจน  

สหส.อ3.2.008  Job Description 
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.2.009  ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมุด
ประจําป  2557 

2  (2) มี(1)+ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.2.010 แบบรายงานและประเมนิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  
สหส.อ3.2.011  คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารงตําแหนง 
หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

3  
 

(3) มี(2)+การดําเนนิงานตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่  

(อางถึง) สหส.อ3.2.008  Job Description
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

4  (4) มี(3)+การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

(อางถึง) สหส.อ3.2.010  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุด  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5 
 

(5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.2.010  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักหอสมุด 

 
 
ตัวบงชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ไดแก   
ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ  และดาน
สถานที่ส่ิงแวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ
สํารวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม  (อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา)  สําหรับปการศึกษา 2557 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่ง
แบบสอบถามที่แจกจํานวน 850  ชุด แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจํานวน  731  ชุด  แยกเปนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 518  ชุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 52 ชุด  และอาจารย 
เจาหนาที่ จํานวน 127 ชุด   และผูบริหารจํานวน 34 ชุด  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช พบวา 
ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.95  (คะแนนเต็ม 5)  สําหรับในรายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.27  และรองลงมาตามลําดับไดแก  ดานสถานที่   
มีคาเฉลี่ย 4.03  ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.91 ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย 3.87  ดาน
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ย 3.85   และดานเคร่ืองมือและอุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.75 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.3 (ไดคะแนน เทากับ 4 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  คาเฉลี่ย 1.00-1.50  - 
2  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 - 
3  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 - 
4  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.012 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ปการศึกษา 2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4 (ตอ) สหส.อ3.3.013 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ปการศึกษา 2557 
5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 - 

 
ตัวบงชี้ 3.4  การพัฒนาบุคลากร 
           สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลัย และสอด 
คลองกับวัตถปุระสงคของสํานักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับ     
ปการศึกษา 2557 มีการพฒันาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสมัมนา  
การเขาฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  รวมจํานวน 
332 คร้ัง ในจํานวนดังกลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 9 คร้ัง รวมแลวบุคลากรมีโอกาสได
รวมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉล่ียคนละ 13.83 คร้ังตอป (เฉล่ียคนละ 72.90 ชั่วโมง)  
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

“EDS และ eBooks Tranining for Librarian”   
2. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 2 เร่ือง 

“นวัตกรรมบริการ” 
3. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 3 เร่ือง  

“การแลกเปล่ียนเรียรู โดยชุมชนนักปฏิบัติเร่ือง การประชาสัมพนัธกิจกรรมหองสมุดและ
การสงเสริมการอาน” 

4. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 4 เร่ือง  
“การแลกเปล่ียนเรียนรู โดยชุมชนนักปฏิบัติเร่ือง การประกันคุณภาพสํานักหอสมุด และ
เร่ืองจากกิจกรรม 5ส สู 7ส” 

5. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 5   
      เร่ือง “การพัฒนาบุคลิกภาพผูใหบริการ” 
6. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คร้ังที่ 6   
      เร่ือง “การฝกอบรมโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley เพื่อสนับสนนุการทาํวิจยั” 
7. กิจกรรมพบนกัเขียน ประจําปการศึกษา 2557 
8. การเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส ประจําปการศึกษา 2557 
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9. การศึกษาดูงานหองสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร และพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
สํานักบรรณสารการพฒันา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร  (อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 

2555-2559 
(อางถึง) สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวทิยาลัยรังสิต 
พ.ศ. 2555 – 2559 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากร 

สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญ
ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสํานกัหอสมุด 2557 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/
โครงการ 

(อางถึง)สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกจิกรรมพัฒนา
บุคลากรสํานกัหอสมุด 2557 

5 (5) มี (4)+การนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติงานแผนกเทคนิค
ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางการ
ปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรม
และระยะเวลาการดําเนนิงาน แผนกหอจดหมายเหตุ 
ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557  
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ดัชนีบงชี้ 3.5  ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารและการตัดสนิใจ  
 สํานักหอสมุดไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาใชในการบริหารหองสมุดและการปฏิบัติ 
งานของแผนกตางๆ ขอมูลสารสนเทศจากระบบไดถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน       
การจัดสรรงบประมาณ และการสงเสริมการใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการและการตอบสนองความ
ตองการของผูใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ของสํานักหอสมุด 
ประกอบดวยโมดูลยอย ดังนี้ 

1. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  สําหรับการบริหารจัดการ 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ระบบสามารถรายงานงบประมาณแยก
ตามคณะและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา 

2. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู (Cataloging Module) สําหรับการ
กําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดโดยใชรวมกับ Acquisition Module 
ระบบสามารถรายงานจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับการจัดหมวดหมู 

3. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  สําหรับการบริหารจัดการและการ
บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง ระบบสามารถรายงานงบประมาณที่ใชแยกตามคณะ จํานวนรายชื่อที่บอกรับ 
รายการที่เย็บรวมเลม สถิติการใช และสถิติการยืม-คืน 

4. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module) สําหรับใหบริการยืม-คืนทรัพยากร    
สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความ
ถูกตองในการใหบริการ ระบบสามารถรายงานจํานวนการยืม จาํแนกเปนหมวดหมู คณะ วัน เดือน ป 
สถิติการยืม-คืนสูงสุดและตํ่าสุด 

5. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System) โดยใช RFID 
(คล่ืนสัญญาณ วิทยุ) ในการบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให
สามารถยืม-คืนไดดวยตนเอง 

6. ฐานขอมูลผูใช สําหรับเก็บขอมูลที่เกีย่วกบัผูใชจําแนกตามสถานะ อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 

7. ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบจํานวนการเขาใชจําแนกตามคณะและชวงเวลา 
 
สํานักหอสมุดไดมีการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโตมัติโดยสม่ําเสมอ มีรายงานการดูแล

บํารุงรักษาระบบจากบริษทัผูใหบริการเปนประจํา นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยงัไดใชฐานขอมูลของ
หนวยงานสนบัสนุนที่เกีย่วของกับการจัดการงานดานธรุการ ไดแก งานดานการวางแผน การจัดการ
งบประมาณ การบริหารบุคคล การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ และงานประกันคุณภาพ ดังนี ้
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1. โปรแกรมควบคุมนโยบายและแผนงาน และประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาว 

หนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาของสํานักงานวางแผนและพัฒนา  
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติใชงบประมาณดําเนนิการและงบพัฒนาโครงการ
ตางๆ  ของสํานักงานงบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐานขอมูลบุคลากร (http://hr.rsu.ac.th/Emp/)และระบบประเมินผลบุคลากรประจําป  
(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของสํานักงานบุคคล 

4. ระบบพัสดุออนไลน ของสํานักงานพัสดุ (http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 
5. ฐานขอมูลสวนกลางตัวบงชี ้สกอ.และสมศ.  (http://qa.rsu.ac.th/qaoffice/Default.aspx) 

 6. ระบบฐานขอมูลเอกสารอางอิงสําหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานกังานประกัน
คุณภาพ (http://rsu.ac.th/newqadep)     
 
ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูล
สารสนเทศ  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

(อางถึง) สหส.อ2.1.001  แผนกลยทุธงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัย
รังสิต (2553-2557) 
(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปการศึกษา 2557 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปน
ระบบ 
 

(อางถึง) สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : System Administration Guide 
(อางถึง) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Acquisition User’s and Setup 
Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and Setup 
Guide  
(อางถึง) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Serial User’s  and  
Administrator’s  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : RFID System  User’s Manual 
(อางถึง) สหส.อ2.1.013 เอกสารบันทึกขอแกไข/
ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา/
อบรมแกบุคลากร 
สหส.อ3.5.016  คูมือการใชงาน/(User manual) 
ระบบพัสดุออนไลน สํานกังานพัสดุ มหาวทิยาลัย
รังสิต 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานในการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาม
แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําปการศึกษา 
2557 

(อางถึง) สหส.อ2.2.008 สรุปรายการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนกบริการ 
ประจําปการศึกษา 2557 

 สหส.อ3.5.017 เอกสารเวบ็เพจหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ
งบประมาณประจําป 2557 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/

