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คาํนํา 
 
 รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559 นี ้ จดัทําขึน้เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงาน พร้อมทัง้นําเสนอจดุเดน่ ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงาน
ผลการประเมนิตนเองตามแนวทางการประกนัคณุภาพ ในระหวา่งวนัท่ี 1 มถินุายน 2559 – วนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2560 ท่ีผา่นมา และนําเสนอแก่ผู้บริหารมหาวทิยาลยั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สาธารณชน คณะกรรมการประกนัคณุภาพฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในมหาวิทยาลยัรังสติ  

 
            ในปีการศกึษา 2559  สํานกัหอสมดุได้ดําเนินการประกนัคณุภาพตามแนวทาง  PDCA ท่ี           
มหาวิทยาลยัได้กําหนดไว้คือ 5 องค์ประกอบ จํานวน 17 ตวับง่ชี ้ประกอบด้วย  

    องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 
    องค์ประกอบท่ี 2 ภาระงานหลกั 

                            องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ 
                            องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
                            องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกประกนัคณุภาพ 

 
            สํานกัหอสมดุหวงัเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2559 นี ้จะเป็นข้อมูลสารสนเทศและหลกัฐานท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะ
มุ่งมั่นของบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกคนในการปฏิบตัิงานอย่างมีคุณภาพ   เพ่ือการบริการ
วิชาการและบริการผู้ใช้ ตลอดจนร่วมมือกนัพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 
   ขอขอบพระคณุผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา และผู้ใช้บริการห้องสมดุทกุท่าน
ท่ีได้สนบัสนนุการดําเนินงานของสํานกัหอสมดุ และขอขอบพระคณุคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้ สําหรับข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะท่ีทา่นจะได้ให้แก่สํานกัหอสมดุ 
เพ่ือการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในโอกาสตอ่ไป 

 
 
                                ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ 
                                                                                     ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 
                                                                                            ตลุาคม 2560 
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 

 สํานกัหอสมดุเป็นหนว่ยงานสนบัสนนุการศกึษามีฐานะเทียบเท่าคณะ มีสายการบงัคบับญัชา
ขึน้ตรงตอ่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการจดัแบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
เทคนิคและบริการ และฝ่ายพฒันา และระดบัแผนกจํานวน 5 แผนก ได้แก่ แผนกเทคนิค แผนกบริการ 
แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหต ุ และสํานกังานเลขานกุาร ปัจจบุนัมีอตัรากําลงัทัง้สิน้ 28 คน        

ปีการศกึษา 2559 ได้รับการจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้  27,238,881.96 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสอง
แสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) มีค่าใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 
26,420,873.20 บาท  (ย่ีสบิหกล้าส่ีแสนสองหม่ืนแปดร้อยเจ็ดสบิสามบาทย่ีสบิสตางค์)   คิดเป็นร้อยละ 
97  ของงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคา่ใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท
เป็นเงินทัง้สิน้ 13,753,898.70  บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบ
สตางค์)   คดิเป็นร้อยละ  52.06  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด   

ในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุได้กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพ่ือการประกนั
คณุภาพตาม 5 องค์ประกอบ 17  ตวับง่ชี ้โดยมีผลการดําเนินงานตอ่ไปนี ้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินงาน  

สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในการประกอบภารกิจให้
สอดคล้องกบันโยบาย พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั  นอกจากนี ้ในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้บคุลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดแผน โดยมี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของฝ่าย
วิชาการ   ในปีการศึกษา 2559 สํานักหอสมุดมีโครงการจํานวน 16 โครงการ โดยเป็นโครงการท่ีใช้
งบประมาณ 14 โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ 2 โครงการ มีการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ครบถ้วน
ทกุโครงการ โดยมี โครงการท่ีได้รับงบประมาณบรรล ุ14 โครงการ  และโครงการท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณ
บรรล ุ2 โครงการ    มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาตอ่ไป  

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 
 
 
 



 ข 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

หลกัสตูรการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้ ตลอดจนเป็นแหลง่รวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยได้
กําหนดตวับง่ชีเ้พ่ือวดัความสําเร็จของภาระงานหลกัดงักล่าว 5 ตวับ่งชี ้  ได้แก่  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจดัหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  การดําเนิน 
งานหอจดหมายเหต ุ และการบริการสง่เสริมวิชาการ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การบริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยี RFID ในการบริการยืมคืนด้วยตนเอง โดยมีการตดิตัง้เคาน์เตอร์บริการยืม
ด้วยตนเอง (Self-Check Service) และจดุรับคืนหนงัสือ (Books Return Station) และมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทัง้ระบบ Wired และ WiFi  ภายในอาคารเพ่ือรองรับการเข้าถึงทรัพยากร
สา รสน เทศและความ รู้  และ มี ก า รพัฒนาและ บํ า รุ ง รั กษา เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ ง สํ านักหอสมุด 
http://library.rsu.ac.th  ให้เป็นปัจจบุนั 

นอกจากนี  ้บุคลากรของสํานักหอสมุดได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งสม่ําเสมอ เฉล่ียคนละ 3.13 กิจกรรมตอ่ปี หรือคนละ 4.14 ชัว่โมง 

  การจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ในปีการศกึษา 2559  มีการจดัสรรคา่ใช้จ่าย เพ่ือ
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้   13,753,898.70 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้า
หม่ืนสามพนัแปดร้อยเก้าสบิแปดบาทเจ็ดสบิสตางค์) คดิเป็นร้อยละ 52.06 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

     ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(14,422.21 คน) มีสดัสว่นเท่ากบั 953.66 บาทตอ่  1 คน และใช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์คดิเป็นร้อยละ 77.44 ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด   

 ในปีการศึกษา 2559 สํานกัหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมจํานวนทัง้สิน้  
36,770,939  รายการ สว่นใหญ่เป็นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (36,580,182 รายการ) ซึง่คิด
เป็นร้อยละ 99.48 ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด เม่ือเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2558  มีทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.46 เม่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ มีสัดส่วนทรัพยากรสารสนเทศ  
(36,770,939  รายการ) ต่อจํานวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (14,422.21 คน) เท่ากบั 2,549.61  
รายการตอ่คน 



 ค

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมดุเปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 
08.30 ถึง 21.00 น.   และให้บริการในวนัเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชัว่โมงเปิดให้บริการ
เฉล่ีย  12.5 ชัว่โมงตอ่วนั มีบรรณารักษ์บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า  มีบริการตอบคําถามผา่นระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ อีเมล์  และ เฟสบุ๊ก  ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา  08.30 –20.30 น.    รวมเวลา
ตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  12  ชัว่โมงตอ่วนั   

ปีการศกึษา 2559 มีสถิตผิู้มาเข้าใช้สํานกัหอสมดุจํานวนทัง้สิน้ 221,847 ครัง้   (หอสมดุกลาง 
จํานวน 134,514 ครัง้  ห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี จํานวน 1,894 ครัง้   และใช้บริการผา่นเว็บไซต์
จํานวนทัง้สิน้  85,439 ครัง้)    

 มีการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่เอือ้ให้สามารถใช้งานและเข้าถงึสารสนเทศผา่นระบบออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ การสืบค้นข้อมลูผา่น WebPac การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ การตอ่อายกุารยืม-
การจองหนงัสือผา่นออนไลน์ การใช้บริการตอบคําถามออนไลน์ การยืม-คืนผา่นบริการอตัโนมตั ิเป็นต้น 
ปีการศกึษา 2559  มีสถิตกิารใช้บริการรวมทัง้สิน้ 11,956,896  ครัง้   

 ในภาพรวมปีการศกึษา 2559 มีการใช้บริการตา่งๆ รวม 12,301,392   ครัง้ โดยเฉลีย่นกัศกึษาเตม็
เวลาเทียบเทา่ (14,422.21 คน)  ใช้บริการห้องสมดุคนละ 852  ครัง้ตอ่ปี  

 การดาํเนินงานด้านจดหมายเหตุ  ในปีการศกึษา 2559 หอจดหมายเหตไุด้ดําเนินการ
ทางด้านเทคนิคและบนัทกึลงในฐานข้อมลู รวมจํานวน  3,096 รายการ  แบง่เป็น หนงัสือและสิง่พิมพ์ 
จํานวน 2,709 รายการ ของท่ีระลกึ จํานวน 153 รายการ วีดทิศัน์ จํานวน 142 รายการ ซีดี จํานวน 58
รายการ ดีวีดี  จํานวน 32 รายการ สไลด์  จํานวน 1 รายการ   แถบบนัทกึเสียง จํานวน 1 รายการ  
(ร่วมกบั RSU Media) จดัทําวีดทิศัน์ เร่ือง “พระศรีศาสดา ร่วมกบั RSU Media เพ่ือเผยแพร่ตาม
ช่องทางตา่งๆ ตลอดทัง้ปีมีการเย่ียมชมและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตผุา่นเวบ็ไซต์ของหอจดหมาย
เหต ุมหาวิทยาลยัรังสติ (http://library.rsu.ac.th/archives/) รวมจํานวน 775 ครัง้ 

 การบริการส่งเสริมวิชาการ ในปีการศกึษา 2559 มีการจดัการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ
ให้กบันกัศกึษาใหม ่ แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมลู รวมทัง้สิน้ 28 คณะ 54 หลกัสตูร จํานวนนกัศกึษา 
2,419 คน มีการจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัให้แก่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตศกึษา รวมทัง้สิน้ 12 หลกัสตูร จํานวน 226 คน และมีการจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์
และแหลง่ข้อมลูเพ่ืองานวิจยัให้กบัอาจารย์ผู้สอนและบคุลากร รวมทัง้สิน้  20  คณะ  10  หนว่ยงาน  
จํานวน  201  คน 

มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุสําหรับนกัศกึษา จํานวน 7 ครัง้ มีการจดั
นิทรรศการเน่ืองในโอกาสและวาระสําคญั จํานวน  5 ครัง้  การจดับอร์ดให้ความรู้เร่ืองท่ีนา่สนใจและเป็น
ประโยชน์ รวมทัง้แนะนําขา่วสารตา่งๆ จํานวน  39  เร่ือง 



 ง 

มีการจดังานสปัดาห์ห้องสมดุประจําปี 2559 และมีการรณรงค์สง่เสริมการอา่นโดยการจดั
กิจกรรม “ชมุชนคนรังสติรักการอา่น RSU Loves to Read”  เพ่ือเกิดการพบปะและสร้างกิจกรรม
สมัพนัธ์ของสมาชิกชมุชน   

มีการจดัทําวารสารวิชาชีพ ช่ือ  “ รังสติสารสนเทศ ” กําหนดออกปีละ  2 ฉบบั  (ราย 6 เดือน) 
เร่ิมเผยแพร่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
และวิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เพ่ือให้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากรใน 
แวดวงวิชาชีพ โดยมีการจดัทําแผนดําเนินงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ และกอง
บรรณาธิการ รวมทัง้คณะทํางานประจําฉบบัเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานในการติดตอ่กบัผู้ เขียน และ
ดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัพิมพ์ตวัเลม่ นอกจากนีย้งัมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพมาเป็นผู้พจิารณาบทความท่ีจะตีพิมพ์ โดยในปีการศกึษา 2559 ได้จดัพิมพ์เผยแพร่วารสาร
ฉบบัประจําปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2559 และปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559  
ปัจจบุนัมีวารสารท่ีพมิพ์เผยแพร่รวมแล้วทัง้สิน้ 40 ฉบบั  

มีความร่วมมือกบัห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาและห้องสมดุองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนจํานวน 
43 แห่ง ร่วมพฒันา “เครือขา่ยห้องสมดุสีเขียว” ขึน้  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาสารสนเทศและ
ให้บริการความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ตลอดจนจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อมระหวา่งหนว่ยงานในเครือขา่ย    

มีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ภายใต้คณะอนกุรรมการ
พฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) เพ่ือความร่วมมือกนัในการพฒันา 
ด้านวชิาชีพ และการให้บริการผู้ใช้ อีกทัง้ให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือระหวา่ง
กนัในด้านวิชาการระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 
เป็นคณะอนกุรรมการในเครือขา่ยฯ มีการจดัประชมุทกุๆ 2 เดือน รวมทัง้มีการสง่บรรณารักษ์เป็นผู้แทน
เข้าเป็นคณะทํางานในกลุม่งานตา่งๆ ของ อพส. ด้วย 

มีความร่วมมือในการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งห้องสมดุ TU-THAIPUL ประกอบด้วย
ห้องสมดุมหาวิทยาลยัของเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ มหาวทิยาลยัรังสติ และมหาวิทยาลยัของรัฐ 1 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ผา่นระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) โดยสามารถทําการยืมทรัพยากร
สารสนเทศระหวา่งห้องสมดุผา่นเว็บไซต์ของแตล่ะห้องสมดุ   สําหรับสํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ 
สืบคืนและยืมผา่นทางเว็บไซต์  http://library.rsu.ac.th     มีการให้บริการจํานวนทรัพยากรทัง้สิน้  366  
รายการ (การบริการขอยืมไปยงัสถาบนัอ่ืน  114  รายการ  และจากสถาบนัอ่ืน ๆ  ยืมมา 252 รายการ) 



 จ 

มีการให้บริการแก่บคุคลภายนอกเพื่อเป็นการบริการวชิาการแก่สงัคมชมุชนตา่งๆ โดยเปิดให้
เข้าใช้ได้ตลอดเวลาทําการ มีระบบการตรวจสอบผู้ เข้าใช้ภายนอก เพ่ือจําแนกประเภทและเก็บข้อมลูไว้
เป็นหลกัฐาน มีการบริการค้นข้อมลูและสง่สําเนาเอกสารตา่งๆ ให้แก่ผู้ขอใช้จากหนว่ยงานภายนอกโดย
ผา่นเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุทัง้สถาบนัของรัฐและเอกชน หรือตดิตอ่ใช้บริการด้วยตนเอง 
รวมจํานวนการขอใช้บริการสําเนาเอกสารจากหนว่ยงานอ่ืนๆ ในปีการศกึษา 2559 รวม 3,247  ครัง้  

มีการรับฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ในปีการศกึษา 2559     
มีการฝึกปฏิบตังิานให้กบันกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
จํานวน 3 คน นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จํานวน 2 
คน นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 4  คน   
 

 ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
สํานกัหอสมดุมีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีการกําหนดโครงสร้างและแบง่สว่นงาน มีการ

บริหารงานอยา่งมีสว่นร่วม มีคณะกรรมการบริหารสาํนกัหอสมดุ มีการประชมุเป็นประจําเดือนละ 2 
ครัง้ และมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นท่ีปรึกษา มีการบริหารความเส่ียงโดยวิเคราะห์และประเมิน
ความเส่ียงในการปฏิบตังิานและการให้บริการ ตลอดจนมีการกําหนดแผนกําจดัและลดระดบัความเส่ียง 
มีการพฒันาบคุลากรโดยใช้แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั แผนพฒันาฝ่ายวชิาการและแผนการ
จดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัเป็นแนวทาง  

ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจําปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ย 3.96  
ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ  ด้านผู้ให้บริการ มีคา่เฉลี่ย 4.14  รองลงมาตามลําดบัได้แก่ ด้านการเข้าถึง
ข้อมลู  มีคา่เฉล่ีย 3.99 ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร มีคา่เฉล่ีย 3.94 ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ 
และบรรยากาศ มีคา่เฉลี่ย  3.91  ด้าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉล่ีย  3.89 และด้านทรัพยากร
สารสนเทศ มีคา่เฉลี่ย  3.87  

ในปีการศกึษา 2559 มีกิจกรรมพฒันาบคุลากร รวมจํานวน 135 ครัง้ จําแนกเป็นการประชมุ 
การฝึกอบรม การสมัมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศกึษาดงูาน ในจํานวนดงักลา่วเป็นการจดั
โดยสํานกัหอสมดุเองจํานวน 5 ครัง้ บคุลากรได้รับการพฒันาตนเองเฉลี่ยคนละ 6.14 ครัง้ตอ่ปี หรือ   
คนละ 28.86 ชัว่โมง มีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุลากรทกุตําแหน่งไว้ในคําบรรยาย
ลกัษณะงาน  



 ฉ 

มีการใช้ข้อมลูสารสนเทศจากระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Horizon Dynix Library System) ระบบ
การยืม-คืนด้วยตนเองด้วย RFID ผา่นระบบ Self-Check Service และ Books Return System และ
ระบบบนัทกึข้อมลูการเข้าใช้ห้องสมดุของผู้ใช้จากการสแกนบาร์โค้ด ตลอดจน ระบบบริหารงาน
งบประมาณและแผนงานของมหาวิทยาลยัในการบริหารงาน มีการบํารุงรักษาระบบ การตดิตาม
ประเมินผลและการใช้สารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ      

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 4.83 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ  

สํานกัหอสมดุมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคา่ใช้จ่ายหลกันําไปใช้ในการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนในหลกัสตูรตา่งๆ ของมหาวทิยาลยั ทัง้นีใ้น
การจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  มีวิธีการจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัหลกัสตูรและจํานวนของนกัศกึษาในแตล่ะคณะ มีการพฒันาโครงการตา่งๆ ท่ีสอดคล้อง
กบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัและแผนของฝ่ายวิชาการ  การวางแผนการเงินและงบประมาณใช้หลกัการ
การมีสว่นร่วม และมีการพิจารณางบประมาณตามขัน้ตอนท่ีมหาวทิยาลยักําหนด ในการใช้จ่ายเงิน     
มีกระบวนการอนมุตั ิ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทกุโครงการ และมีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณทกุสิน้ภาคการศกึษา  และสิน้ปีงบประมาณ  เพ่ือตดิตามการใช้งบประมาณให้เป็นไป   
ตามแผน มีการนําผลสรุปการใช้งบประมาณมาเป็นแนวทางในการจดัตัง้งบประมาณของสํานกัหอสมดุ
ตอ่ไป 

ปีการศกึษา 2559 ได้รับการจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้  27,238,881.96 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านสอง
แสนสามหม่ืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) มีค่าใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 
26,420,873.20 บาท  (ย่ีสบิหกล้าส่ีแสนสองหม่ืนแปดร้อยเจ็ดสบิสามบาทย่ีสบิสตางค์)   คิดเป็นร้อยละ 
97  ของงบประมาณท่ีได้รับ  โดยคา่ใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท
เป็นเงินทัง้สิน้ 13,753,898.70  บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบ
สตางค์)   คดิเป็นร้อยละ  52.06  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด   

มีการคํานวณต่อทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ และต้นทุนต่อหน่วยบริการเพ่ือใช้เป็น
ตวัชีว้ัดในการพัฒนาบริการและการปฏิบตัิงานอย่างคุ้มค่า ในปี 2559 มีต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากร
สารสนเทศหน่วยละ 0.72 บาท และต้นทนุการบริการหน่วยละ 2.14 บาท 

ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 



 ช 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
สํานกัหอสมดุให้ความสําคญักบัการประกนัคณุภาพการปฏิบตังิาน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากทุกแผนก และมีการสลบัสบัเปลี่ยนทุกปี       
มีการกําหนดตวับง่ชีค้ณุภาพท่ีเก่ียวกบัภาระงานหลกั ท่ีครอบคลมุพนัธกิจหลกัของสํานกัหอสมดุ  

ระบบ กลไกและการดําเนินงานประกนัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ
และประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
สํานกัหอสมดุได้สรุปและวิเคราะห์ผลของการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข 
และได้นําเสนอตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่ตอ่สาธารณชน   

นอกจากนี ้สํานกัหอสมดุยงัให้ความสําคญักบัการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ซึง่เป็นกลไกพืน้ฐาน
ในด้านความมีระเบียบ ความสะอาด สขุนิสยั รวมทัง้เร่ืองของสิ่งแวดล้อม  มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะอนกุรรมการดําเนินงานกิจกรรม 7ส เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงาน และดแูลให้
เป็นตามแผนงาน เป็นกิจกรรมหนึง่ในการดําเนินการประกนัคณุภาพและพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง    

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 17 ตวับ่งชี ้ มีผลการ

ดาํเนินงานเท่ากับ 4.94  หรืออยู่ในระดบัดมีาก 
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ส่วนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปัจจุบนั 
 
  สํานกัหอสมดุเป็นหนว่ยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสติ มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีสายการบงัคบั
บญัชาขึน้ตรงตอ่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุทําหน้าท่ีบริหารและ
ควบคมุการดําเนินงานด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของสํานกัหอสมดุ 

ผู้บริหารมหาวทิยาลยัรังสติได้เร่ิมโครงการก่อตัง้ห้องสมดุขึน้เม่ือปี พ.ศ.2528 โดยรับบคุลากร
ตําแหนง่บรรณารักษ์เข้ามาทําหน้าท่ีจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์สําหรับงาน
ห้องสมดุ โดยใช้พืน้ท่ีบริเวณชัน้ 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นท่ีทําการชัว่คราว และ
เม่ือมหาวทิยาลยัเปิดการเรียนการสอน ณ สถานท่ีตัง้ปัจจบุนัในปี พ.ศ. 2529    จงึได้ทําการย้าย
ห้องสมดุมาเปิดบริการท่ีบริเวณชัน้ 3 และ 4 อาคารประสทิธิรัตน์ ตอ่มาปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ายมา
ให้บริการท่ีบริเวณชัน้ 2 ของอาคารประสทิธิพฒันาเน่ืองจากมีจํานวนนกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ จนถึงปี พ.ศ. 
2532 สํานกัหอสมดุจงึได้ย้ายมายงัอาคารหอสมดุซึง่เป็นท่ีทําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ   
 
 ปรัชญา 

 สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 
 ปณิธาน 
 สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั และบริการท่ีมีประสทิธิภาพ             
เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม                          
 
 วิสัยทศัน์ 

สํานกัหอสมดุ เป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้และแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเช่ือมโยง
ข้อมลูระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ทําให้เกิดบริการท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ สนบัสนนุเป้าหมายของมหาวิทยาลยัท่ีมุง่เน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ ในอนัท่ีจะ
สรรค์สร้างงานวิจยัเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคม 
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  วัตถุประสงค์ 
               1. จดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลมุทกุหลกัสตูรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยั 
               2. ให้บริการผู้ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
               3. สนบัสนนุการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม 
               4. ให้บริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               5. สร้างความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกนั
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปีการศึกษา 2559 
               สํานกัหอสมดุ มีแผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาของมหาวิทยาลยั (2555-2559) และ
แผนพฒันาฝ่ายวิชาการในด้านการบริการวิชาการ (2555-2559) โดยกําหนดเป็นแผนงานด้านตา่งๆ 
ดงันี ้
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
                    1.  โครงการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Library Management System) ทดแทน 

2.  โครงการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์                  
ประจําปีการศกึษา 2559 

 
กลยุทธ์ 1.2   จัดทาํโครงสร้างพืน้ฐานที่ด ี  
                     1.  โครงการจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั (Digital Zone) ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่น

บคุคล 
                          2.  โครงการจดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่  
 
กลยุทธ์  1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดกิารที่ด ี
                     1.  โครงการสมัมนา/อบรม/ดงูาน ภายในประเทศ   

 2. โครงการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของบคุลากรสํานกัหอสมดุ                
ประจําปีการศกึษา 2559 

กลยุทธ์  1.6  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                     1. โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน     
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 
กลยุทธ์ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิ

 1. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
 2. โครงการพฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 
  

กลยุทธ์ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสาํหรับนักศกึษาและศิษย์เก่า  
                    1.  โครงการปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 

2.  โครงการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 
                         3.  โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 

4.  โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
5.  โครงการจดัปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.3  การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

1. โครงการพฒันาทกัษะ และความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยัและ การพฒันาตนเองแก่ 
                             อาจารย์และนกัวิจยั 
   
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
กลยุทธ์ 5.1  กาํหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 

1. โครงการจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ 
                                      

          ในปีการศกึษา  2559 สํานกัหอสมดุได้กําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกบั
แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ จํานวน  16  โครงการ  ไว้ดงันี ้

1. โครงการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Library Management System) ทดแทน 
2. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
3. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ประจําปีการศกึษา 2559 
4. โครงการพฒันาทกัษะและความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยั และการพฒันาตนเองแก่อาจารย์และ

นกัวจิยั       
5. โครงการจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั (Digital Zone) ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 
6. โครงการปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ
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7. โครงการกิจกรรมสง่เสริมการอา่น 
8. โครงการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
9. โครงการกิจกรรม 7ส และรณคงค์ประหยดัพลงังาน 
10. โครงการพฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ
11.  โครงการกระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 
12. โครงการสมัมนา/อบรม/ดงูาน ภายในประเทศ 
13. โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 
14. โครงการจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ 
15. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
16. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 

 
1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปีการศึกษา 2560 
 ในปีการศกึษา 2560  สํานกัหอสมดุได้กําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันามหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 ดงันี ้
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศกึษาและการผลิตบัณฑติ 
  1. โครงสปัดาห์ห้องสมดุ 

2. โครงการสง่เสริมการอา่น 
3. โครงการสนบัสนนุนกัศกึษาทํางานห้องสมดุระหวา่งเรียน 
4. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
5. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1. โครงการจดัหาโปรแกรมการลอกเลียนแบบ 
2. โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 
1. โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และ     

การวิจยั 
2. โครงการบริการชมุชน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ชีนํ้าการรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
  1. โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั 

2. โครงการห้องสมดุสีเขียว 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่ง
ความสุข 
                         1. โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 
                         2. โครงการพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 
                         3. โครงการสมัมนาและศกึษาดงูาน 
                         4. โครงการจดัหาห้องสมดุอตัโนมตั ิ
                         5. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
                         6. โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ
                         7. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมดุ 
  8. โครงการพพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  
 
1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  
 
 ในปี พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลยัได้อนมุตัใิห้สํานกัหอสมดุ เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา่คณะ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบตั ิจงึใช้ช่ือใหมว่า่  สาํนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ  นบัตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลยัได้ให้กลบัไปใช้ช่ือเดมิ คือ สาํนักหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต ปัจจบุนัมีการแบง่สว่นงานภายในสํานกัหอสมดุ ออกเป็น 4 แผนก และ 1 
สํานกังาน ประกอบด้วย 
 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริการ 
3.  แผนกพฒันา 
4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  
5.  สํานกังานเลขานกุาร 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละแผนก/งาน มีดงันี ้
 

1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทได้แก่ หนงัสือ วารสาร       

นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยการวิเคราะห์ คดัเลือก จดัซือ้ ขอรับ
บริจาค และแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและตา่งประเทศ การตรวจรับ การ
ลงทะเบียน การจดัทําสถิตทิรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท การแจ้งผลการจดัหา การตดิตามทวงถาม 
การดแูลและทําบญัชีคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิต ิและการจําหนา่ยออก 

1.2 งานจดัหมวดหมูแ่ละลงรายการ 
      มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมู่และลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน์ และ

วารสาร การจัดทําฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ และดัชนีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือให้บริการ และจัดทําเอกสารดิจิทัลประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเต็ม (Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ของมหาวิทยาลยัรังสติในฐานข้อมลูของเครือขา่ยห้องสมดุมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบริการ รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ แก่
ผู้ใช้ ได้แก่ หนงัสือภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ ปริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ ส่ือโสตทศัน์ หนงัสืออ้างอิง ฐานข้อมลูออนไลน์ การให้บริการจองหนงัสือ บริการหนงัสือ
สํารอง บริการแสดงหนงัสือใหมแ่ละวารสารใหมป่ระจําสปัดาห์ การให้บริการค้นหาตวัเลม่หนงัสือ/
วารสาร รวมทัง้การจดัเก็บหนงัสือ หนงัสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์  วิทยานิพนธ์  วารสาร และ ส่ือโสต
ทศัน์ นําจดัเรียงขึน้ชัน้ให้ถกูต้องตามระบบหมวดหมู ่การจดัเตรียมหนงัสือท่ีชํารุดและซอ่มแซมหนงัสือ   

2.2 งานบริการสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้คําแนะนําและช่วยการค้นคว้า  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานกุรมเฉพาะเร่ืองแก่อาจารย์  นกัวจิยั  บริการแนะนําวิธีการสืบค้นข้อมลูจาก
แหลง่ตา่งๆ  การให้บริการสืบค้น WEBPAC การบริการอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมลู
ออนไลน์  การปฐมนิเทศและการสอนวิธีการใช้ห้องสมดุ การบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ บริการสาํเนา
บทความระหวา่งห้องสมดุ 
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2.3 งานบริการการอา่น 
       มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการหนงัสือทัว่ไป  หนงัสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ ส่ือโสตทศัน์ประเภทตา่ง ๆ การบริการวารสารฉบบัปัจจบุนัและฉบบัย้อนหลงั    บริการ
หนงัสือพมิพ์ฉบบัปัจจบุนัและย้อนหลงั  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ์    บริการสิง่พิมพ์พเิศษ/จลุสาร   
การให้คําแนะนําการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจดั
นิทรรศการขา่วสารท่ีน่าสนใจ การจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น การจดัเตรียมวารสารฉบบัลว่งเวลาเพ่ือ
สง่เย็บรวมเลม่ การดแูลตรวจทางเข้า-ออกและเก็บสถิตผิู้ เข้าใช้สํานกัหอสมดุ 

2.4 งานห้องสมดุสาขา 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดแูลห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดีในการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการระดบับณัฑิตศกึษา การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหว่างห้องสมดุ บริการ
ตอบคําถามและช่วยค้นคว้า และการจดับริการประเภทตา่งๆ 

 
3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งานสง่เสริมและพฒันา   

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาทางด้านบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สมัมนา/ศึกษาดงูานของบุคลากรสํานักหอสมุด และส่งเสริมการทําวิจัย     เพ่ือการ
พฒันาประชาสมัพนัธ์ข่าวสารสํานกัหอสมดุไปสู่ผู้ ใช้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จดัทําและ
เผยแพร่รายงานประจําปี ประสานงานการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จาก
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ  และการผลติวารสารรังสติสารสนเทศราย 6 เดือน  

3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการศกึษาวิเคราะห์

ความต้องการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานห้องสมดุ ร่วมมือกบัสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดแูลและบํารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ ดแูลการทดลองใช้และทดสอบฐานข้อมลูใหม ่ การ
จดัทําและดแูล Website ของสํานกัหอสมดุ และดแูลการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานกัหอสมดุ  

 
4. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคณุค่า วิเคราะห์ จดัเก็บเอกสารและวตัถุ
จดหมายเหตุและจัดทําเคร่ืองมือช่วยค้น เผยแพร่และให้บริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลยั  นอกจากนี ้ยงัทําหน้าท่ีดแูลและให้บริการเอกสารและหนงัสือเก่ียวกบัพระราชประวตัิของ
ราชวงศ์ หนงัสือพระราชนิพนธ์ และรวบรวมจดัเก็บและจดัแสดงของท่ีระลกึตา่งๆ  
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อธกิารบด ี

 
5. สาํนักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงานเอกสารของสํานกัหอสมดุ รับ-สง่หนงัสือทัง้ภาย 
ในและภายนอก งานข้อมลูบคุลากร การจดัทําสรุปผลการประเมนิผลการปฏิบตังิาน การจดัทําสรุปแผน
งบประมาณประจําปีและประเมินผล ดแูลการเบกิ-จ่ายเงิน บญัชีรายรับและรายจ่าย รวมถงึดแูลควบคมุ
การใช้วสัดสํุานกังาน และอาคารสถานท่ี  
 
1.5  โครงสร้างการบริหารงาน   (ดแูผนภมูิ)                                                                    
            
                              โครงสร้างการบริหารสาํนักหอสมุดพร้อมอัตรากาํลัง 
                                                  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                                    (มกราคม 2551 – ปัจจุบัน) 
 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                        
                                    
                                       
 
 
                
 
 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ 

สาํนกังานเลขานุการ 

แผนกพฒันา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหตุ 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยเทคนิคและบรกิาร 

แผนกบรกิาร 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันา 
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คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    
1.   ดร. มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ       ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ     ประธาน 
2.   นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 
3.   นางพชัรา  หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา           กรรมการ 
4.   นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา     กรรมการ 
5.   นางสาวลมยั ประคอนสี       หวัหน้าแผนกเทคนิค     กรรมการ  
6.   นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร          กรรมการและเลขานกุาร 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา           กรรมการ 
4.    นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค            กรรมการ   
5.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สขุการค้า    เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา         กรรมการ 
7.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ             กรรมการ 
8.    นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค       กรรมการ 
9.    นางพชัรา  หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา  กรรมการและ 
    เลขานกุาร 
10.  นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร      กรรมการและ  
              ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.    ดร. มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  ประธาน 
2.    นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา   กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา           กรรมการ 
4.    นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค            กรรมการ   
5.    นางกาญจนา เพง็คําศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ            กรรมการ 
6.    นางสาวพรศรี  สขุการค้า    เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา         กรรมการ 
7.    นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค             กรรมการ 
8.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ       กรรมการ 
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9.    นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 
    เลขานกุาร 
10.  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร      กรรมการและ  
              ผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

คณะกรรมการอาํนวยการกิจกรรม 7ส 
1.    ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ             ประธาน 
2.    รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา                                                      กรรมการ 
3.    รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ            กรรมการ 
4.    หวัหน้าแผนกเทคนิค                                                                       กรรมการ 
5.    หวัหน้าแผนกบริการ                                                                            กรรมการ 
6.    หวัหน้าแผนกพฒันา                             กรรมการ 
7.    หวัหน้าแผนกหอจดหมายเหต ุ                                                              กรรมการ 
8.    หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร                  กรรมการ  
9.    ประธานคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส                                                   กรรมการและ 
                                                                                                                  เลขานกุาร 

   10.  เลขานกุารคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส                                                กรรมการและ 
                                                                                                                     ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
 
       คณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 

1.    นางพชัรา หาญเจริญกิจ       รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา   ประธาน 
2.    นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน        บรรณารักษ์แผนกเทคนิค        รองประธาน 
3.    นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว         หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร              อนกุรรมการ 
4.    นางเยาวรัตน์ บางสาลี              บรรณารักษ์แผนกบริการ        อนกุรรมการ 
5.    นางสาวประทีป ชินบดี        บรรณารักษ์แผนกพฒันา  อนกุรรมการ 
6.    นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย              บรรณารักษ์แผนกบริการ  อนกุรรมการ  
7.    นางกฤตยิาพร ทองพลู        เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค  อนกุรรมการ 
8.    นางบญุเสริม แหวนแก้ว        เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ  อนกุรรมการและ 
    เลขานกุาร 
9.   นางสาวพรศรี สขุการค้า         เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา    อนกุรรมการและ  
              ผู้ช่วยเลขานกุาร 



 12

1.6  จาํนวนบุคลากร 
 
 บุคลากรของสาํนักหอสมุดมีจาํนวนทัง้สิน้ 25 คน ประกอบด้วย   
 ผู้ อํานวยการ  (คณุวฒุิปริญญาเอก)     1  คน 
 รองผู้ อํานวยการ  (คณุวฒุิปริญญาโท)     2  คน 
 หวัหน้าแผนก 

 คณุวฒุิปริญญาโท              2  คน 
 คณุวฒุิต่ํากวา่ปริญญาตรี         1  คน 
บรรณารักษ์ 
 คณุวฒุิปริญญาโท              4  คน 
 คณุวฒุิปริญญาตรี          4  คน 
 (อยูใ่นระหวา่งศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท 1 คน) 

 เจ้าหน้าท่ี 
 คณุวฒุิปริญญาตรี       8  คน 
        คณุวฒุต่ํิากวา่ปริญญาตรี      3  คน 

 
           อัตรากาํลังคน 

สํานกัหอสมดุได้จดัอตัรากําลงัโดยพจิารณาให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีรับผิดชอบและภาระงานของ
แตล่ะแผนก/สํานกังาน โดยพิจารณาจากคณุสมบตั ิ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบคุลากร   
ไปปฏิบตังิานในแตล่ะแผนกดงันี ้ 

 
ตารางอัตรากาํลังของแต่ละแผนก/สาํนักงาน  

หน่วยงานภายใน จาํนวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ รวม 

1. แผนกเทคนิค 5 3 8 
2. แผนกบริการ 4 6 10 
3. แผนกพฒันา   2 1 3 
4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  1            1 2 
5. สํานกังานเลขานกุาร - 1 1 