โครงการ 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 
ภาคการศึกษาที ่1-3/2557 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา
วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.004 เอกสารปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจาํป
การศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดต้ัง
งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2557     
มีการกําหนดการใชงบประมาณโดยการวางแผนการใชงบประมาณ งบดําเนินการ และงบประมาณ
โครงการ  งบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ปฏิบัติตามข้ันตอนการขออนุมัติ  มีการควบคุมการขอ
ใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขออนุมัติการใช
งบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของสํานักงบประมาณ   

การดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 4.1  การเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณ   การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณมีข้ันตอน
การเบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว     มีการจัดเก็บสําเนาเอกสารการขอ
อนุมัติงบประมาณไวเพื่อเปนหลักฐานและเพื่อการติดตามการขออนุมัติ   และมีการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการและรายงานความคืบหนาเปนรายภาคการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการในรูปแบบ PDCA ทุกโครงการ 

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีแผนการจัดทําแผน

งบประมาณประจําป  
สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2557 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2557 

2  (2) มี(1)+กลไกในการใช
งบประมาณประจําป และ
สอดคลองกับนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย 

สหส.อ4.1.003  นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 
2557 
สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมติั
งบประมาณประจําป 2557 
สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม
แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ4.1006 สรุปการใชงบประมาณประจําป 2557  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
3 (ตอ) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่    
1-3/2557 

4 (4) มี(3)+การประเมินผลการใช
งบประมาณประจําป 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม
แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา
ที่ 1-3/2557 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการ
ประจําป 2557 

สหส.อ4.1.009 รายงานการประเมินโครงการใน
รูปแบบ PDCA 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

 

ตัวบงชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรแบงออกเปน 2 สวน  คือ  งบดําเนินการ และงบลงทุน  (โครงการตาง ๆ)   สํานักหอสมุดมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ
วารสารอยูในความรับผิดชอบของรองผูอํานวยการแผนกเทคนิคและบริการ  สวนงบดําเนินการหมวด
อ่ืนๆ หัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนผูรับผิดชอบ และงบลงทุนโครงการตาง ๆ อยูในความรับผิดชอบ
ของหัวหนาแผนกเจาของโครงการ  และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณผานระบบ Intranet ของ
สํานักงานงบประมาณ ทุกส้ินภาคการศึกษา   และส้ินปงบประมาณ   สํานักหอสมุดมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา  เพื่อติดตามวาการใช
งบประมาณเปนไปตามแผน   และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดต้ัง
งบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดตองจัดทําแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อ
เปนการติดตามผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
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สํานักหอสมุดจัดทําโครงการวิเคราะหการใชงบประมาณคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและใหบริการ ทุกปการศึกษา เพื่อนําผลการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณและเปนการวิเคราะหความ
คุมคาและประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานสํานักหอสมุด             

 

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับในป 2555-2557 สํานักหอสมุด 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

23,764,205.50 23,021,973.87 24,869,985.48 24,567,613.97 31,549,133.95 31,312,710.56 

 
สรุปการใชงบประมาณสาํนักหอสมุดเปนรายป 
 
             1.  งบประมาณป 2555  ใชไปรอยละ 96.88% ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
           2.  งบประมาณป 2556  ใชไปรอยละ 98.78%  ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  
             3.   งบประมาณป 2557 ใชไปรอยละ 99.25%   ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
 

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
สํานกัหอสมุด ป 2555-2557 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
 

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

 
งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร 

 
งบประมาณที่ใช 

13,401,405.00 12,252,031.97 14,200,000.00 14,199,999.62 15,790,000.00 15,799,121.36 

 
สรุปการใชงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 
           1.  งบประมาณป 2555  ใชไปรอยละ 91.42%  
              2.  งบประมาณป 2556  ใชไปรอยละ 100%  
              3.  งบประมาณป 2557  ใชไปรอยละ 100.06%  
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ตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)   27,712,710.56  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                                  32,966,014  รายการ  

         ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                                =  0.84       บาท 

    1. คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,221,148.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 865,566.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 12,517.55 