รวม 12 12 24* 
* จํานวนรวมนีไ้มร่วมอตัราตําแหนง่ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  
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ผู้บริหาร    มีดงันี ้
1.  ดร. มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการ 
2.  นางนฤมล พฤกษศลิป์ รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ 
3.  นางพชัรา  หาญเจริญกิจ รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา 
4.  นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา  
5.  นางสาวลมยั ประคอนสี หวัหน้าแผนกเทคนิค                                               
6.  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว                            หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร 

 
           บุคลากรประจาํแผนก  มีดงันี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางสาวลมยั ประคอนสี                     หวัหน้าแผนก 
2.  นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์                     บรรณารักษ์ 
3.  นางสาวสรีุรัตยา  บญุแสนแผน                     บรรณารักษ์ 
4.  นางอาภาวรรณ แย้มสนิ                        บรรณารักษ์ 
5.  นางสาวพรทิพย์ พนูขนุทด บรรณารักษ์  
6.  นางจําเนียน  สมัฤทธ์ิ                                    เจ้าหน้าท่ี 
7.  นางสาวศริะภา นาคเจือทอง                        เจ้าหน้าท่ี 
8.  นางกฤตยิาพร ทองพลู               เจ้าหน้าท่ี 

      แผนกบริการ   
1.   นางนฤมล  พฤกษศลิป์                        หวัหน้าแผนก 
2.   นางกาญจนา  เพ็งคําศรี                      บรรณารักษ์ 
3.   นางเยาวรัตน์  บางสาลี                         บรรณารักษ์ 
4.   นางสาวศริิรัตน์  พวงร้อย                   บรรณารักษ์ 
                                                                          (ประจําห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี) 
5.   นางบญุเสริม  แหวนแก้ว              เจ้าหน้าท่ี 
6.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจ้าหน้าท่ี 

7.   นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑรูย์                         เจ้าหน้าท่ี                                                                           
8.   นางกนัยา ไทยฉาย                                        เจ้าหน้าท่ี 
9.   นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ                                 เจ้าหน้าท่ี 
10. นางสาวชญัญาภคั เรืองเพ็ง เจ้าหน้าท่ี 



 14

    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ                  หวัหน้าแผนก 
2.  นางสาวประทีป  ชินบดี                               บรรณารักษ์ 
3.  นางสาวพรศรี  สขุการค้า                                 เจ้าหน้าท่ี  

    แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพชัรา หาญเจริญกิจ หวัหน้าแผนก 
2.  นางสาววราภรณ์  ศรีโพธ์ิ                               เจ้าหน้าท่ี 

    สาํนักงานเลขานุการ    
 1.  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว                           หวัหน้าสํานกังาน 

 
1.7  สถานที่ตัง้ 
  ช่ือ        : สํานกัหอสมดุ 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ตัง้      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลยัรังสติ 

52/347 หมูบ้่านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลกัหก อําเภอเมือง    
จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 

 อาคารหอสมุด 
   มหาวทิยาลยัฯ ได้เลง็เห็นถงึความสําคญัของห้องสมดุจงึอนมุตัใิห้สร้างอาคารหอสมดุขึน้เป็น
เอกเทศ การก่อสร้างอาคารหอสมดุเร่ิมขึน้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2530 มีเนือ้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ประมาณ 
9,300 ตารางเมตร แบง่เป็นเนือ้ท่ีสําหรับใช้สอยของหนว่ยงานอ่ืนๆ บริเวณชัน้หนึง่ 1,000 ตารางเมตร 
จงึเหลือเนือ้ท่ีสําหรับกิจการห้องสมดุประมาณ 8,000 กวา่ตารางเมตร สามารถจผุู้อา่นได้ ประมาณ 
2,000 กวา่คน  และจหุนงัสือได้ประมาณ 4,000,000 เลม่ การก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปลายเดือนกนัยายน 
2532 คา่ก่อสร้างอาคารพร้อมอปุกรณ์คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 37 ล้านบาท ทําให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ คือ หนงัสือ วารสาร หนงัสือพมิพ์ ส่ือโสตทศัน์ และส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ และมีการจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกรวดเร็วถกูต้องและตรงกบัความต้องการ  ได้มีพิธีเปิดอาคาร
อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ  
รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ 
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 ในปี พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลยัได้อนมุตัใิห้ห้องสมดุเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดย
ใช้ช่ือว่า “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลยัได้บรรจผุู้ มีคณุวฒุิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์เข้า
มาเป็นผู้ อํานวยการ ตัง้แตเ่ดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แตเ่น่ืองจากการบริการได้ขยายวงกว้างออกไปโดย
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนินงานและเพ่ือให้สอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติใน
ลกัษณะท่ีเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผู้ ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ ใช้กบัผู้
ให้บริการจึงได้ขอใช้ช่ือใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษว่า “สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอ่กรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบและอนมุตัิให้ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2538 จนถึงปี พ.ศ. 
2545 มหาวิทยาลยัจึงได้ให้กลบัไปใช้ช่ือเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 

พืน้ที่ให้บริการ 
 เป็นอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชัน้  มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 9,300 ตารางเมตร 

 ปัจจุบันมีการแบ่งเนือ้ที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด  ดงันี ้
ชัน้ท่ี 1 ส่วนหนึ่งใช้เป็นท่ีปฏิบตัิงานของสํานกังานรับนกัศึกษานานาชาติและส่ือสารระหว่าง

ประเทศ  ศูนย์แอนิเมชั่นอาร์เอสยู  ศูนย์บริการนานาชาติ ห้องฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้        
ห้องประชมุจผุู้ ใช้ได้ประมาณ 200 คน และห้อง Study Room สําหรับนกัศึกษาใช้ประโยชน์ทาง
การศกึษาในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากนัเป็นกลุม่หรือทํารายงาน  โดยไม่ไปรบกวนผู้ ใช้ใน
ห้องอา่นหนงัสือท่ีต้องการความเงียบสงบ 

  ชัน้ท่ี 2 ด้านทิศตะวนัออก ใช้เป็นท่ีปฏิบตังิานของผู้ อํานวยการ สํานกังานเลขานกุาร แผนก
พฒันา และแผนกเทคนิค ด้านทิศตะวนัตก เป็นห้องบริการสื่อโสตทศัน์และอินเทอร์เน็ต Books Return 
Station และลานพกัสายตา   
  ชัน้ท่ี 3  ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ บริการ
สารสนเทศ บริการยืม-คืน Self-Checking Service และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชัน้ท่ี 4  ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ชัน้ท่ี 5  ห้องอา่นวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ 
 ชัน้ท่ี 6  ห้องหนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี        
หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัรังสติ  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ 
 
 
 



 16

1.8  การเงนิและงบประมาณ 
สํานกัหอสมดุ ได้จดัสรรงบประมาณประจําปี 2559  โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกบั

แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ ดงันี ้

แหล่งงบประมาณ 
รายรับจากมหาวิทยาลยั                        =   27,238,881.96   บาท 

 รายได้จากเงินคา่ปรับประเภทตา่งๆ            =        187,562.00*  บาท 
                     รวมรายรับ                           =   27,426,443.96  บาท       

* สง่เป็นรายได้เข้ามหาวทิยาลยั 

การใช้งบประมาณสาํนักหอสมุด ประจาํปีการศกึษา 2559 
(ข้อมูลจากระบบงบประมาณออนไลน์ของมหาวทิยาลัย ณ วันที่ 7 มถุินายน 2560) 

งบประมาณสาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสติ ประจาํปีการศกึษา 2559 

ลําดั
บ 

รหสั
รายจ่าย 

หมวดรายจ่าย งบอนมุติั รอตดั ตดัจ่าย คงเหลือ ร้อยละใช้
ไป 

 1  01002  เงินเดือนและ
คา่จ้าง-สว่นงาน
สนบัสนนุ 

8,265,200.00 0.00 8,061,186.00 204,014.00 97.53% 

 2  01006  คา่ลว่งเวลา-สว่น
งานสนบัสนนุ 

499,753.00 0.00 934,262.00 -434,509.00 186.94% 

 3  02203  คา่ตอบแทน
ตําแหน่งงาน
บริหาร-สว่นงาน
สนบัสนนุ 

240,000.00 0.00 240,900.00 -900.00 100.38% 

 4  03501  คา่อบรมและ
สมัมนาภายนอก
มหาวิทยาลยั 

12,724.00 0.00 0.00 12,724.00 0.00% 

 5  03604  คา่ซอ่มแซมและ
บํารุงรักษาครุภณัฑ์
และอปุกรณ์ 

3,210.00 0.00 3,210.00 0.00 100.00% 

 6  03708  คา่รับรอง 9,100.00 0.00 5,863.50 3,236.50 64.43% 

 7  03710  คา่ถ่ายเอกสาร 45,200.00 0.00 40,806.50 4,393.50 90.28% 
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 8  03711  คา่ของขวญัและ
รางวลั 

500.00 0.00 0.00 500.00 0.00% 

 9  03714 คา่เดินทางใน
ประเทศ 

7,600.00 0.00 10,690.00 -3,090.00 140.66% 

 10  04001  วสัดสํุานกังาน 38,200.00 0.00 31,152.00 7,048.00 81.55% 

 11  04101  วสัดกุารศกึษาและ
วสัดหุ้องปฏิบติัการ 

0.00 0.00 60,165.00 -60,165.00 0.00% 

 12  04102  คา่หนงัสือและ
วารสารวิชาการ 

13,851,564.9
6 
10,989,084.80 2,764,813.90 97,666.26 99.29% 

 13  04203  คา่ใช้จ่ายอ่ืน
เก่ียวกบัห้องสมดุ 

166,000.00 0.00 90,843.00 75,157.00 54.72% 

 14  59A45  สปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 34,700.00 0.00 0.00 100.00% 

 15  59A74  จดัหาระบบ
ห้องสมดุอตัโนมติั 
(Library 
Management 
System) ทดแทน 

3,527,500.00 0.00 2,698,300.00 829,200.00 76.49% 

 16  59B10  การบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ
และอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ประจําปีการศกึษา 
2559 

311,800.00 0.00 309,604.50 2,195.50 99.30% 

 17  59B15  การพฒันาทกัษะ
สารสนเทศและการ
ค้นคว้าวิจยัแก่ 
นกัศกึษา อาจารย์
และนกัวิจยั 

16,500.00 16,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 18  59B22  การจดัมมุบริการ
ค้นข้อมลูดิจิทลั 
(Digital Corner) 
ผา่นอปุกรณ์พกพา
สว่นบคุคล 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 100.00% 



 18

 19  59B27  ปรับปรุงโปรแกรม
จดัการฐานข้อมลู
จดหมายเหต ุ

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 20  59B34  จดักิจกรรมสง่เสริม
การอา่น 

25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 21  59B45  กิจกรรม 7ส และ
รณรงค์ประหยดั
พลงังาน 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 22  59B48  พฒันาส่ือ
สาธารณะความรู้
จากหอจดหมายเหต ุ

8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 23  59B49  จดัหากระดานไวท์
บอร์ดสําหรับห้อง
ศกึษาค้นคว้ากลุม่ 

4,600.00 0.00 4,173.00 427.00 90.72% 

 24  59B50  สมัมนา/อบรม/ดู
งาน ทัง้
ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

67,500.00 34,624.00 0.00 32,876.00 51.29% 

 25  59B82  การจดัทําและ
เผยแพร่วารสาร
รังสติสารสนเทศ 

25,500.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00% 

 26  59Z26  โครงการสนบัสนนุ
ให้นกัศกึษาทํางาน
ระหวา่งเรียน 

47,730.00 0.00 25,995.00 21,735.00 54.46% 

รวม 27,238,881.9
6 
11,138,908.80 15,281,964.40 818,008.76 97.00% 

 

สรุปผลการใช้งบประมาณ (ตามข้อมลูของสํานกังานงบประมาณ) 

                           งบประมาณท่ีได้รับ                        =      27,238,881.96   บาท 
                           คา่ใช้จ่ายจริง                                =      26,420,873.20    บาท                            

                            คดิเป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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1.9  ผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

สํานกัหอสมดุได้นําข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ประจําปีการศกึษา 2558    มาปรับปรุง 
แก้ไข และได้เสริมจดุแข็งให้งานท่ีมีวิธีปฏิบตัท่ีิดี (Good Practice) ให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัความต้อง 
การของผู้ใช้บริการ 
 

จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินการ 
จดุเดน่ 
มีการดําเนินงานตามแผนท่ีสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั  

  จดุท่ีควรพฒันา 
การประเมนิผลโครงการตามแผน ควรนํา
วตัถปุระสงค์ของแผนมาเป็นตวับง่ชีใ้นการทํา
การประเมนิร่วมด้วย เพ่ือจะได้ประเมินโครงการ
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีเกิดขึน้จริงได้อยา่งถกูต้อง   

สํานกัหอสมดุได้ดําเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธ 
ศาสตร์ในแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  
โดยในปีการศกึษา 2559  สํานกัหอสมดุเสนอโครงการไปทัง้ 
สิน้ 16  โครงการ ได้รับอนมุตัใิห้ใช้งบประมาณจํานวน 13 
โครงการ โดยมี 1 โครงการ ใช้งบประมาณของสํานกังาน
มาตรฐานวิชาการ และอีก 2 โครงการไมไ่ด้ใช้งบประมาณ  
ทัง้นี ้สํานกัหอสมดุได้ดําเนินการปรับปรุงตวัชีว้ดัในโครงการ
ตา่งๆ สําหรับปีการศกึษา 2559 ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของโครงการฯ มากย่ิงขึน้ 
 

องค์ประกอบท่ี 2  ภาระงานหลกั 
จดุเดน่ 
มีการมอบหมายและหมนุเวียนในภาระงานหลกั 
และภาระงานร่วมท่ีชว่ยขบัเคล่ือนการดําเนิน 
งานตามเป้าหมายได้บรรลอุยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สํานกัหอสมดุมีการบริหารจดัการบคุลากรท่ีมีจํานวนจํากดั 
ด้วยการกําหนดให้บคุลากรทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบทัง้ภาระ
งานหลกั ภาระงานรอง และภาระงานร่วม โดยบคุลากรจะ
ได้รับการสอนงานและฝึกฝนให้สามารถปฏิบตังิานแทนกนัได้ 
โดยเฉพาะในสว่นให้บริการ 
 สําหรับภาระงานหลกัของสํานกัหอสมดุ แบง่ออกเป็น 
1. งานเทคนิค จดัหาและจดัหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศทกุ
ประเภท อาทิ หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน์ และฐานข้อมลู
ออนไลน์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนให้กบัหลกั สตูรตา่งๆ  
2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมดุ จดัหาและดแูลระบบ
ห้องสมดุอตัโนมตั ิระบบเทคโนโลยี RFID ระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมดุ  อินเทอร์เน็ตและไวไฟ รวมทัง้
เว็บไซต์และงานประชาสมัพนัธ์ของห้องสมดุ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  งานบริการ ดแูลงานบริการยืม-คืน บริการสารสนเทศ และการ
บริการการอา่น 
4. งานจดหมายเหต ุรวบรวมและจดัหมวดหมูเ่อกสารและวตัถ ุ    
จดหมายเหตมุหาวิทยาลยัเพ่ือการศกึษาค้นคว้า  
     นอกจากการให้บริการพืน้ฐาน เช่น บริการตอบคําถามและช่วย 
การค้นคว้าบริการภาคค่ํา และการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุแล้ว 
ยงัมีภาระงานรองและภาระงานร่วมท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกนั ได้แก่ 
1. งานบรรณารักษ์ประสานงานประจําคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  
ทําหน้าท่ีให้ข้อมลูเร่ืองงบประมาณ แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ  
ใหม่ๆ   ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและบริการตา่งๆ แนะนําการใช้ 
ห้องสมดุ และการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีห้องสมดุบอกรับ 
2. งานผู้ชว่ยกองบรรณาธิการวารสารรังสติสารสนเทศ วารสาร 
วิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของสํานกัหอสมดุ 
ทําหน้าท่ีประสานงานระหวา่งกองบรรณาธิการ ผู้ เขียนบทความ 
และผู้ทรงคณุวฒุิ (Readers) ประเมินคณุคา่บทความเบือ้งต้น 
บริหารต้นฉบบั ตรวจสอบความถกูต้องของต้นฉบบั และเผยแพร่ 
3. งานประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ กรรมการมีหน้าท่ีวางแผน  
ตดิตาม ประสานงาน สง่เสริมสนบัสนนุ และประเมินผลการ  
ดําเนินงานประกนัคณุภาพตามองค์ประกอบและตวับง่ชี ้ 
เพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานและการให้บริการ 
4. งานบริหารความเส่ียง กรรมการมีหน้าท่ีรวบรวม สงัเคราะห์ 
ปัจจยัเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบหรือความเสียหายแก่ห้องสมดุ  
กําหนดแนวปฏิบตัแินวปฏิบตัแิละจดัทําแผนบริหารความเส่ียง 
เสนอตอ่มหาวทิยาลยั 
5. งานกิจกรรม7ส กรรมการกิจกรรม7ส มีหน้าท่ีกําหนดวตัถ ุ
ประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย สง่เสริมสนบัสนนุด้วยการให้คํา 
ปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม7ส  
ของสํานกัหอสมดุ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 6. งานกิจกรรม 7ส  อนกุรรมการกิจกรรม 7ส ทําหน้าท่ีกําหนด 

แผนงานมาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส รณรงค์และสง่เสริม  
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร ตรวจตดิตามและประเมินผล สรุปผล 
การดําเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพฒันา 
7. งานสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ฯ คณะทํางานมีหน้าท่ี   
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและขา่วสารในช่องทางตา่งๆ  
สร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้ใช้บริการกบัห้องสมดุ 
8.  คณะทํางานเฉพาะกิจ   แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบ 
กิจกรรมตา่งๆ ให้สําเร็จลลุว่งตามแผนท่ีกําหนดไว้ เชน่   
คณะทํางานงานสปัดาห์ห้องสมดุ คณะทํางานกิจกรรมสง่เสริม 
การอา่น เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3   การบริหารและการจดัการ 
 ไมพ่บ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานกัหอสมดุมีการบริหารจดัการท่ีดีและเป็นจดุเดน่ๆ ท่ีปฏิบตั ิ
ตอ่เน่ืองมายาวนานจนสามารถเป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีหน่วยงาน 
อ่ืนๆ สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้ ดงันี ้  
1. มีการสํารวจระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการฯ 
    สํานกัหอสมดุมีการสํารวจระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ LibQUAL ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ี 
ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาในตา่งประเทศใช้กนัอยา่งแพร่หลาย
โดยเร่ิมนํามาใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2552  เป็นต้นมา เพ่ือศกึษา 
คณุภาพของห้องสมดุใน 5 ด้าน ได้แก่ ผู้ให้บริการ ทรัพยากร 
สารสนเทศ การเข้าถงึข้อมลู เคร่ืองมือและอปุกรณ์ และสถานท่ี  
โดยสอบถามทัง้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษาทัง้ระดบัปริญญา 
ตรีและบณัฑิตศกึษา ครอบคลมุ 135 หลกัสตูรท่ีมีการเรียนการ 
สอน ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ฯ อยูใ่นระดบัดีมีคา่ 
เฉล่ีย เท่ากบั  3.96  (คะแนนเตม็ 5) ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ  
ผู้ให้บริการ มีคา่เฉลี่ย 4.14   รองลงมาคือ  การเข้าถงึข้อมลู  
มีคา่เฉลี่ย 3.99  การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารมีคา่เฉล่ีย 
3.94  สถานท่ี วสัด ุ ครุภณัฑ์  มีคา่เฉล่ีย  3.91  เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ มีคา่เฉล่ีย 3.89  และทรัพยากรสารสนเทศ มีคา่เฉล่ีย  
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
 3.87 ตามลําดบั ซึง่เป็นข้อมลูท่ีสํานกัหอสมดุต้องนํามาพฒันา 

ด้วยการกําหนดแผนงาน โครงการฯ รวมทัง้งบประมาณให้สอด 
คล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มีระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการ   
 ตดัสนิใจ 
    สํานกัหอสมดุได้นําระบบห้องสมดุอตัโนมตัมิาช่วยสนบัสนนุ  
เร่ืองข้อมลูเพ่ือการบริหารงาน การปฏิบตังิาน และการบริการ 
ดงันี ้
   2.1  ระบบการจดัการและควบคมุการจดัหา (Acquisition  
Module) สนบัสนนุในเร่ืองการบริหารงบประมาณเพ่ือการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ รายงานงบประมาณแยกตามคณะ และ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหา 
   2.2  ระบบวเิคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่
(Cataloging Module) สําหรับการกําหนดและการจดัหมวด 
หมูท่รัพยากรสารสนเทศ เม่ือใช้งานร่วมกบั Acquisition 
Module ซึง่ช่วยรายงานจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ได้รับการจดัหมวดหมูแ่ละพร้อมนําออกให้บริการ 
  2.3  ระบบควบคมุวารสาร (Serial Control Module)  ใช้จดั 
การและการบอกรับสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง รายงานงบประมาณแยก
ตามคณะ จํานวนรายช่ือท่ีบอกรับ รายการท่ีเย็บรวมเลม่ สถิติ
การใช้ และสถิตกิารยืม-คืน 
   2.4  ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module) ซึง่ทํา 
งานร่วมกบัรหสัแถบ (Barcode) ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและ 
ความถกูต้องในการให้บริการผู้ใช้ โดยระบบสามารถรายงาน 
จํานวนการยืม จําแนกเป็นหมวดหมู ่คณะ วนั เดือน ปี สถิต ิ
การยืม-คืนสงูสดุและต่ําสดุ  
   2.5  ระบบการยืม-คืน ด้วยตนเองอตัโนมตั ิ(Self-Check  
System) โดยใช้ RFID (คล่ืนสญัญาณวทิย)ุ ในการบนัทกึข้อมลู 
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบท่ีอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 

 สามารถยืม-คืนได้ด้วยตนเอง 
   2.6  ระบบฐานข้อมลูผู้ใช้ สําหรับเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผู้ใช้ 
จําแนกตามสถานะ อาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา 
  2.7  ระบบประตอูตัโนมตั ิสามารถตรวจสอบจํานวนการเข้า 
ใช้จําแนกตามคณะและช่วงเวลา 
3.  มีระบบฐานข้อมลูของหน่วยงานสนบัสนนุอ่ืนๆ ได้แก่       
งานด้านการวางแผน การจดัการงบประมาณ การบริหารบคุคล  
การควบคมุพสัดแุละครุภณัฑ์ และงานประกนัคณุภาพ ดงันี ้
    3.1 โปรแกรมควบคมุนโยบายและแผนงาน และประเมินผล
การตดิตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณ
โครงการแตล่ะภาคการศกึษาของสํานกังานวางแผนและพฒันา 
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

3.2  โปรแกรมตรวจสอบข้อมลูการขออนมุตัใิช้งบประมาณ  
ดําเนินการและงบพฒันาโครงการตา่งๆ  ของสํานกังาน
งบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 
      3.3  ระบบฐานข้อมลูบคุลากร  ของสํานกังานบคุคล 
(http://www.rsu.ac.th/hr/Index.asp) 

3.4  ระบบพสัดอุอนไลน์ ของสํานกังานพสัด ุ 
(http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 

3.5  ระบบฐานข้อมลูหน่วยงานกลาง  
(http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php) 

 3.6 ระบบฐานข้อมลูเอกสารอ้างอิงสําหรับงานประกนั
คณุภาพการศกึษา ของสํานกังานประกนัคณุภาพ 
(http://qa.rsu.ac.th:2929/qaeva/index.php) 
4.  มีระบบการจดัการความรู้บคุลากรของสํานกัหอสมดุ 
     สํานกัหอสมดุพฒันาระบบการจดัการความรู้ของบคุลากร 
สํานกัหอสมดุท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนา  
เพ่ือการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรและการนํามา 
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 ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิาน และเป็นข้อมลูสําหรับการพฒันา 

บคุลากรเป็นรายบคุคล 
(http://library.rsu.ac.th/library_knowledgestaff.html) 
5. มีการพฒันาแนวปฏิบตัท่ีิดี(Good Practice) ด้วยหลกั 
1A3Rs  
สํานกัหอสมดุได้นําหลกั 1A3Rs มาปฏิบตัร่ิวมกบักิจกรรม 7ส 
เพ่ือดแูลเร่ืองการใช้พลงังานและการปรับ เปล่ียนพฤตกิรรม
การใช้ทรัพยากรของบคุลากร ประกอบด้วย 
      A  =  Avoid      คือ  การหลีกเล่ียงหรืองดการใช้ทรัพยากร
ท่ีต้องใช้พลงังานสงูในการผลติ  
      R1 = Reduce   คือ   การลดการใช้วสัดสุิง่ของท่ีต้องใช้
ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นตวัผลติให้น้อยลงหรือใช้เทา่ท่ีจําเป็น 
      R2 = Reuse      คือ   การใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ท่ีสดุด้วย
การนําวสัดสุิง่ของท่ีใช้แล้วมาใช้ซํา้  
      R3 = Recycle  คือ   การแปรรูปหรือแปรสภาพสิง่ ของท่ี
ไมใ่ช้แล้วให้สามารถนํากลบัมาใช้ได้อีก  
ทัง้นี ้สํานกัหอสมดุได้รางวลัการจดัการความรู้ด้านการบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลศิจากผลงาน “การพฒันาองค์กรด้วยหลกั 
1A3Rs” จากคณะกรรมการจดัการความรู้ มหาวทิยาลยัรังสติ 
ในงานนิทรรศการและเสวนาด้านการจดัการความรู้ (KM Day 
Rangsit University) ประจําปีการศกึษา 2559  เม่ือวนัศกุร์ท่ี 
21 เมษายน 2560 
6. มีการเพิ่มประสทิธิภาพการบริการท่ีดี สํานกัหอสมดุได้ 
พฒันาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในลกัษณะเครือขา่ย 
ความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเพ่ือใช้ทรัพยากรห้องสมดุร่วมกนั 
ช่วยให้ประหยดังบประมาณ และผู้ใช้บริการได้ทรัพยากร 
สารสนเทศท่ีต้องการ โดยในปีการศกึษา 2559 
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติร่วมกบัมหาวิทยาลยัของ 
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 รัฐและเอกชนอีก 4 แหง่ ได้แก่ สํานกัหอสมดุและศนูย์การ 

เรียนรู้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั 
หอการค้าไทย ศนูย์สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลยั 
ธุรกิจบณัฑิตย์ และหอสมดุแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
พฒันาระบบเครือขา่ยความร่วมมือ TU-THAIPUL 
เพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนัผา่นระบบ EDS  
(EBSCO Discovery Service) มีการขอใช้บริการในสว่นของ 
สํานกัหอสมดุฯ  รวมจํานวนทัง้สิน้ 366 รายการ โดยเป็นการยืม 

  ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุอ่ืนๆ ให้อาจารย์ บคุลากร 
  และนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัรังสติ จํานวน 114 รายการ 
ซึง่ช่วยประหยดังบประมาณให้มหาวทิยาลยัรังสติได้ จํานวน 
91,441 บาท (เก้าหม่ืนหนึง่พนัส่ีร้อยส่ีสบิเอ็ดบาทถ้วน) 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น  
1.  มีการวเิคราะห์ด้านต้นทนุ และรายจ่าย 
2.  มีการตดัโครงการท่ีมีความซํา้ซ้อนออกไปหลงั
จากทําการวิเคราะห์การเงินและงบประมาณแล้ว 

สํานกัหอสมดุมีการปฏิบตัด้ิานการเงินและงบประมาณ 
ตามแนวทางท่ีมหาวทิยาลยักําหนด และยงัเพิ่มประสทิธิภาพ 
การใช้งบประมาณด้วยการวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จ่ายตอ่หนว่ย 
ทรัพยากรสารสนเทศ และต้นทนุการบริการตอ่จํานวนการให้ 
บริการ ซึง่สํานกัหอสมดุได้นําผลจากการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้ใน 
การจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ การจดัสรร 
งบประมาณ และกําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสมและ 
เป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้บริการ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกนั 
คณุภาพ 
ไมพ่บ จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนาการ 
 
 

สํานกัหอสมดุมีระบบและและกลไกการประกนัคณุภาพท่ี 
มีประสทิธิภาพ และมีการปรับปรุงการดําเนินงานตาม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษา 
ภายในฯ อยา่งตอ่เน่ือง  ระบบและและกลไกการประกนั 
คณุภาพของสํานกัหอสมดุเน้นการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ 
บคุลากรและการนําเคร่ืองมืออ่ืนๆ มาสนบัสนนุ อาทิ  
กิจกรรม 7ส อนัประกอบด้วย 5ส  สะสาง สะดวก สะอาด  
สขุลกัษณะ และสขุนิสยั มาประยกุต์ใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพ 
การดําเนินงานและการสร้างสขุลกัษณะในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน 
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 และพืน้ท่ีการให้บริการ และในปีการศกึษา 2558 สํานกัหอสมดุ 

ได้ประกาศใช้ 7ส โดยเพิม่อีก 2ส คือ สวยงามและสิง่แวดล้อม 
เข้าไปเพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี 5 เร่ืองการพฒันา 
สิง่แวดล้อมท่ีดีฯ ภายใต้โครงการพฒันามหาวิทยาลยัรังสติสูก่าร
มหาวิทยาลยัสร้างเสริมสขุภาพ (RSU Healthy Campus)  
และการเป็นห้องสมดุสีเขียวในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 

ระบบ และกลไก การดาํเนินงาน และการประเมินผลการดาํเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
ระบบและกลไก การดาํเนินงาน และการประเมนิผลการดาํเนินงาน 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
ระบบและกลไก 
 สํานกัหอสมดุ มีปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินการ ในการประกอบภารกิจ
ให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยัรังสติ เพ่ือเพิ่มพนูคณุภาพ ประสทิธิภาพทางด้านการเรียน
การสอน การวิจยั การบริการทางวชิาการ และการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมให้เป็นแหลง่ทรัพยากร
เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 

 

การดาํเนินงาน  
ตวับ่งชี ้1.1 การกาํหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
  ปรัชญา 

  สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 
  ปณิธาน 
 สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั และบริการท่ีมีประสทิธิภาพ             
เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม                          
  
  วัตถุประสงค์ 
               1. จดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลมุทกุหลกัสตูรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยั 
               2. ให้บริการผู้ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
               3. สนบัสนนุการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม 
               4. ให้บริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               5. สร้างความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกนั
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 แผนการดาํเนินการ 

 สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนดําเนินงานในปีการศึกษา  2559 ตามแผน  5 ปีของ 
มหาวิทยาลยั (แผนพฒันามหาวิทยาลยั 2555-2559) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการสําหรับ
ปี 2559 ไว้อยา่งชดัเจนเพ่ือให้สามารถดําเนินงานไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้1.1 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  

สหส.อ1.1.001  ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ
ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 
2559 สํานกัหอสมดุ 

2  (2) มี(1)+บคุลากรในหนว่ยงานมีสว่น
ร่วมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  
วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ         

ประจําปีการศกึษา 2559  
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ         
ประจําปีการศกึษา 2559 

3  (3) มี(2)+บคุลากรในหนว่ยงานได้
ปฏิบตัภิารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 
วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ 

สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559      
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชมุ
บคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชมุ
บคุลากรแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559      
(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.003 รายงานการประชมุ
บคุลากรแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
4  (4) มี(3)+มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับ

ทราบ และเสริมสร้างความตระหนกัของ
บคุลากรในหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 
2559 สํานกัหอสมดุ 

5  (5) มี(4)+มีการทบทวนเพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ          

ประจําปีการศกึษา 2559 ครัง้ท่ี 1/2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ        
ประจําปีการศกึษา 2559 

ตวับ่งชี ้1.2   การกาํหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจดัทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สํานักหอสมุด 2 เดือนต่อ 1 ครัง้ หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเร่งด่วน และเพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบตัิให้บรรลตุามวตัถุประสงค์และให้สอดคล้องกับแผนพฒันาของฝ่าย
วิชาการ      และเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ของ
มหาวิทยาลยัรังสิต ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555-2559 สํานักหอสมุดได้กําหนด
แผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัจํานวน 4 ด้าน 1. การนําองค์การให้ขบัเคลื่อนแบบ
องค์รวม  2. การพฒันามาตรฐานคณุภาพบณัฑิต 3. การพฒันางานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวตักรรม 
4. การพฒันาคณุภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม  ในปีงบประมาณ 2559   สํานกัหอสมดุมีโครงการ 
16 โครงการ โดยได้ตัง้งบประมาณไว้ จํานวน 14 โครงการ   ได้ดําเนินการบรรลทุกุโครงการ  โดยได้รับ
อนุมัติงบประมาณ จํานวน 14 โครงการ  และโครงการท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณและดําเนินการบรรล ุ
จํานวน 2 โครงการ 

โครงการประจาํปีการศกึษา 2559 ที่ได้รับงบประมาณ และดาํเนินการบรรลุ 

ช่ือโครงการ งบประมาณที่
ได้รับ 

จาํนวนเงนิที่
ใช้งบประมาณ 

1. โครงการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Library 
Management System) ทดแทน 

3,527,500.00 2,698,300.00 

2. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 34,700.00 
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3. โครงการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์  

     อิเลก็ทรอนิกส์ ประจําปีการศกึษา 2559 
311,800.00 309,604.50 

4.  โครงการพฒันาทกัษะและความรู้เพ่ือการวิจยั การพฒันา 

     ตนเองแก่อาจารย์และนกัวิจยั  

16,500.00 16,500.00 

5.  โครงการจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั (Digital Zone) ผา่น 

     อปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 

17,000.00 17,000.00 

6.  โครงการปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 10,000.00 10,000.00 

7.  โครงการกิจกรรมสง่เสริมการอา่น 25,500.00 25,500.00 
8.  โครงการพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพของบคุลากร 
     สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

ใช้งบสมัมนา/
อบรม/ดงูาน 

 

9.  โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 3,000.00 3,000.00 
10. โครงการพฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 8,500.00 8,500.00 
11. โครงการกระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 4,600.00 4,173.00 
12.  โครงการสมัมนา/อบรม/ดงูาน ภายในประเทศ 67,500.00 34,624.00 
13.  โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 47,730.00 25,995.00 
14.  โครงการจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ 25,500.00 ใช้งบ สมว. 
 รวม 4,099,830.00 3,187,896.50 

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และดาํเนินการบรรลุ 

ช่ือโครงการ 
1. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้1.2 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  
 
 

(1) มีการกําหนดนโยบายและ
แผนงานให้สอดคล้องกบัปรัชญา 
ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการของมหาวทิยาลยั  

(อ้างถงึ) รอว.อ1.005 แผนพฒันาฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 

สหส.อ1.2.003 โครงสร้างการบริหารและนโยบายการ
ดําเนินงานสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559  
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1 (ตอ่) สหส.อ1.2.004 แผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.2.006 แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2555-2559 

2  (2) มี(1)+บคุลากรมีสว่นร่วมใน
การกําหนดแผนงาน  

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559     
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 
2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2559 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว้    

สหส.อ.1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน
และโครงการท่ีได้ดําเนินการแล้ว  

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน
แผนงานและโครงการมาใช้
ปรับปรุง  และพฒันางานของ
หนว่ยงานให้ดีขึน้ 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559   
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องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   

ระบบและกลไก 

 สํานกัหอสมดุได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการ
และการปฏิบตังิาน โดยได้ดําเนินการดแูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์พว่งตอ่ ระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิ เว็บไซต์สํานกัหอสมดุและการสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันาทกัษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 สํานกัหอสมดุมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท ได้แก่ หนงัสือ 
วารสาร และสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง ส่ือโสตทศัน์  และฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องและครอบคลมุทกุ
กลุม่คณะและหลกัสตูรท่ีเปิดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัและตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้ ทัง้นี ้
การดําเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนบัสนนุหลกัสตูรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั  และตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว สํานกัหอสมดุยงัได้ดําเนินการวิเคราะห์
หมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่
จํากดัเวลาและสถานท่ี 

 สํานกัหอสมดุได้จดับริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ ได้แก่  หนงัสือ  วารสาร นิตยสาร 
หนงัสือพมิพ์ ส่ือโสตทศัน์  ปริญญานิพนธ์  วทิยานิพนธ์  งานวิจยั และเอกสารตา่งๆ รวมทัง้ฐานข้อมลู
ออนไลน์  นอกจากนี ้ยงัมีการนําระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Horizon มาใช้เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีสะดวก
และรวดเร็ว สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการในเร่ืองตา่งๆ ได้ รวมทัง้มีการพฒันาการบริการท่ี
สามารถเข้าถงึผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็วผา่นระบบออนไลน์ และจดัให้มีบริการประเภทตา่งๆ ท่ีเป็นพืน้ฐาน
อยา่งครบถ้วน โดยคํานงึถงึผู้ใช้เป็นหลกั สร้างความพงึพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยการให้บริการด้วย
จิตสํานกึท่ีดี และมีการพฒันาปรับปรุงการบริการให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 สํานักหอสมุดทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลยัรังสติ เพ่ือการศกึษาค้นคว้า และเป็นความทรงจําของสถาบนั 

การดาํเนินงาน                                        

ตวับ่งชี ้2.1  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 สํานกัหอสมดุได้จดัทําแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดัการงานห้องสมดุ  มีการ
กําหนดโครงการตา่งๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตักิารประจําปี 2559  โดย
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตังิานกบัทกุแผนก ได้แก่ การนําระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ
Horizon ประกอบด้วย ระบบจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู่
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ระบบควบคมุวารสาร ระบบบริการสืบค้นข้อมลู และระบบควบคมุการยืม-คืน เพ่ือให้เกิดการบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการในเร่ืองตา่งๆ รวมทัง้มีการพฒันาการ
บริการท่ีสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็วผา่นระบบออนไลน์ และจดัให้มีบริการประเภทตา่งๆ ท่ีเป็น
พืน้ฐานอยา่งครบถ้วน โดยการคํานงึถึงผู้ใช้เป็นหลกั สร้างความพงึพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยการให้ 
บริการด้วยจิตสํานกึท่ีดี และมีการพฒันาปรับปรุงการบริการให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ 
ฐานข้อมลูออนไลน์ และเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ โดยมีการรายงานผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทัง้นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันางานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานกัหอสมดุอยา่งตอ่เน่ืองและ  
รายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา  โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ท่ีได้กําหนดไว้ใน
แผนประจําปี และดําเนินการแล้วมี  3  โครงการ  ดงันี ้

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 

กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงการจดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Library Management System) ทดแทน 
2. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
       ประจําปีการศกึษา 2559  

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดกิารที่ด ี
1.   โครงการสมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้2.1 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดไว้ในแผนงาน

ประจําปี 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ (2553-2559) 
สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)             
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 

2  มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.1.003 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.1.004 รายงานการประชมุบคุลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 



 35

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
2 (ตอ่) (อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารขออนมุตัิ

งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนินงาน    
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 

4  มี(3)+มีการนําผลสรุปการ
ดําเนินงานมาวางแผนพฒันา
ตอ่ไป  

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชมุบคุลากรงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

 จากผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศึกษา 2559  การดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเดน่ชดั และเป็นสิง่ท่ีช่วยให้การดําเนินการมีคณุภาพ  ได้แก่ 

1.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอือ้อาํนวยความสะดวก ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานและให้บริการ และมีการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
อย่างครบถ้วนทุกกระบวนการปฏิบัตงิาน 

 สํานกัหอสมดุได้ดําเนินการจดัการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ (Hardware) 
และโปรแกรม (Software) สําหรับใช้ปฏิบตังิานและให้บริการท่ีมีความทนัสมยั มีคณุสมบตัท่ีิสามารถ
รองรับการปฏิบตังิานและให้บริการ  มีการนําระบบห้องสมดุอตัโนมตัมิาจดัการงานตา่งๆ ของห้องสมดุ 
ได้แก่ ระบบจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ ระบบควบคมุ
วารสาร ระบบบริการสืบค้นฐานข้อมลู ระบบควบคมุการยืม-คืน ระบบการยืม-คืนด้วยตนเองอตัโนมตั ิ
ระบบขา่ยงานอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบฐานข้อมลูผู้ใช้ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และคณุภาพ
การให้บริการ 
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 สํานกัหอสมดุตดิตัง้ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Horizon ซึง่เป็นระบบห้องสมดุอตัโนมตัขิอง  
Dynix Marquis Inc.  สําหรับ version ท่ีตดิตัง้ใช้งานคือ Horizon 7.3 ตดิตัง้ระบบปฏิบตักิาร Windows 
2003 บนเคร่ือง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึง่ตดิตัง้ท่ีชัน้ 2 อาคารหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัรังสติ ให้บริการไปยงัห้องสมดุศนูย์ศกึษาวภิาวดี 

 ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon เป็นระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  โดย
ใช้ระบบการจดัการฐานข้อมลูปฏิสมัพนัธ์แบบ Sybase SQL Server โดยสํานกัหอสมดุใช้ระบบงาน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ระบบฐานข้อมลู Sybase SQL (Database Management System)  เป็นระบบท่ีใช้ในการ
ควบคมุ กําหนดเง่ือนไขการทํางานของระบบตา่งๆ ให้ทํางานตามเง่ือนไขท่ีต้องการ รวมทัง้
การกําหนดคา่ความหมาย  การกําหนดสทิธ์ิให้กบัผู้ปฏิบตังิาน 

2. ระบบงานเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Information Portal Module) เป็นระบบท่ีสามารถ
ทํางานเป็น Gateway ระหวา่ง HTTP ซึง่เป็นต้นแบบของ Web กบั Z39.50 สามารถใช้ 
Web browser ประเภทใดก็ได้ในการค้นหาข้อมลูได้ตลอดเวลา โดยไมจํ่ากดัเวลาและ
สถานท่ี 

3. ระบบบริการสืบค้นข้อมลู (Online Public Access Catalog Module)  เป็นระบบการ
จัดการให้มีการสืบค้นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมลูได้ตามความต้องการ 

4. ระบบการจดัการและควบคมุการจดัหา (Acquisition Module)  เป็นระบบท่ีใช้สําหรับการ
บริหารจดัการ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้การบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ (Cataloging Module)  เป็นระบบ   ท่ีใช้ใน
การกําหนดและการจดัหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุ โดยบรูณาการ
ข้อมลูกบั  Acquisition Module 

6. ระบบควบคมุวารสาร (Serial Control Module)  เป็นระบบการบริหารจดัการ  และการ
บอกรับสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง 

7. ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module)  เป็นระบบท่ีให้บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ ซึง่จะทํางานร่วมกบัรหสัแถบ (Barcode)  เพ่ือเพิม่ความ
รวดเร็วและความถกูต้องในการให้บริการ 

8. ระบบการยืม-คืน ด้วยตนเองอตัโนมตั ิ (Self Check System)  เป็นการนําเทคโนโลยี
ทนัสมยัท่ีสดุในขณะนี ้ คือ RFID (คล่ืนสญัญาณวิทย)ุ  มาใช้งานและบนัทกึข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง 
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9. ระบบสํารวจทรัพยากรห้องสมดุ (Inventory Module)  เป็นระบบท่ีสามารถสํารวจข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุได้ทกุประเภท และมีรายงานสรุปข้อมลูการสํารวจ ได้แก่ ข้อมลู
หนงัสือท่ีวางผิดตําแหนง่ ข้อมลูหนงัสือท่ีสญูหาย และสถิตกิารสํารวจหนงัสือ 

สํานักหอสมุดได้จัดซือ้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนินงานห้องสมุดตัง้แต่ปี
การศกึษา 2548  โดยสํานกัหอสมดุได้จดัซือ้ 8 ระบบงาน คือ ระบบงานท่ี 1 – ระบบงานท่ี 8  

ในปีการศึกษา 2559 สํานักหอสมุดได้รับการอนุมตัิให้จัดซือ้ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ Aleph         
เพ่ือทดแทนระบบห้องสมดุเดมิ  

เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.1.006  คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Horizon 
สหส.อ2.1.007  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon :  System Administration Guide 
สหส.อ2.1.008  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon :  Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.009  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon : Cataloging Setup Guide 

สหส.อ2.1.010  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon : Circulation User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.011  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon : Serial User’s and Administrator’s Guide  
สหส.อ2.1.012  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon : Training  Guide 

สหส.อ2.1.013  เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon :  RFID System User’s  Manual 
สหส.อ2.1.014 เอกสารบนัทกึข้อแก้ไข/ปัญหาของระบบห้องสมดุอตัโนมตัเิพ่ือแนะนํา/อบรมแก่

บคุลากร  

2. มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ทนัสมัยสาํหรับปฏิบัตงิานและให้บริการ  
สํานักหอสมุดจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมยัสําหรับปฏิบตัิงานและให้บริการสําหรับสืบค้น

สารสนเทศต่างๆ จํานวน 135 เคร่ือง เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมยั มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี 
จํานวน 45 เคร่ือง คดิเป็นร้อยละ 33.33  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสํานกัหอสมดุ  โดยแบง่การใช้ ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ จํานวน 32  เคร่ือง คดิเป็นร้อยละ 71.11  แบง่เป็น 
1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ปฏิบตักิารบริการ มีจํานวน 13  เคร่ือง 
1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการอนิเทอร์เน็ต มีจํานวน 5  เคร่ือง  
1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลู  มีจํานวน 14  เคร่ือง 

 ในปีการศกึษา 2559  มีผู้ใช้จํานวน  14,422.21  คน   คดิเป็นสดัสว่นคอมพวิเตอร์สําหรับ
ให้บริการ 1 เคร่ือง  ตอ่ผู้ใช้  จํานวน  450.69  คน  
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 สํานกัหอสมดุ จดัให้มีการให้บริการระบบแบบไร้สาย (Wireless)  Access Points (WiFi)  
จํานวน  28  จดุ  1,400  ช่องสญัญาณ   ตดิตัง้ตามชัน้ตา่งๆ  ได้แก่ 
   ชัน้ 1  อาคารหอสมดุ   จํานวน  2  จดุ   100  ช่องสญัาณ 
   ชัน้ 2  อาคารหอสมดุ   จํานวน  6  จดุ    300  ช่องสญัาณ 
   ชัน้ 3  อาคารหอสมดุ   จํานวน  7  จดุ    350  ช่องสญัาณ 
   ชัน้ 4  อาคารหอสมดุ   จํานวน  4  จดุ    200  ช่องสญัาณ 
   ชัน้ 5  อาคารหอสมดุ   จํานวน  5  จดุ    250  ช่องสญัาณ 
   ชัน้ 6  อาคารหอสมดุ   จํานวน  4  จดุ    200  ช่องสญัาณ 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.015                     เอกสารแสดงจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์  
(อ้างถงึ) สทส.อ2.2.6.004   การให้บริการจดุเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวทิยาลยัรังสติ 

3. มีการจัดการเว็บไซต์สาํนักหอสมุดที่ทนัสมัยและครอบคลุมเนือ้หาและบริการ         
สํานกัหอสมดุ ได้พฒันา Library Website ขึน้ โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th             

เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้ในการใช้บริการของสํานกัหอสมดุ  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในห้องสมดุ
และฐานข้อมลูออนไลน์ผ่านบริการ Single Search  การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ  และการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของสํานักหอสมุด  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัอย่างสม่ําเสมอ  ผู้ ใช้
สามารถสืบค้นข้อมลูได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

การดําเนินการจดัทําเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ ประกอบด้วย 
1. มีบคุลากรจดัทําเว็บไซต์ 
2. มีการจดัการข้อมลูของสํานกัหอสมดุในเวบ็ไซต์ครบถ้วนทกุเร่ือง 
3. มีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
4. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 
5. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
6. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คูมื่อของสํานกัหอสมดุผา่นเว็บไซต์ 
7. มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
8. มีการเก็บสถิตกิารเข้าใช้เว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ 
9. มีการตอบข้อเสนอแนะผา่นทางเวบ็บอร์ด  

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ  
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4. บุคลากรทุกระดบัได้รับการพัฒนาทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคลากรของสํานักหอสมุดได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือพฒันางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานกัหอสมดุ
ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปีการศกึษา 2559   บคุลากรของสํานกัหอสมดุได้รับการสง่เสริมให้ได้รับ
ความรู้และทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คดิเป็นร้อยละ 31.14  ของกิจกรรมการพฒันาบคุลากร
สํานกัหอสมดุ หรือเฉล่ียคนละ 3.13 กิจกรรมตอ่ปี 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.1.017 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จากผลสรุปการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการท่ีได้ตัง้ไว้ ตรงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การนําองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
คุณภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสํานักหอสมุดท่ีมุ่งสู่การเป็น
ห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุต์ใช้ในการบรูณาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สํานกัหอสมดุได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาดําเนินงานและพฒันาบริการของห้องสมดุ โดยการสนบัสนนุการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่วารสารในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Journal)  

ตวับ่งชี ้2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  สํานักหอสมุดมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้การสนบัสนุนการเรียน  
การสอน การค้นคว้า การวิจยัแก่คณะ/วิทยาลยั/สถาบนัของมหาวิทยาลยั  มีการกําหนดนโยบายการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการวางแผนปฏิบตัิงานประจําต่างๆ 
ภายในแผนก  บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปีผ่านการประชุมแผนก       
ทําให้บุคลากรสามารถดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบตัิงานท่ีกําหนดไว้   มีการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาต่อไป   และรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อผู้บงัคบับญัชา  โดยในปีการศึกษา 2559  ได้กําหนดโครงการต่างๆ  ไว้ในแผนประจําปี  ตามแผน   
กลยทุธ์มหาวิทยาลยัและสอดคล้องกบัการปฏิบตังิาน  ดงันี ้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
         กลยทุธ์ 1.1  พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

      1. โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทนุในการจดัหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 
        กลยทุธ์ 2.2  การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพและมุง่สูค่วามเป็นนานาชาต ิ

1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทให้ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียน 
การสอน 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้2.2 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดไว้ในแผนงาน

ประจําปี 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนก
เทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559    

2  มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ                     
สหส.อ2.2.003 แผนการดําเนินงานและตารางการ
ปฏิบตังิาน แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559    
สหส.อ2.2.004 รายงานการประชมุบคุลากรแผนก
เทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559      
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารขออนมุตัิ
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559   

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน    

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค 
ประจําปีการศกึษา 2559   
สหส.อ2.2.006 สรุปสถิตแิผนกเทคนิค ประจําปี
การศกึษา 2559      

4  มี(3)+มีการนําผลสรุปการ
ดําเนินงานมาวางแผนพฒันา
ตอ่ไป  

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชมุบคุลากร
แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559      
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559   
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
5  (ตอ่) (อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะ 

กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

 จากผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2559 ได้มีการกําหนดแผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประจําปีการศึกษาขึน้ โดยได้มีการจดัสรรงบประมาณการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทต่างๆ 
ได้แก่  หนงัสือ วารสาร   ส่ือโสตทศันวสัด ุหนงัสือพิมพ์ เอกสารจดหมายเหต ุและฐานข้อมลูออนไลน์ 
 ผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2559 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้
จดัหาทัง้หมด 36,584,855 รายการ แบง่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดงันี ้ หนงัสือ 3,262  เลม่ 
(จดัซือ้ 706 เลม่ และบริจาค 2,556 เลม่) วารสาร 544 ช่ือเร่ือง (จดัซือ้ 240 ช่ือเร่ือง และบริจาค 304 
ช่ือเร่ือง) เอกสารจดหมายเหต ุ 426 รายการ ส่ือโสตทศันวสัด ุ 428 รายการ (จดัซือ้ 13 รายการ และ
บริจาค 445 รายการ) หนงัสือพิมพ์ 13 ช่ือเร่ือง และทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
ฐานข้อมลูออนไลน์ จํานวน 14 ฐานข้อมลู (จดัซือ้ 10 ฐานข้อมลู และไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 4 ฐานข้อมลู 
ได้แก่ 1. ฐานข้อมลู e-Book Collection (EBSCOhost) และ RSU Library eBook เป็นการซือ้ขาด 2. 
ฐานข้อมลู ThaiLIS เป็นฐานข้อมลูท่ีมหาวิทยาลยั/สถาบนัตา่งๆ ร่วมกนัพฒันาและสง่เสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการบอกรับ และ 3. ฐานข้อมลู Dentistry & Oral 
Science Source เป็นฐานข้อมลูท่ีได้สทิธ์ิทดลองใช้ตลอดปีการศกึษา 2559 และ 4. ฐานข้อมลู Access 
Pharmacy เป็นฐานข้อมลูท่ีทางคณะเภสชัศาสตร์จดัหา และอนญุาตให้ทางสํานกัหอสมดุเป็นผู้ให้ 
บริการ) สําหรับฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีมีการจดัหาทัง้ 14 ฐานข้อมลู สามารถสืบค้นรายการผา่นระบบ
ออนไลน์ได้ จํานวน 36,580,182 รายการ แบง่ตามฐานข้อมลู ดงันี ้ 
 

ลาํดบั ประเภท 
รายการสืบค้น 
สรุป ณ วันที่  

31 พฤษภาคม 2560 
1 ฐานข้อมลู eBooks Collection (EBSCOhost) และ RSU  

Library eBook 
8,583    ช่ือเร่ือง 

2 ฐานข้อมลู Wiley –Online Library 1,500     ช่ือเร่ือง 
3 ฐานข้อมลู Science Direct  14,000,000  บทความ 
4 ฐานข้อมลู IEEE/IEL 4,220,307     รายการ 
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5 ฐานข้อมลู EBSCO Business Source Complete                2,900     ช่ือเร่ือง 
6 ฐานข้อมลู Education Research Complete 3,800     ช่ือเร่ือง 
7 ฐานข้อมลู ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,170,000    รายการ 
8 ฐานข้อมลู Matichon e-library 9,285,984   ระเบียน 
9 ฐานข้อมลู ThaiLIS 454,010    รายการ 
10 ฐานข้อมลู CINAHL Plus with Full Text 770    ช่ือเร่ือง 
11 ฐานข้อมลู Dentistry & Oral Science Source 250    ช่ือเร่ือง 
12 ฐานข้อมลู EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000   รายการ 
13 ฐานข้อมลู BioMed Central 300,000   รายการ 
14 ฐานข้อมลู Access Pharmacy 78   ช่ือเร่ือง 