5 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 26,429.00 

6 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

7 คารับรอง 4,257.50 

8 คาถายเอกสาร 36,690.79 

9 คาเดินทางในประเทศ 25,550.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 39,326.92 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,799,121.36 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 165,101.00 

13 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

14 โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 

15 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 9,890.00 

16 โครงทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

17  โครงการพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

9,820.00 



 
 

97

18 โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

19 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

20 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2557 

326,243.00 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 7,952.00 

22 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 12,640.00 

23 โครงการพฒันาบริการหนงัสืออิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU 

Library eBook) 

53,500.00 

24 โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 100,000.00 

25 โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 9,000.00 

26 โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 30,000.00 

27 โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 50,000.00 

28 โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 50,000.00 

29 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 31,140.00 

30 โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) 
ทดแทน 

1,400,000.00 

                                                                                 รวม 27,712,710.56 

     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2557 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปจจบัุน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ                  รายการ 

หนังสือ 156,374 

วารสาร 796 

หนังสือพิมพ 17 

ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 20,941 
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เอกสารจดหมายเหตุ 2,459 

ฐานขอมูลออนไลน 32,785,427 

                                               รวม 32,966,014 

ตนทุนการบริการตอจํานวนการใหบรกิาร 
         คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)    27,712,710.56     บาท 
         จาํนวนการใหบริการที่เกิดข้ึนทั้งหมดในปการศกึษา 2557                            6,182,222        คร้ัง 

 ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมุดตอ 1 หนวยการใหบรกิาร                  = 4.48     บาท 
 

  1. คาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2557 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 8,221,148.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 865,566.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 240,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 12,517.55 

5 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณ 26,429.00 

6 คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 18,817.44 

7 คารับรอง 4,257.50 

8 คาถายเอกสาร 36,690.79 

9 คาเดินทางในประเทศ 25,550.00 

10 คาวัสดุสํานักงาน 39,326.92 

11 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 15,799,121.36 

12 คาใชจายอ่ืนๆ เกี่ยวกับหองสมุด 165,101.00 

13 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

14 โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

60,000.00 
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15 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 9,890.00 

16 โครงทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

17  โครงการพัฒนาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวจิัยและการพฒันา

ตนเองแกอาจารยและนกัวิจยั 

9,820.00 

18 โครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

19 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

20 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

การศึกษา 2557 

326,243.00 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 7,952.00 

22 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 12,640.00 

23 โครงการพฒันาบริการหนงัสืออิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU 

Library eBook) 

53,500.00 

24 โครงการจัดทาํหองคลังหนงัสือ/วารสารเกา 100,000.00 

25 โครงการผลิตส่ือแนะนาํการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 9,000.00 

26 โครงการปรับปรุงปายรายช่ือชั้นหนังสือ/วารสาร 30,000.00 

27 โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 50,000.00 

28 โครงการพฒันาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 50,000.00 

29 โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 31,140.00 

30 โครงการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Library Management System) 
ทดแทน 

1,400,000.00 

                                                                                 รวม 27,712,710.56 
            2. จํานวนการใชบริการในปการศึกษา 2557 

การใชบริการหองสมุด ปการศึกษา 2557 

ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ  ณ จุดหองสมุด  

    1.1  ผูเขาใช หอสมุดกลาง 164,857   
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    1.2  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี 2,122   

    1.3  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 3,064 

    1.4  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ   136,749 

    1.5  การยืมทรัพยากรฯ  28,134 

    1.6  การคืนทรัพยากรฯ 29,495 

    1.7  การใชบริการตอบคําถาม 4,096 

    1.8  การใชบริการอินเทอรเน็ต 8,059 

    1.9  การใชบริการ Books drop 1,106 

    1.10 การใชบริการหองศึกษากลุม (Study Room) 791 

    1.11 การลงทะเบียนและตออายุสมาชิก   11,298 

    1.12 การบริการหนังสือใหมประจําสัปดาห 2,127 

2. การใชบริการอิเล็กทรอนิกส  

     2.1  การใชผานเว็บไซต 70,899 

     2.2  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 2,366,802   

     2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 3,340,996 

     2.4  การยืมทรัพยากรฯ ตอทางออนไลน 3,358 

     2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 55 

     2.6  การยืมทรัพยากรฯ ผาน Self Checking Service 1,950 

     2.7 การคืนทรัพยากรฯ ผาน Books Return 2,883 

     2.8  การจองทรัพยากรฯ ผานออนไลน 37 

     2.9  การบริการขอมูลผูใชผานออนไลน 3,344 

                                            รวมทั้งหมด 6,182,222  
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ผลการประเมินการดําเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดนโยบายแผนงาน
การเงนิและการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคลองและครอบคลุมภารกิจ  

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ
ประจําป 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 
2557 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  นโยบายการใช
งบประมาณ ประจําป 2557 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ และมีการดําเนนิกิจกรรม/
โครงการตามแผนงานที่กําหนด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขอ
อนุมัติงบประมาณประจําป 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค
การศึกษาที ่1-3/2557 

3  (3) มี(2)+การติดตามประเมินผลการ
ดําเนนิงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ
ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค
การศึกษาที ่1-3/2557 

4  (4) มี(3)+การสรุปหรือรายงานและ
เผยแพรใหบุคลากรทราบ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ
ประจําป 2557 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2557 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด
จัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
3. ดําเนินการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ภายในสํานักหอสมุด 
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน

สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
        กลยุทธ 1.6  การพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้  5.1   การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สํานักหอสมุดไดนําผลสรุปการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  

 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ
ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารอางอิงเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2558 สํานักหอสมุดไดจัดทําเปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2557  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   ในฐานะเปนหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 29 
ตุลาคม 2558  

ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.1  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 
สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานกัหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2557 

2  (2) มี(1)+แผนการตรวจสอบ
คุณภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุด 
สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
หนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557  
(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

4  (4) มี(3)+การตรวจสอบผลการ
ดําเนนิงาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวทิยาลัย 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 
สหส.อ5.1.004  รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนนุการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
5  (5) มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบ

คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนนิงานของหนวยงาน 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

    
           เมื่อสํานักหอสมุดไดรับระบบประกันคุณภาพมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในป
การศึกษา 2545  สามปตอมาคือปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเคร่ืองมือ
สนับสนุนดวยเห็นถึงความสําคัญของการสรางสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใหบริการ     
โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อทําหนาที่
บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
อยางตอเนื่อง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5ส มี
ผลลัพทเปนรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน  มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเปน
หลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของแตละป และในปการศึกษา 2557 
สํานักหอสมุดไดเพิ่มอีก 2ส  คือ สวยงาม  และส่ิงแวดลอมเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนหองสมุด      
สีเขียวในอนาคต 

สํานักหอสมุดไดจัดการประชุมเชิงวิชาการเร่ือง "แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาสู
การเปนหองสมุดสีเขียว" ข้ึนเมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในเร่ือง
การพัฒนาจากเปนหองสมุด 5ส สูการเปนหองสมุด 7ส และพรอมที่จะกาวสูการเปนหองสมุดสีเขียว 
(Green Library) ในอนาคต  โดยกิจกรรมคร้ังนี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิตและ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเขารวมการประชุมทั้งส้ิน 82 คน มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 60 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.57  
รองลงมาคือดานการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  
ดานกระบวนการและข้ันตอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 และดานคุณภาพมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 คน  เมื่อ
นําระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน มาเฉล่ียกันแลว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ซึ่งอยูในระดับมาก 
เอกสารประกอบ  ไดแก 
สหส.อ5.1.006            รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด     

ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ5.1.007            คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ ประจําป

การศึกษา 2557 
 สหส.อ5.1.008            คําส่ังแตงต้ังกลุมพื้นที่กจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
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 สหส.อ5.1.009           เอกสารการจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด            
ปการศึกษา 2557 

 สหส.อ5.1.010            รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 
2557 

 
ตัวบงชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน 
 สํานักหอสมุดกําหนดใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ โดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบรรณารักษ และ 
เจาหนาที่จากทุกแผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และ
ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว มีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ี่
กําหนดไว มกีารประเมินจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2557 เพือ่เผยแพรใหผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชนไดรับทราบ    

 ผลการประเมินการดําเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 
1  (1) มีกลไกการดําเนินงาน

ประเมินตนเองของหนวยงาน  
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

2  (2) มี(1)+ บุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดตัวบงชี ้

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

3  (3) มี(2)+ การประเมินผลตนเอง
ของหนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

4  (4) มี(3)+ การนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

5  (5) มี(4)+การปรับปรุงตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพ
อยางสม่ําเสมอ 

สหส.อ5.2.001  รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556  
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
1.1 การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน  วัตถุประสงค     
และแผนการดําเนินการ 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  ไวเปน
ลายลักษณอักษร  

(2)  มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

(3)  มี(2)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจตามแนว
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

(4)  มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ  และ
เสริมสรางความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

(5)   มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ 
        สถานการณปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / 
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน  และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

(2)    มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 
(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ          

ที่กําหนดไว  
(4)    มี(3)+มีการประเมินแผนงาน และโครงการ 
         ที่ไดดําเนินการแลว 
(5)    มี(4)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและโครงการ 

มาใชปรับปรุง และพัฒนางานของหนวยงานใหดีขึ้น 

 
 
 
 
 

5 
 
 

 

รวมองคประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 1 5.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.1   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.2   งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.3   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.4   งานจดหมายเหตุ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

2.5   งานบริการสงเสริมวิชาการ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 
 
 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 2 25  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 2 5.00  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

110 

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)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

(4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 
        พัฒนา      

 
 
 

5 
 
 

 

3.2  การกําหนดภาระหนาที่ของ 
        บุคลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว 
อยางชัดเจน 

(2)  มี(1)+ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 
       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
(3)   มี(2)+การดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน 
       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
(4)  มี(3)+การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
       บุคลากรตามภาระหนาที่ 
(5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       และพัฒนางานตอไป  

 
 

 
 

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)+ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 
(3)   มี(2)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ  
(4)   มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)   มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 
       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)  มีแผนเก่ียวกับระบบขอมูลสารสนเทศ      
(2)  มี(1)+ระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล 
       สารสนเทศอยางเปนระบบ 
(3)  มี(2)+การดําเนินงานในการจัดเก็บ 
       ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 
 (5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 
       พัฒนา 

 
 
 
 
5 
 

รวมองคประกอบที่ 3 24  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 3 4.80  
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
4.1  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป       

(2)   มี(1)+ กลไกในการใชงบประมาณประจําป 
       และสอดคลองกับนโยบายหลักของ 

มหาวิทยาลัย 
(3)  มี(2)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ 
       โครงการ  
(4)  มี(3)+การประเมินผลการใชงบประมาณ 
       ประจําป 
(5)   มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน    

พัฒนา    

 
 
 
 
5 

 

4.2  การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 
         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 

        และครอบคลุมภารกิจ  
(2)   มี(1)+ระบบและกลไกการตรวจสอบ และ 
        มีการดําเนินกิจกรรม / โครงการตาม 

แผนงานท่ีกําหนด 
(3)   มี(2)+การติดตามประเมินผลดําเนินงาน 
        ทุกกิจกรรม / โครงการ 
(4)   มี(3)+การสรุปหรือรายงานและเผยแพรให 
        บุคลากรทราบ 
(5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       พัฒนา   

 
 
 
 
 
5 

 

รวมองคประกอบที่ 4 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 4 5.00  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
5.1  การประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบคุณภาพ 
(1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ 
        ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
(2) มี(1)+แผนการตรวจสอบคุณภาพ 
(3)   มี(2)+กลไกเสนอผลการตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(4)   มี(3)+การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
       โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
       การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
(5)   มี(4)+การนําผลการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

         

(1) มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
หนวยงาน 

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด   
ตัวบงชี้ 

(3) มี(2)+การประเมินตนเองของหนวยงาน 
(4) มี(3)+การนําผลการประเมินมาวางแผน

พัฒนา 
(5) มี(4)+การปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ 
        การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉล่ีย องคประกอบที่ 5 5.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2557 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2557 และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2557 
 