รวมทัง้หมด 36,580,182  รายการ 
 
 ในปัจจุบัน  สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการผู้ ใช้รวมทัง้สิ น้ 
36,770,939 รายการ แบง่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ดงันี ้   หนงัสือ 163,878 เลม่ วารสาร 544 
ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ3,069  รายการ ส่ือโสตทศันวสัด ุ23,253 รายการ หนงัสือพิมพ์ 13 ช่ือ
เร่ือง ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 14 ฐานข้อมลู  (จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสืบค้นได้
ทัง้หมด 36,580,182 รายการ)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา 2559 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 
13,753,898.70  บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)  
แบ่งตามประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซื อ้  ดังนี  ้หนังสือ  1,319,592.17  บาท  วารสาร   
1,734,691.53 บาท  ส่ือโสตทัศนวัสดุ 0.00 บาท หนังสือพิมพ์  73,150.00 บาท   ฐานข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์  10,625,781  บาท และคา่อากรแสตมป์ 684.00 บาท 

 นอกจากผลการดําเนินงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงงบประมาณท่ีได้จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลยั/สถาบนัใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ
นํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจยั และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 
เพ่ือรองรับการใช้บริการของผู้ใช้สํานกัหอสมดุแล้วนัน้ เพ่ือให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ จําเป็นท่ีจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีได้จากการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการแสดงสดัสว่นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดงันี ้ 
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 1. ค่าใช้จ่ายจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา 

สํานกัหอสมดุมีคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท เป็นเงิน 13,753,898.70 
บาท   (สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)  โดยมีจํานวน
นกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2559   จํานวน 14,422.21 คน   เพราะฉะนัน้  
ในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุมีค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อนกัศกึษา เท่ากบั 
953.66 บาท  (เก้าร้อยห้าสบิบาทหกสบิหกสตางค์) ตอ่นกัศกึษา 1 คน 
สูตรการคาํนวณ 

                      คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  
                จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ประจําปีการศกึษา 2559 
 

                                                                       13,753,898.70          =   953.66 บาท : คน 
 

เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.2.007    จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES) ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.008    งบประมาณท่ีจดัสรรให้และแตล่ะคณะ/วทิยาลยั/สถาบนัใช้ในการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.009    สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.010    สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อจาํนวนนักศึกษา 

สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท จํานวน 36,770,939 รายการ โดยมี
จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2559  จํานวน 14,422.21 คน 
เพราะฉะนัน้ ในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ่จํานวนนกัศกึษา  
เท่ากบั  2,549.61 รายการตอ่นกัศกึษา 1 คน 
สูตรการคาํนวน 

                         จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีในสํานกัหอสมดุ 

                จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2559 

       36,770,939       =  2,549.61  รายการ : คน 
 

    14,422.21 

   14,422.21 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.007    จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.009   สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้  
                                         ประจําปีการศกึษา 2559     
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.010   สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.011            สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสํานกัหอสมดุ                    

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ต่อค่าใช้จ่ายจัดซือ้ 
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด 

สํานักหอสมุดมีค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนเงิน 
10,625,781 บาท (สิบล้านหกแสนสองหม่ืนห้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) และมีค่าใช้จ่ายในการ
จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภททัง้หมด จํานวนเงิน 13,753,898.70 บาท   (สิบสามล้านเจ็ดแสน
ห้าหม่ืนสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)   เพราะฉะนัน้   ในปีการศึกษา 2559  
สํานกัหอสมดุมีคา่ใช้จ่ายจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 77.26  ของคา่ใช้จ่าย
จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด  

สูตรการคาํนวณ 
     คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ปีการศกึษา  2559  x  100 

=   
10,625,781 x 100 

คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทปีการศกึษา 2559     13,753,898.70 
     
                                                                                                                                      =      77.26                                  

 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.009 สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้  
                                       ประจําปีการศกึษา 2559     
สหส.อ2.2.012  สรุปคา่ใช้จ่ายฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
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4. ร้อยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ต่อจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ทัง้หมด 

 สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน 36,580,182 รายการ และมี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท จํานวน 36,770,939 รายการ เพราะฉะนัน้ ในปีการศกึษา 
2559 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์คดิเป็นร้อยละ 99.48  ของทรัพยากรสารสนเทศ
ทัง้หมด 

สูตรการคาํนวณ 
   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดท่ีมีในสํานกัหอสมดุ  x 100 

= 
36,580,182  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทท่ีมีในสํานกัหอสมดุ           36,770,939 

                                                                                                    =    99.48 

เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.011 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสํานกัหอสมดุ 

สหส.อ2.2.013  สรุปจํานวนรายการสืบค้นได้ของฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจดัซือ้     
ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

5.  การวิเคราะห์ต้นทุนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 ในปีการศึกษา 2559  สํานักหอสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและแหลง่ความรู้   โดยมีคา่ใช้จ่ายเป็นจํานวนทัง้สิน้  13,753,898.70 บาท (สิบสามล้านเจ็ด
แสนห้าหม่ืนสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)   และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   
36,770,939  รายการ   โดยมีคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ   (ไม่รวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย์)  
26,420,873.20 บาท  (ย่ีสบิหกล้านส่ีแสนสองหม่ืนแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทย่ีสิบสตางค์)  การวิเคราะห์
ต้นทุนในการดําเนินงานของห้องสมดุจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะสามารถใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจดัสรร
งบประมาณ   และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประสิทธิผลของการลงทุนในการ
ดําเนินงานของห้องสมดุ  ซึง่จะทําให้ทราบวา่การลงทนุในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศตา่ง ๆ  จะเกิดความ
คุ้มค่าเพียงใด  โดยมีแนวทาง ได้แก่  การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสํานักหอสมุด และจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการคิด
คํานวณ  
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วิธีการคาํนวณ 

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ (ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)   26,420,873.20  บาท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด                                  36,770,939  รายการ  

         ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                =  0.72       บาท 

1. คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2559 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ(บาท) 

1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,061,186.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 934,262.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่บริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,900.00 
4 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวทิยาลยั 12,724.00 
5 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอปุกรณ์ 3,210.00 
6 คา่รับรอง 5,863.50 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 40,806.50 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 500.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,690.00 
10 วสัดสํุานกังาน 31,152.00 
11 วสัดกุารศกึษาและวสัดหุ้องปฏิบตักิาร 60,165.00 
12 คา่หนงัสือ และวารสารวิชาการ 13,753,898.70 
13 คา่ใช่จ่ายอ่ืนๆ เก่ียวกบัห้องสมดุ 90,843.00 
14 สปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 
15 จดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ(Library Management System) ทดแทน 2,698,300.00 
16 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ประจําปีการศกึษา 2559 309,604.50 
17 การพฒันาทกัษะและความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยั และการพฒันาตนเองแก่

อาจารย์และนกัวิจยั 
16,500.00 

18 การจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั (Digital Corner) ผา่นอปุกรณ์พกพา
สว่นตวั 

17,000.00 

19 ปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 10,000.00 
20 จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 25,500.00 



 47

21 กิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 3,000.00 
22 พฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 8,500.00 
23 จดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 4,173.00 
24 สมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 34,624.00 
25 การจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ 25,500.00 
26 โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 25,995.00 
                                                                                 รวม 26,420,873.20 

 
     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2559 

จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดถงึปัจจุบัน 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนงัสือ 163,878 
วารสาร 544 
หนงัสือพมิพ์ 13 
ส่ือโสตทศัน์ 23,253 
เอกสารจดหมายเหต ุ 3,069 
ฐานข้อมลูออนไลน์ 36,580,182 

รวม 36,770,939 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.009 สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.2.014             ข้อมลูคา่ใช้จ่ายของสํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2559   และจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศในปีการศกึษา  2559 
 

จากผลสรุปการดําเนินงานในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  ตามโครงการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทให้ครอบคลมุทุกหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอน ตรงกบัประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพฒันาคณุภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม และสอดคล้องกบัแผนพฒันาของสํานกัหอสมดุ เพ่ือ
พฒันาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  และเพ่ือให้มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  พบว่าจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวน
เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.46 เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ



 48

อิเล็กทรอนิกส์มีจํานวนคิดเป็นร้อยละ 99.48   ของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดของ
สํานกัหอสมดุ ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

 นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ต้นทนุทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ ตามโครงการวิเคราะห์ความ
คุ้มทนุในการจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การนําองค์กร
ให้ขบัเคลื่อนแบบองค์รวม กลยทุธ์ 1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทนุใน
การจดัหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุมีต้นทนุ
ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ ตอ่คา่ใช้จ่าย 0.72  บาท  (ปีการศกึษา 2558 มีคา่ใช้จ่าย 0.74 บาท)   
 
ตวับ่งชี ้2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
 
   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการดําเนินงานในเร่ืองการบริการด้านตา่ง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนการสอน   และให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้งั
สง่เสริมให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    สํานกัหอสมดุ จงึมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบังานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   มีการวางแผนปฏิบตังิานประจําตา่งๆ ภายในแผนกพร้อม
ทัง้กําหนดตารางการปฏิบตัิงานไว้อย่างชดัเจนในทกุภาคการศกึษา มีการประชมุบคุลากรภายในแผนก
เพ่ือให้ทราบถึงแผนปฏิบตัิงานและโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการทํางานในทิศทางเดียวกนั และมีการ
ดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้  มีการสรุปผลและสถิติการ
ดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  เพ่ือนํามาปรับปรุงพฒันาและวางแผนงานต่อไป และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อผู้บงัคบับญัชา  โดยในแผนปฏิบตัิการประจําปี 2559 มีโครงการท่ีกําหนดไว้   เพ่ือให้
สอดคล้องตามกลยทุธ์การพฒันาของมหาวิทยาลยั   ไว้ดงันี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
         กลยทุธ์  1.1  พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

1. โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทนุในการจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
           กลยทุธ์  1.2  จดัทําโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดี 
  1.  โครงการจดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 
                         2.  โครงการจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั (Digital Zone) ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่น

บคุคล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 
         กลยทุธ์  2.2  การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพและมุง่สูค่วามเป็นนานาชาต ิ

1. โครงการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 
           กลยทุธ์ 2.3   พฒันากิจกรรมและการบริการสําหรับนกัศกึษาและศษิย์เก่า 
           1.   โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานห้องสมดุระหวา่งเรียน 

2.   โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
3.   โครงการจดัปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
           กลยทุธ์  4.3  การพฒันาบคุลากรด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

1. โครงการพฒันาทกัษะ และความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยัและ การพฒันาตนเองแก่ 
อาจารย์และนกัวิจยั 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้2.3 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดไว้ในแผนงาน

ประจําปี 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

สหส.อ2.3.001  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)แผนก
บริการ ประจําปีการศกึษา 2559 

2 
  

มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน 
 

สหส.อ2.3.002  แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิาน
แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.3.003 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการ
ประจําปีการศกึษา 2559   
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารขออนมุตัิ
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559  

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ
ดําเนินงาน    

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559                           
สหส.อ2.3.004  สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 
2559   
สหส.อ2.3.005  สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ 
ประจําปีการศกึษา 2559   
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
4  มี(3)+มีการนําผลสรุปการ

ดําเนินงานมาวางแผนพฒันา
ตอ่ไป  

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.003 รายงานการประชมุบคุลากร
แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559   
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.005  สรุปผลการดําเนินงานแผนก
บริการ ประจําปีการศกึษา 2559   
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบตังิานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2559 มีผล 
การดําเนินงานในการให้บริการท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ 

1. มีบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า  
 สํานกัหอสมดุ  ให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  เพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่ 
อาจารย์ นักศึกษาทัง้ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีบรรณารักษ์คอยให้บริการตอบ 
คําถามและช่วยการค้นคว้าตามจดุท่ีให้บริการในแตล่ะชัน้ มีบรรณารักษ์คอยให้บริการตอบคําถาม และ
ช่วยการค้นคว้าโดยเฉพาะเป็นผู้ช่วยให้คําแนะนํา และช่วยในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  เช่น 
หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ ฐานข้อมลูออนไลน์ รวมทัง้แหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือให้
คําแนะนําในการค้นคว้าสืบค้นข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการทํารายงาน การวิจยั การเขียนบรรณานุกรมท่ี
ถกูต้อง  การแนะนําวิธีการใช้ห้องสมดุ  และการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ  ท่ีสํานกัหอสมดุบอกรับเป็น
สมาชิก   โดยในวนัจนัทร์ – ศกุร์  มีบรรณารักษ์ให้บริการตอบคําถาม  ตัง้แตเ่วลา 08.30-19.30 น. ทัง้นี ้
มีการหมนุเวียนบรรณารักษ์จากแผนกตา่งๆ  มาให้บริการด้วยในช่วงเวลา 12.00-14.00 น.  และในวนั
เสาร์ – อาทิตย์  มีบรรณารักษ์ให้บริการในช่วงเวลา 09.00-17.00 น. นอกจากนี ้ยงัมีการให้บริการตอบ
คําถามผ่านออนไลน์ ผ่านทาง  อีเมล์ และเฟสบุ๊ก ในปีการศกึษา 2559 มีผู้ ใช้บริการตอบคําถามและ
ช่วยการค้นคว้าทัง้สิน้ จํานวน 5,836  ครัง้   

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.3.006 ตารางการปฏิบตังิานของบรรณารักษ์ประจําโต๊ะตอบคําถาม 
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สหส.อ2.3.007     แบบบนัทกึบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
สหส.อ2.3.008     ผลบนัทกึการบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
สหส.อ2.3.009     หน้าจอแสดงการให้บริการตอบคําถามผา่นช่องทางตา่งๆ 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

สํานักหอสมุด จัดให้มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งฐานข้อมูลท่ีมี
ให้บริการนัน้  จะประกอบด้วยฐานข้อมลูท่ีชีแ้หลง่  ฐานข้อมลูท่ีให้เอกสารฉบบัเต็ม  และอ่ืน ๆ   ซึง่ในปี
การศึกษา 2559  สํานกัหอสมดุมีสถิติการให้บริการข้อมลูออนไลน์ต่างๆ โดยมีทัง้ฐานข้อมลูท่ีบอกรับ
เป็นสมาชิก  และฐานข้อมลูท่ีให้บริการไมเ่สียคา่ใช้จ่าย (Open Access) ดงันี ้  

 
ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 

(ครัง้) 
1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐานข้อมลูท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุสาขาวิชาทางด้านบริหาร
และการจดัการ ได้แก่ การจดัการ การตลาด การโฆษณา 
การบญัชี การเงิน การลงทนุ การธนาคาร และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย สามารถสืบค้นข้อมลูได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1889-
ปัจจบุนั มีจํานวน 2,900 ช่ือเร่ือง 

92,702 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐานข้อมลูวารสารเก่ียวกบัสาขาการพยาบาลศาสตร์   
และการสาธารณสขุศาสตร์ ครอบคลมุสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้องกวา่ 17 สาขาวิชา สามารถสืบค้นย้อนหลงัได้
ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1973-ปัจจบุนั ผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมลู
ท่ีเป็นวารสารฉบบัเตม็ได้ จํานวน 770 ช่ือเร่ือง 

84,435 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐานข้อมลูหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครอบคลมุหนงัสือ     
ทกุสาขาวิชา จํานวน 8,583  ช่ือเร่ือง 

80,441 

4. Education 
Research Complete 

ฐานข้อมลูท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุด้านการศกึษาทัง้หมด 
ตัง้แตก่ารศกึษาปฐมวยั (Early Childhood) จนถงึ
การศกึษาขัน้สงู (Higher Education, Professional 
Education) รวมถงึการศกึษาเฉพาะทางด้านตา่ง ๆ เช่น 
ด้านภาษาศาสตร์ ด้านสขุภาพ และอ่ืน ๆสามารถค้นหา
ข้อมลูได้ตัง้แตปี่ 1900-ปัจจบุนั จํานวน 3,800 ช่ือเร่ือง 

101,686 
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

5. IEEE/IEL ฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ของวารสาร นิตยสาร                

รายงานความก้าวหน้าและเอกสารการประชมุของIEEE 

และ IET รวมทัง้เอกสารมาตรฐานของ IEEE เนือ้หาจะ

ครอบคลมุทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

และการส่ือสารโครงขา่ยโทรคมนาคมสามารถค้นหาข้อมลู

ได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1988-ปัจจบุนั จํานวน 3,000,000 

รายการ 

17,416 

6.Matichon e-library  ฐานข้อมลูกฤตภาคออนไลน์ สามารถสืบค้นและตดิตาม
ข้อมลูในหวัเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีต้องการในรูปของขา่ว            
บทสมัภาษณ์ บทความ บทวเิคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือ
ข้อเขียนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
รวมทัง้บคุคลสําคญั เก่ียวข้องกบัธุรกิจทกุประเภท 
สามารถสืบค้นข้อมลูได้มากกวา่ 10 หมวดหมู ่หรือกวา่ 
2,000 หวัเร่ืองยอ่ย ย้อนหลงัได้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 จาก
ส่ือสิง่พิมพ์ในเครือมตชินและส่ือสิง่พมิพ์อีกกวา่ 30 ฉบบั
ในเมืองไทย จํานวน 7,000,000 รายการ 

3,159 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐานข้อมลูท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ์และดษุฎีนิพนธ์ 
ครอบคลมุเนือ้หาสาขาวิชาทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมลูได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1997-
ปัจจบุนั จํานวน 2,100,000 ช่ือเร่ือง 

30,808 

8. Science Direct ฐานข้อมลูท่ีให้ข้อมลูบรรณานกุรม สาระสงัเขป และ
เอกสารฉบบัเตม็ทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ และสาขาท่ี
เก่ียวข้อง โดยปัจจบุนั สํานกัหอสมดุ มีการบอกรับ
ฐานข้อมลู ScienceDirect  เป็นแบบ Freedom  
Collection  ท่ีครอบคลมุทกุสาขาวิชา  สามารถสืบค้น
ข้อมลูฉบบัเตม็และสาระสงัเขปได้ มีข้อมลูตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1995-ปัจจบุนั   จํานวน 13,397,561 บทความ   

411,949 
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

9. ThaiLIS ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์งานวิจยั วารสาร 
หนงัสือหายากฉบบัเตม็ในรูปอิเลก็ทรอนิกส์สําหรับ
มหาวิทยาลยั/สถาบนัตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนัโดยฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจยัของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวทิยาลยัตา่งๆ           
ทัว่ประเทศ นกัศกึษา อาจารย์ และบคุลากรในการเข้าใช้
บริการนัน้จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพวิเตอร์ภายใน
ห้องสมดุสมาชิก จํานวน 300,000 รายการ 

82,188 

10. Wiley-Online 
Library 

เป็นฐานข้อมลูบรรณานกุรม (Index) สาระสงัเขป 
(Abstracts) และเอกสารฉบบัเตม็ (Fulltext) จากวารสาร
ท่ีมีช่ือเสียง จํานวน โดยมีเนือ้หาครอบคลมุ Science, 
Technology and Medicine และ Social Science and 
Humanities รวบรวมข้อมลูตัง้แตปี่ ค.ศ. 1997-ปัจจบุนั 
จํานวน 1,500 ช่ือเร่ือง 

15,446 

11. ฐานข้อมูล
สืบค้นสารสนเทศ
ของสาํนักหอสมุด 
(WebPac) 

เป็นฐานข้อมลูท่ีผู้ใช้สามารถเข้ามาสืบค้นรายการ
บรรณานกุรมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีให้บริการอยูใ่น
สํานกัหอสมดุ  จํานวน 200,000 รายการ 

3,411,308 

12. ฐานข้อมูล  
EBSCO Discovery 
Service (EDS) 

เป็นฐานข้อมลูท่ีรวบรวบรวมข้อมลู (Rich /Thick 
Metadata) จากสํานกัพิมพ์ชัน้นําตา่ง ๆ จากทัว่โลก      
ซึง่ผู้ใช้สามารถค้นข้อมลูฉบบัเตม็และดชันีท่ีครอบคลมุ
งานวิจยั  จํานวน 6,000,000 รายการ 

7,527,444 

 รวมการใช้บริการ 11,858,982 

 สําหรับในปีการศกึษา 2559 มีจํานวนการใช้บริการฐานข้อมลูออนไลน์จํานวน 11,858,982 ครัง้ 
นอกจากนีย้ังมีฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รวมทัง้ฐานข้อมูลท่ีมีการให้
ทดลองใช้ตา่งๆ อีกด้วย 
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เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.3.010         หน้าจอแสดงรายช่ือฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีสํานกัหอสมดุมีการให้บริการ

ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.3.011 สถิตกิารใช้บริการฐานข้อมลูออนไลน์ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.016 เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ        

3. บริการอเิล็กทรอนิกส์ 

 ในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุ จดัให้มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้ให้สามารถใช้บริการห้องสมดุได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนั มีการใช้บริการทัง้สิน้ 
11,956,896 ครัง้  ประกอบด้วยบริการตา่งๆ คือ 

ช่ือบริการ รายละเอียดของบริการ จาํนวนการใช้
(ครัง้) 

1. บริการข้อมลูเว็บไซต์ห้องสมดุ     ให้บริการข้อมลู  ขา่วสารตา่ง ๆ และเร่ืองท่ี
น่าสนใจ  รวมทัง้กิจกรรมตา่ง ๆ  ของ
สํานกัหอสมดุแก่ผู้ใช้โดยผา่นระบบออนไลน์ 

85,439 

2. บริการสืบค้นข้อมลูทรัพยากร
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ 

ผู้ใช้สามารถทําการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่น
สํานกัหอสมดุ โดยสามารถเข้าถึงข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุ ได้ท่ี 
http://opaclib.rsu.ac.th 

3,411,308 
 
 
 

3.บริการสืบค้นฐานข้อมลู
ออนไลน์ของสํานกัหอสมดุ 

ผู้ใช้สามารถทําการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศประเภทฐานข้อมลูออนไลน์  เพ่ือ
สนบัสนนุการทําวิจยั ท่ีสํานกัหอสมดุมีการ
บอกรับเป็นสมาชิก ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

8,447,674 

4.บริการตอ่อายกุารยืมทรัพยากร
สารสนเทศ   

เป็นบริการท่ีผู้ใช้สามารถทําการตอ่อายกุาร
ยืมหนงัสือ และส่ือโสตทศัน์ตา่งๆ  ท่ียืมไป  
และต้องการจะยืมตอ่อีกครัง้เม่ือครบ
กําหนดการสง่คืนได้ด้วยตนเองโดยผา่นระบบ
ออนไลน์ 

2,621 
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ช่ือบริการ รายละเอียดของบริการ จาํนวนการใช้
(ครัง้) 

5. บริการค้นคว้าอ้างอิงผา่น
ออนไลน์ 

เป็นบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
การให้คําแนะนําตา่งๆ  ในการแสวงหาข้อมลู
และแหลง่สารสนเทศผา่นระบบออนไลน์ 

45 

6.บริการยืมอตัโนมตัด้ิวยตนเอง 
(Self Checking Service) 

ผู้ใช้สามารถทําการยืมหนงัสือได้ด้วยตนเอง  
ซึง่มีจดุการให้บริการจํานวน 2 จดุ บริเวณชัน้  
3 

3,307 

7.บริการคืนอตัโนมตัด้ิวยตนเอง  
(Books Return) 

เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ใน
การคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีท่ีไม่
สะดวกในการจะตดิตอ่กบัสํานกัหอสมดุ  หรือ
ในกรณีท่ีสํานกัหอสมดุปิดทําการ โดยมีจดุ
ให้บริการอยูท่ี่บริเวณชัน้2 อาคาร
สํานกัหอสมดุ 

3,028 

8.บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการท่ีให้ผู้ใช้ทําการจองหนงัสือ  หรือ 
ส่ือโสตทศัน์ตา่งๆ  ท่ีมีผู้ อ่ืนยืมไปก่อนแล้ว  
โดยผู้ใช้สามารถทําการจองได้ด้วยตนเองโดย
ผา่นระบบออนไลน์ 

31 
 

9.บริการข้อมลูผู้ใช้ผา่นระบบ
ออนไลน์ 

เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้
โดยสามารถตรวจสอบข้อมลูและประวตัขิอง
ตนเองในเร่ืองการยืม  หนงัสือท่ีทําการจอง  
การค้างสง่หนงัสือ คา่ปรับ  รวมทัง้สามารถ
แก้ไขข้อมลูประวตั ิ ท่ีอยู ่ และ password   
ได้ด้วยตนเอง   

3,443 

 รวมการใช้บริการ 11,956,896 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
(อ้างถงึ)สหส.อ2.1.016    เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.3.012 การใช้บริการข้อมลูเว็บไซต์ห้องสมดุ 
สหส.อ2.3.013 การสืบค้นข้อมลูทรัพยกรสารสนเทศผา่นระบบ WebPac 
สหส.อ2.3.014 การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 
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5.  การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

  ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีการใช้บริการต่างๆ ของสํานกัหอสมดุ โดยคํานวณจากบริการ
การเข้าใช้และบริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 12,301,392  ครัง้  ซึง่การใช้บริการตา่ง ๆ 
ของสํานักหอสมุดทุกบริการนัน้  ต้องมีต้นทุน  ดงันัน้การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริการของห้องสมุด 
สามารถใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจดัสรรงบประมาณ   และวิเคราะห์ความคุ้มคา่และประสิทธิผลของ
การลงทนุในการดําเนินงานของห้องสมดุ โดยใช้ข้อมลูคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ   และจํานวน
การใช้บริการตา่งๆ  เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคดิคํานวณ 

วิธีการคาํนวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจาํนวนการให้บริการ 

         คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ(ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)    26,420,873.20     บาท 

         จํานวนการให้บริการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีการศกึษา 2559                              12,301,392     ครัง้ 

 ต้นทุนการบริการของสาํนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                  = 2.14     บาท 

1. คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2559 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 
1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,061,186.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 934,262.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่งานบริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,900.00 
4 คา่อบรมสมัมนาภายนอกมหาวิทยาลยั 0.00 
5 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอปุกรณ์ 3,210.00 
6 คา่รับรอง 5,863.50 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 40,806.50 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,690.00 
10 วสัดสํุานกังาน 31,152.00 
11 วสัดกุารศกึษาและวสัดหุ้องปฏิบตักิาร 60,165.00 
12 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,753,898.70 
13 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 90,843.00 
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14 สปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 
15 จดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตัทิดแทน 2,698,300.00 
16 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 30,604.50 
17 การพฒันาทกัษะสารสนเทศและการค้นคว้าวิจยัแก่ นกัศกึษา 

อาจารย์และนกัวิจยั 
16,500.00 

18 การจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 17,000.00 
19 ปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 10,000.00 
20 จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 25,500.00 
21 กิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 3,000.00 
22 พฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 8,500.00 
23 จดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 4,173.00 
24 สมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 34,624.00 
25 การจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ ตดังบ สมว 
26 โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 25,995.00 

รวม 26,420,873.20 

                  2. จํานวนการใช้บริการในปีการศกึษา 2559 

การใช้บริการห้องสมุด ประจาํปีการศกึษา 2559 
ประเภท จาํนวน (ครัง้) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด  

   1.1  ผู้ เข้าใช้หอสมดุกลาง 134,514 
   1.2  ผู้ เข้าใช้ศนูย์ศกึษาวิภาวดี 1,894 
   1.3  การใช้ตวัเลม่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ 132,335 
   1.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 22,378 
   1.5  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 24,812 
   1.6  การใช้บริการตอบคําถาม   5,791 
   1.7  การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 6,819 
   1.8  การใช้บริการ Books  Drop 974 
   1.9  การใช้บริการห้องศกึษากลุม่ (Study Room) 3,706 
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   1.10 การลงทะเบยีนสมาชิกและตอ่อายสุมาชิกใหม ่ 9,599 
   1.11 การบริการหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์ 1,674 
                                                                    รวม 344,496 
2. การใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์  

   2.1  การใช้ผา่นเว็บไซต์ 85,439 
   2.2  การใช้บริการสืบค้นข้อมลูผา่น Webpac 3,411,308 
   2.3  การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 8,447,674 
   2.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอ่ทางออนไลน์ 2,621 
   2.5  การใช้บริการตอบคําถามทางออนไลน์ 45 
   2.6  การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่น Self Checking Service 3,307 
   2.7  การคืนทรัพยากรสารสนเทศผา่นทาง Books Return 3,028 
   2.8  การจองทรัพยากรสารสนเทศผา่นทางออนไลน์ 31 
   2.9  การบริการข้อมลูผู้ใช้ผา่นทางออนไลน์ 3,443 
                                                                    รวม 11,956,896 

รวมทัง้สิน้ 12,301,392 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 

(อ้างถงึ)สหส.อ2.3.004   สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.3.029                ข้อมลูคา่ใช้จ่ายของสํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2559   และจํานวนการบริการ 
                                       ปีการศกึษา  2559 

สํานกัหอสมดุมีการวิเคราะห์ต้นทนุการบริการของห้องสมดุ  โดยใช้ข้อมลูคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของ
สํานกัหอสมดุ และจํานวนการใช้บริการตา่งๆ  เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคดิคํานวณพบวา่ ในปีการศกึษา 
2559   มีต้นทุนการบริการของสํานกัหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ เท่ากับ 2.14 บาท  ซึ่ง
สํานกัหอสมดุจะได้มีการพฒันาการบริการในด้านตา่ง ๆ   ในการสนบัสนนุให้เกิดการใช้บริการเพ่ือให้มี
การลดต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตวับ่งชี ้2.4  งานจดหมายเหตุ 

              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับการภารกิจของหอจดหมายเหต ุและมีการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงาน
มาวางแผนพฒันางานจดหมายเหต ุและมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บงัคบับญัชาได้รับทราบ
อย่างต่อเน่ือง โดยในปีการศึกษา 2559 หอจดหมายเหตุได้ดําเนินการตามโครงการและแผนการ
ดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

1. โครงการคลงัจดหมายเหตอิุเลก็ทรอนิกส์ 

ผลการประเมนิการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้2.4 (ได้คะแนน เท่ากบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน ) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดไว้ในแผนงาน

ประจําปี 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)  
แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 

2  มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.4.001  แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ)สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารการขออนมุตัิ
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน    (อ้างถงึ) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559           

สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนินงาน               
แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 

4  มี(3)+มีการนําผลสรุปการ
ดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป  

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
5  
 

มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
  

(อ้างถงึ) สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนินงาน 
แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีการศึกษา 2559 
            หอจดหมายเหตไุด้ทําการคดัแยก รวบรวม เรียบเรียง และจดัการกบัเอกสารจดหมายเหตแุละ
วตัถจุดหมายเหตตุามหลกัวิชาการจดหมายเหต ุเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ต้องการใช้สารสนเทศ
ของหอจดหมายเหตทุัง้จากภายในและภายนอกสถาบนั ทัง้ยงัทําการอนุรักษ์ การสงวนรักษาด้วยการ
แปลงเอกสารและไฟล์วิดีทศัน์ให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกนัมิให้จดหมายเหตซุึง่เป็นเอกสารหรือ
วสัดตุ้นฉบบัได้รับความเสียหายจากการให้บริการโดยตรง โดยหอจดหมายเหตไุด้ดําเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ ดงันี ้

       1.  การรับและจดัการกบัเอกสารและวตัถจุดหมายเหต ุ
 หอจดหมายเหตไุด้รับมอบและรวบรวมเอกสารและวตัถจุดหมายเหตเุตรียมดําเนินการตาม
หลกัวชิาการ รวมจํานวนทัง้สิน้  1,984   รายการ  แบง่เป็นประเภทได้ ดงันี ้

1. หนงัสือท่ีจดัพิมพ์เน่ืองในโอกาสตา่งๆ     จํานวน            3  รายการ 
2. สารรังสติ  (มิถนุายน 2559-พฤษภาคม 2560) จํานวน          12       รายการ   
3. สรุปขา่วท่ีเผยแพร่โดยสํานกังานประชาสมัพนัธ์ จํานวน     1,872     รายการ 
   (มถินุายน 2559-พฤษภาคม 2560)  
4. คําสัง่และประกาศของมหาวทิยาลยัรังสติ จํานวน          96     รายการ 
5. ของท่ีระลกึ จํานวน     1 รายการ 

          2.  การกําหนดรหสั การจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตแุละวตัถจุดหมายเหต ุและการบนัทกึ
รายการบรรณานกุรมในฐานข้อมลู  ปีการศกึษา 2559   หอจดหมายเหตไุด้กําหนดรหสั  การจดัเก็บ
เอกสารจดหมายเหตแุละวตัถจุดหมายเหต ุและการบนัทกึรายการบรรณานกุรมในฐานข้อมลูซึง่เป็น
กระบวนการดาํเนินงานทางด้านเทคนิคท่ีตอ่เน่ืองกนั รวมจํานวน 3,096 รายการ แบง่เป็นประเภทได้
ดงันี ้
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1. สิง่พิมพ์ (Book & Text)     จํานวน     2,709 รายการ  
2. ของท่ีระลกึ (Souvenir)   จํานวน        153       รายการ   
3. วีดทิศัน์ (Video) จํานวน 142    รายการ 
4. ซีดี (CD) จํานวน          58   รายการ 
5. ดีวีดี (DVD)              จํานวน          32 รายการ 
6. สไลด์  (Slide)  จํานวน     1 รายการ  
7. แถบบนัทกึเสียง (Sound Recording) จํานวน            1       รายการ 
 

 3. การพฒันาคลงัเอกสารมหาวิทยาลยัรังสติ  
หอจดหมายเหตจุดัทําคลงัความรู้มหาวิทยาลยัรังสิตโดยใช้โปรแกรมเสนายนั (Senayan) 

ในการออกแบบฐานข้อมลูเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมรายการบรรณานุกรมเอกสารและวตัถุจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัรังสิต  ปัจจบุนัโปรแกรมการจดัการห้องสมดุ Senayan   หรือ Slims : Senayan Library 
Management System  ได้พฒันาเวอร์ชัน่ลา่สดุคือ SLIMS 5 (Meranti) หอจดหมายเหตจุึงได้ให้ผู้ เช่ียว 
ชาญมาบํารุงรักษาระบบฯ    เพ่ือให้ระบบมีความเสถียรและมีเทคโนโลยีท่ีรองรับการทํางานร่วมกับ
นวตักรรมอ่ืนๆ  เช่น  ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph และระบบสืบค้นข้อมลูแบบหน้าจอเดียว EDS 
search   ท่ีสํานกัหอสมดุได้นํามาใช้เพ่ือการพฒันาการปฏิบตังิานและการให้บริการ   (เว็บไซต์โปรแกรม
เสนายนั http://slims.web.id/web/?q=node/70) 

               
       ตวัอยา่งข้อมลูท่ีนําไปอพัเกรด 
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สารคดี “พระศรีศาสดา” 
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ตวับ่งชี ้2.5  งานบริการส่งเสริมวิชาการ  
งานบริการสง่เสริมวิชาการสําหรับปีการศกึษา 2559  ได้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ 

มีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไว้ในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุด ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัรังสิต  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานใน
การประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุอย่างสม่ําเสมอ  และได้นําข้อคิดเห็นและผลสรุปมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการปฏิบตัิงานสําหรับปีการศกึษาตอ่ไป   ซึง่มีการดําเนินงาน
โครงการตามแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 
        กลยุทธ์ 2.2  การจดัการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิ
                         1.  โครงการพฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ
                         2.  โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
       กลยุทธ์ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสาํหรับนักศกึษาและศิษย์เก่า 

1.  โครงการจดัปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
2.  โครงการปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ
3.  โครงการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 
4.  โครงการจ้างนกัศกึษาช่วยงานห้องสมดุ 
5.  โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงาน  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
       กลยุทธ์ 4.3  การพฒันาบุคลากรด้านการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

1. โครงการพฒันาทกัษะ และความรู้เพ่ือการค้นคว้าวิจยัและ การพฒันาตนเองแก่ 
อาจารย์และนกัวิจยั 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม  
       กลยุทธ์ 5.1  กาํหนดนโยบายและพัฒนาการบริหารการบริการวิชาการ 
                   1. การจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ                