องคประกอบ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
คาเฉลี่ย            

ผลการประเมินการ
ดําเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนนิการ 

 
2 

 
5.00 

 
ดีมาก 

2.  ภาระงานหลัก 5 5.00 ดีมาก 
3.  การบริหารและการจัดการ 5 4.80 ดีมาก 
4.  การเงนิและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 
5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 16   

คะแนนถวงน้ําหนัก** 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
79* 

 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดีมาก 

 
การคิดคํานวณ 
 * เทากับ (2x5.00) + (5x5.00) + (5x4.80) + (2x5.00) + (2x5.00) 
  =  10 + 25 + 24 + 10 + 10 
  =  79 
 
 ** เทากับ    79       =    4.94 
                   16 
 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 
 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 
จุดเดน 
สํานกัหอสมุด 

.   1.  มีการจัดปฐมนิเทศแนะนาํการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมตลอดปการศึกษา      
 2.  มีการจัดอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลเพื่องานวิจยัแกอาจารย และนักศึกษาทุกระดับ
อยางตอเนื่อง 

3.  มีชองทางติดตอเพื่อการบริการและประชาสัมพนัธขาวสารหลายชองทาง เชน Ask a 
Librarian ทางโทรศัพท อีเมลและเครือขายสังคมออนไลน     
 4.  มีเครือขายความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อประโยชนใน
การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการ  และการบริการแกสังคม
รวมกับสมาชกิในเครือขาย   

5.  มีการดําเนนิกจิกรรม 7ส อยางตอเนื่อง โดยใชหลักการจัดการความรู การสรางชุมชนนัก
ปฏิบัติดาน 7ส จนเกิดเปนแบบปฏิบัติที่ดี (Good practice) และเปนทีย่อมรับจากประชาคม
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 6. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถอยางสม่าํเสมอ และมีโอกาสไดใชความคิด
สรางสรรคในการพัฒนางาน 
   
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

1. ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon ที่สํานกัหอสมุดใชอยูในปจจุบันเพื่อการบริหารและ
จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ไดหยดุการพัฒนาภาษาไทย ทําใหเกิดความเส่ียงในการใช
เทคโนโลยีในการจัดการและบริการตางๆของสํานกัหอสมุด 

2. อาคารหอสมดุมีอายุและสภาพทรุดโทรม ทาํใหขาดบรรยากาศการเรียนรูและความ
สะดวกสบาย 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จําเปนตองจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติมาทดแทนระบบเดิม และตองพัฒนาใหใชได
อยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก  

2. ปรับปรุงอาคาร หองอานและจุดบริการ ผูใชใหมีความสวยงามทนัสมัย 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลสวนกลางตามตัวบงช้ี สกอ. ที่สํานักหอสมุดรับผิดชอบ  
ปการศึกษา 2557 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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รายช่ือเอกสารอางอิงตามตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
สํานักหอสมุด 

 

ลําดับที ่ เลขเอกสาร ช่ือเอกสาร/ดาวนโหลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 งบประมาณของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

2 มรส.สหส.6.1.002 งบประมาณคาใชจายในการจัดหาทรัพยา กรสารสนเทศของสาํนักหอสมุด  

ประจําปการศึกษา 2557 

3 มรส.สหส.6.1.003 สรุปคาใชจายทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2557 

4 มรส.สหส.6.1.004 บันทึกแจงเรื่องงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 

5 มรส.สหส.6.1.005 แผนปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

6 มรส.สหส.6.1.006 สรุปจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศทั้งหมดของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศที่จดัหา ประจําปการศึกษา 2557 

8 มรส.สหส.6.1.008 สรุปสถติิการใชบริการ ประจําปการศึกษา 2557 

9 มรส.สหส.6.1.009 สรุปสถติิการปฐมนิเทศ ประจาํปการศึกษา 2557 

10 มรส.สหส.6.1.010 สรุปสถติิการอบรมการใชฐานขอมูลแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 

11 มรส.สหส.6.1.011 สรุปกิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปการศึกษา 2557 

12 มรส.สหส.6.1.012 ผลการสํารวจความพึงพอใจ ประจําปการศึกษา 2557 

13 มรส.สหส.6.1.013 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2557 

(ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557) 

14 มรส.สหส.6.1.014 รายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานักหอสมดุ ประจําปการศึกษา 2557 

16 มรส.สหส.6.1.016 โครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ประจาํปการศึกษา 2557 

17 มรส.สหส.6.1.017 โครงการปรับปรุงกายภาพสํานักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2557 

18 มรส.สหส.6.1.018 โครงการออกแบบอาคารสํานักหอสมุด ประจาํป 2558 

19 มรส.สหส.6.1.019 หนาจอ RSU Library e-book Mobile Application 

20 มรส.สหส.6.1.020 โครงการกิจกรรม 7ส ประจําปการศึกษา 2557 
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ภาคผนวก ข 

รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 
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ภาคผนวก  ข 
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 

 
คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางอิง 
 
องคประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนนิงานสํานกัหอสมุดประจําป 2557 
สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานักหอสมุด 
สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต   

(2548-2557)  (แผนตอเนื่อง) 
สหส.อ1.2.007 แผนพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 
สหส.อ1.2.008 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
 
องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั  
(ตัวบงชี้ 2.1) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
(2553-2557) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติการปฏิบัติงานแผนกพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานเทคโนโลยี     
ปการศึกษา 2557 

สหส.อ2.1.003 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกพฒันา ปการศึกษา 2557 
สหส.อ2.1.004 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2557 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ)  
(ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต     
สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัติงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2557      
สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกเทคนิค ประจําป

การศึกษา 2557      
สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2557   
 
(ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557  
สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 

2557 
สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557  
สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2557 
 
(ตัวบงชี้ 2.4)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001  ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรมและระยะเวลาการดําเนนิงาน  
 แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2557 

สหส.อ2.4.002  ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ 
ประจําปการศึกษา  2557 

สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กจิกรรม แผนกหอจดหมายเหตุ        
ประจําปการศึกษา  2557 
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องคประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ3.1.001 โครงสรางบริหาร 
สหส.อ3.1.002 ภาระงานของแผนกตางๆ 
สหส.อ3.1.003  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.004     คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ฝายวิชาการ/สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.005 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2557 
สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2557 
สหส.อ3.1.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักหอสมุดประจําป

การศึกษา 2557 
สหส.อ3.2.008 Job Description สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.2.009 ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมดุ ประจําป 2557 
สหส.อ3.2.010 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  
สหส.อ3.2.011 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนและแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารง

ตําแหนง หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่
สหส.อ3.3.012 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.3.013 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2557 
สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 
สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุด 2557  
สหส.อ3.5.016 คูมือการใชงาน (User manual) ระบบพัสดุออนไลน สํานักงานพัสดุ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
สหส.อ3.5.017 เอกสารเว็บเพจหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2557 
สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 2557 
สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 
สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ ประจําป 2557 
สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2557 
สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการประจําป 2557 
สหส.อ4.1.009 รายงานการประเมินโครงการในรูปแบบ PDCA 
 

องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ5.1.001 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ5.1.002 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ5.1.003 ผลการตรวจสอบตนเองภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 
สหส.อ5.1.004 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2556 
สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2557 
สหส.อ5.2.006 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556  
 
   
 



 
 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  การแนะนําการใชหองสมุดและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล 
                 -  กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด   
      -  กิจกรรม RSU Loves to Read 
      -  วารสารรังสิตสารสนเทศ 
 

 สื่อประชาสัมพันธขาวสารบริการ 
                    -  จดหมายขาวสํานักหอสมุดรายเดือน 
                 -  จดหมายขาวสํานักหอสมุดรายสัปดาห 
                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Facebook 
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 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชพี 

 

 
 

 

                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะนําการใชหองสมุด และอบรมวิธีการสืบคนขอมลู 
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กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
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กิจกรรม RSU Loves To Read 
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วารสารรังสิตสารสนเทศ 
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 สื่อประชาสมัพันธขาวสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด รายเดือน 
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 สื่อประชาสมัพันธขาวสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด รายสัปดาห 
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เครือขายสังคมออนไลน 