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้2.5 (ได้คะแนน เท่ากบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีการกําหนดไว้ใน

แผนงานประจําปี 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

2  มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
แผนงาน 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารขออนมุตัิ
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนินงาน    
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.001 นโยบายการใช้งบประมาณ 

ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผลโครงการ
ในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

4  มี(3)+มีการนําผลสรุปการ
ดําเนินงานมาวางแผน
พฒันาตอ่ไป  

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผลโครงการ
ในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

 จากผลการดําเนินงานการบริการสง่เสริมวชิาการ  สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานในเร่ืองตา่ง ๆ  
สรุปได้ดงันี ้  
1. มีการแนะนํา สอนการใช้และอบรมวธีิการสืบค้นข้อมูล 
 สํานกัหอสมดุมีการแนะนําการใช้ห้องสมดุ การสอนและอบรมวิธีการสืบค้นข้อมลูให้แก่นกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี  ระดบับณัฑิตศกึษา  รวมทัง้อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี   โดยมีการดําเนินการดงันี ้

1.1 การจดัปฐมนิเทศแนะนําการใช้ห้องสมดุ การสอนวิธีการสืบค้นข้อมลูให้แก่นกัศกึษาตามท่ี
อาจารย์ประจําวิชาร้องขอมา รวมทัง้จดัอบรมฝึกปฏิบตักิารสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ให้กบั
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถใช้ห้องสมดุได้อยา่งถกูต้อง และ
สามารถช่วยเหลือตนเองในการค้นคว้าหาข้อมลูได้ ในปีการศกึษา 2559 มีจํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วม
การปฐม นิเทศ และเข้ารับการอบรมการสบืค้นข้อมลู ทัง้สิน้ 2,846  คน  โดยสํานกัหอสมดุได้ดําเนินการ
ดงันี ้

 - ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุให้แก่นกัศกึษาใหมร่วมทัง้สิน้ 28 คณะ 54 สาขา จํานวน 
2,419 คน แบง่เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี รวม 24 คณะ 41 สาขา จํานวน 2,262 คน ได้แก่  คณะ
ศลิปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  คณะศลิปะและการ
ออกแบบ  คณะกายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย์  คณะเทคโนโลยีอาหาร คณะนวตักรรมเกษตร 
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วิทยาลยัแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ สถาบนัการบนิ  
วิทยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก คณะทนัตแพทยศาสตร์   คณะทศันมาตรศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะดจิิทลัอาร์ต   คณะบญัชี คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมสงัคม คณะรังสีเทคนิค คณะวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ วทิยาลยันานาชาตจีิน และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษารวม 11 คณะ 13 หลกัสตูร 
จํานวน 157 คน  ได้แก่ คณะศลิปศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบญัชี วิทยาลยั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วทิยาลยันวตักรรมสงัคม คณะนิตศิาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์ 
วิทยาลยัดนตรี สถาบนัอาชญาและการบริหารงานยตุธิรรม และบณัฑิตวทิยาลยั (หลกัสตูรวทิยาศาสตร์
มหาบณัทิต สาขาการจดัการโลจิสตกิส์) 

 - สอนวิธีการสืบค้นข้อมลูในห้องสมดุและจากฐานข้อมลูออนไลน์ ให้แก่นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี  และบณัฑิตศกึษา  รวม  12 สาขา จํานวน 226 คน  ได้แก่ หลกัสตูรเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร
เทคโนโลยีอาหาร หลกัสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูรวศิวกรรม      
ยานยนต์ หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาผู้ นําทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง หลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยันิเทศ
ศาสตร์ หลกัสตูรศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนวทิยาศาสตร์ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการศกึษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต  

1.2   การอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์เพ่ือการวจิยัให้แก่คณาจารย์และนกัวจิยัจากคณะ
ตา่งๆ รวม 20  คณะ 10  หนว่ยงาน จํานวน 201  คน ดงันี ้
 - 20  ตลุาคม 2559      อบรมทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ  
 - 21  ตลุาคม 2559      อบรมการเลือกวารสารนานาชาติเพ่ือการตีพิมพ์  
 - 21  ตลุาคม 2559      อบรมดชันีชีว้ดัคณุภาพวารสาร   
 -    16 กมุภาพนัธ์ 2560  อบรมการอบรมฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ EBSCO  
 - 17 กมุภาพนัธ์ 2560  อบรมโปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม Mendeley  
 - 12 พฤษภาคม 2560  อบรมการเลือกวารสารนานาชาตเิพ่ือการตีพมิพ์ ดชันีชีว้ดั 
  คณุภาพวารสาร  
  - 31 พฤษภาคม 2560  อบรมโปรแกรมการจดัการบรรณานกุรม Mendeley 
 -    31 พฤษภาคม 2560  อบรมการอบรมฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัของ EBSCO  
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.020  แผน่พบัแนะนําสํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะนําการใช้และบริการสํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.5.002 บนัทกึแจ้งเร่ืองการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบนัทกึการเข้ารับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุของคณะตา่งๆ 
สหส.อ2.5.004 สรุปผลการจดัปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.5.005 บนัทกึเชิญบคุลากรสอนและอบรมการสืบค้นข้อมลู 
สหส.อ2.5.006 สรุปผลการสอน/อบรม การสบืค้นฐานข้อมลูให้นกัศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.5.007      บนัทกึเชิญผู้ เข้าร่วมอบรมฐานข้อมลูและแหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
สหส.อ2.5.008      สรุปผลการจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลูและแหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั  

2.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
การจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมท่ีสํานกัหอสมดุจดัขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม 

และสนบัสนนุให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมดุอยา่งคุ้มคา่ สร้างนิสยัและวฒันธรรมรักการอา่นอยา่ง
ยัง่ยืนให้แก่  นกัศกึษา  อาจารย์  บคุลากร ในปีการศกึษา 2559  มีการจดักิจกรรม    นิทรรศการสง่เสริม
การอ่านและการจดับอร์ดข่าวสารท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจในการเข้าใช้ห้องสมดุ  รวม 
12 ครัง้ ดงันี ้
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  2.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด จาํนวน 1 ครัง้   

ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
1 
 

การประกวดโปสเตอร์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
“Happy@RSULibrary” 
   - จดัให้มีกิจกรรมประกวดโปสเตอร์สง่เสริมการใช้
ห้องสมดุในหวัข้อ “Happy@RSU Library” ขึน้ เพ่ือให้
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัรังสิตได้มีสว่นร่วมในการ
ประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการใช้สํานกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

25 มกราคม -  
31 มีนาคม 2560 

1. มีผู้ ร่วมสง่โปสเตอร์เข้า
ประกวดทัง้สิน้ 105 คน 
และมีผลงานสง่เข้า
ประกวด 110 ผลงาน 
2. มีผู้ ท่ีได้รับรางวลั ดงันี ้
    1) รางวลัชนะเลศิ 
ได้แก่ นายนิติ แก้ววิลยั 
รหสั 5900317 คณะ
ศิลปะและการออกแบบ 
สาขานิเทศศิลป์  
    2) รางวลัรองชนะเลศิ 
ได้แก่ น.ส.วรรณกานต์ 
อินทร์ขํา รหสั 5901477 
คณะดิจิทลัอาร์ต สาขา
คอมพิวเตอร์อาร์ต 
    3) รางวลัชมเชย 2 
รางวลั ได้แก่ น.ส.ชิตวดี 
ศรีรักษ์ รหสั 5901471 
คณะดิจิทลัอาร์ต สาขา
คอมพิวเตอร์อาร์ต  และ
นายชวินธร ม่ิงสกลุ รหสั 
5704173 คณะศิลปะ
และการออกแบบ  สาขา
ออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. ได้มีการมอบรางวลัใน
งานสปัดาห์ชมุชนคน
รังสติรักการอา่น เม่ือวนัท่ี 
27 มีนาคม 2560 
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2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จาํนวน 6 ครัง้ ได้แก่ 

ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
1 ความทรงจาํสุดซึง้...เม่ือนึกถงึคนที่ช่ือว่าแม่  

- จดักิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนความทรงจําดีๆ 
เก่ียวกบัแมข่องตนเองและเขียนไปรษณียบตัรบอกรักแม ่
โดยสํานกัหอสมดุเป็นผู้สง่ให้  
- จดัมมุให้ข้อมลูเก่ียวกบัสิง่ดีๆ ท่ีเกิดขึน้กบัแมห่ลงัจากท่ี
ได้รับรู้วา่มีลกูอยูใ่นครรภ์ 
- จดัแสดงหนงัสือเก่ียวกบัแมแ่ละความรักความผกูพนั
ระหวา่งลกูกบัแม ่เพ่ือให้ผู้ใช้บริการหยิบยืมไปอา่น 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-31 สงิหาคม 2559 1.  มีจํานวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมและชมมมุ
กิจกรรมทัง้สิน้ 127 คน 
ดงันี ้ 
    1) ผู้ ร่วมเขียน
ไปรษณียบตัรบอกรักแม ่
จํานวน 50 คน  
    2) ผู้ ร่วมเขียนความ
ทรงจําเก่ียวกบัแม ่32 คน 
    3) ผู้ เข้าชมมมุกิจกรรม 
จํานวน 45 คน 
2. ผลประเมินการจดั
กิจกรรมมีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากทัง้หมด คือ 
ความรู้ท่ีได้รับ (4.41) 
และ รูปแบบการจดัและ
ความน่าสนใจมีคา่เฉล่ีย
เทา่กนั (4.35)  
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
2 ตามหายอดนักอ่าน ครัง้ที่ 9  

- จดักิจกรรมสะสมแต้มจากการยืมหนงัสือและการบนัทกึ

อา่น ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีแต้มสะสมรวมมากท่ีสดุก็จะ

ได้รับรางวลั “ยอดนกัอา่น ครัง้ท่ี 9”  

 
 

 

 

 

 

15 กนัยายน 2559 –  

10 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

จํานวน 310 คน จาก 29 

คณะ และ 3 หน่วยงาน 

2. มีผู้ ท่ีได้รับรางวลัยอด
นกัอา่น ประจําปีการ 
ศกึษา 2559 ดงันี ้
     1) รางวลัชนะเลศิ คือ 
น.ส.กฤตพร แท่นรัตน
วิจิตร รหสั 25905871 
คณะเภสชัศาสตร์ มีการ
ยืมทัง้สิน้ 133 เลม่ 
     2) รางวลัรองชนะเลศิ 
ได้แก่ น.ส.กวิสรา แซเ่จ๋ีย 
รหสั 5806305 คณะ
กายภาพบําบดั มีการยืม
ทัง้สิน้ 112 เลม่  
     3) รางวลัชมเชย 

ได้แก่ น.ส.กรทิพย์ คลีู
คนัดาน รหสั 5700560 
วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มี
การยืมทัง้สิน้ 81 เลม่    
3. มีการมอบรางวลัใน

งานสปัดาห์ห้องสมดุ  

เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 

2560 
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
3 9 แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9  

- จดักิจกรรมให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนแรงบนัดาลใจจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9 ท่ีน้อมนํามาใช้

ในชีวิตประจําวนั หรือจะน้อมนําไปใช้ในการประกอบ

วิชาชีพในอนาคต พร้อมทัง้จดัแสดงหนงัสือเก่ียวกบั

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 9

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ธนัวาคม 2559 –  
28 กมุภาพนัธ์ 2560 

1. มีจํานวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมและชมมมุ
กิจกรรมทัง้สิน้ 101 คน 
ดงันี ้ 
     1) ผู้ ร่วมเขียนแรง
บนัดาลใจจากในหลวง
รัชกาลท่ี 9 จํานวน 31 
คน 
     2) ผู้ เข้ามาอา่น
หนงัสือเก่ียวกบัในหลวง 
จํานวน 71 คน 
2. ผลการประเมิน
กิจกรรมมีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากทัง้หมด คือ 
ความน่าสนใจ (4.36) 
ความรู้ท่ีได้รับ (4.18) 
และ รูปแบบการจดั 
(3.81) ตามลําดบั 
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
4 Read&Love@Library 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการได้เขียนบอกรักสํานกัหอสมดุ 
พร้อมทัง้บอกเลา่ถงึความประทบัใจท่ีมีตอ่สํานกัหอสมดุ
ในแง่ตา่ง ๆ เช่น สถานท่ี ผู้ให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ 
และเร่ืองราวอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1-28 กมุภาพนัธ์ 
2560 

1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้หมด 86 คน ดงันี ้
     1) ผู้ ร่วมเขียนบอกรัก
ห้องสมดุ จํานวน 68 คน 
     2) ผู้ชมมมุกิจกรรม 
18 คน 
2. สิง่ท่ีผู้ใช้บริการประทบั 
ใจ คือ บรรยากาศท่ีเงียบ 
สงบ เหมาะแก่การศกึษา
ค้นคว้า ทํางาน หรืออา่น
หนงัสือ 
3. มีผู้ ได้รับรางวลั 3 คน 
ได้แก่ 1) รางวลัท่ี 1 คือ
นายรังสมินัต์ ใจสมทุร 
รหสั 5805811 คณะ
นิติศาสตร์ 2) รางวลัท่ี 2 
คือ น.ส.จิรนนัท์ ปาน
จนัทร์  รหสั 5707757 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 3) รางวลัท่ี 3 คือ 
นายเหมรัศม์ิ ฉิมฉวี  
รหสั 5704724 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. มีการมอบรางวลัใน
งานสปัดาห์ชมุชนคน
รังสติรักการอา่น เม่ือวนัท่ี 
27 มีนาคม 2560 
5. ผลการประเมิน
กิจกรรมมีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากทัง้หมด คือ 
รูปแบบกิจกรรม (4.02) 
ความรู้ท่ีได้รับ (3.82) 
และ ความน่าสนใจ 
(3.67) ตามลําดบั 
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
5 สัปดาห์ชุมชนคนรังสติรักการอ่าน 

- จดันิทรรศการ “หนงัสือของพอ่ สูแ่รงบนัดาลใจ” เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเหน็ความสําคญัของการอา่น  
- พบปะสงัสรรค์นกัอา่นในกิจกรรมจิบนํา้ชายามบา่ยกบั
ชมุชนคนรักการอา่น 
- เปิดรับสมคัรสมาชิก RSU loves to read  
- จดักิจกรรม D.I.Y. ประดิษฐ์กลอ่งนมใสข่องขวญัสําหรับ
คนพิเศษ  
- จดักิจกรรม "รักษ์หนงัสือ" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมซอ่มหนงัสือด้วยตนเอง 

 
               
    
 

27-31 มีนาคม 2560 1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัง้สิน้ 206 คน ดงันี ้
  1) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จิบนํา้ชายามบา่ย 55 คน  
  2) ผู้สมคัรสมาชิก  
RSU Loves to Read  
57 คน (ปัจจบุนั 100 คน) 
  3) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
D.I.Y. 20 คน 
  4) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
รักษ์หนงัสือ 23 คน 
  5) ผู้ชมนิทรรศการ  
51 คน 
2. ผลการประเมิน
กิจกรรมตา่งๆ มีดงันี ้ 
  1) D.I.Y. มีคา่เฉล่ียอยู่
ในระดบัดีทัง้หมด คือ 
ความรู้ท่ีได้รับและความ
น่าสนใจมีคา่เฉล่ียเทา่กนั 
(4.44) และ รูปแบบ
กิจกรรม (4.38)  
 2) รักษ์หนงัสือ มีคา่ 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัดี
ทัง้หมด คือ รูปแบบ
กิจกรรม ความรู้ท่ีได้รับ
จากกิจกรรม และความ
น่าสนใจ เทา่กนัทัง้หมด 
(4.26) 
 3) นิทรรศการ มีคา่เฉล่ีย  
อยูใ่นระดบัดีทัง้หมด คือ 
ความรู้ท่ีได้รับและความ
น่าสนใจมีคา่เฉล่ียเทา่กนั 
(4.27) และ รูปแบบ
นิทรรศการ (4.21) 
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
6 อ่านเพ่ือนบ้าน อ่านนิทานพืน้บ้านอาเซียน 

- จดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบันิทานพืน้บ้าน
อาเซียนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั
วฒันธรรม ความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน 
- กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 

 

27-31 มีนาคม 2560 1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ตอบคําถามและเลน่เกม
เก่ียวกบัอาเซียน จํานวน
ทัง้สิน้ 321 คน 
2. ผลการประเมิน
กิจกรรมมีคา่เฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดีทัง้หมด คือ 
ความรู้ท่ีได้รับและความ
น่าสนใจมีคา่เฉล่ียเทา่กนั 
(4.44) และ รูปแบบ
กิจกรรม (4.43)  
3. ผลการประเมิน
นิทรรศการมีคา่เฉลี่ยอยู่
ในระดบัดีทัง้หมด คือ 
ความรู้ท่ีได้รับ (4.48) 
ความน่าสนใจ (4.45) 
และ รูปแบบนิทรรศการ 
(4.37) ตามลําดบั  
4. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความคิดเหน็วา่ กิจกรรม
อาเซียนเป็นกิจกรรมท่ีดี
มาก น่าสนใจ สนกุ และ
น่ารัก จงึอยากให้มีการ
จดัขึน้บอ่ยๆ ทัง้นี ้ควร
เพิ่มคําถามท่ียากขึน้
กวา่เดิมและควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้
มากกวา่นี ้
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2.3  นิทรรศการการอ่าน จาํนวน 5 ครัง้ ได้แก่ 
ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 

1 สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ฯ แม่แห่งสยามกับการศกึษา 
- จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัพระราชจริยวตัรด้านการอา่น
อนัเป็นแบบอยา่งให้แก่พระราชโอรสและพระราชธิดาทกุ
พระองค์ รวมถงึกลวิธีสร้างนิสยัรักการอา่นในสมเดจ็พระ
นางเจ้าสริิกิต์ิฯ 
- จดัแสดงหนงัสือดีเดน่ 6 เร่ืองท่ีทรงแนะนําให้เดก็และ
เยาวชนไทยอา่น และจดัฉายวีดีทศัน์พระราชกรณียกิจ 

 

1-31 สงิหาคม 2559 1. มีผู้ชมนิทรรศการและ
หนงัสือทรงแนะนํา 
จํานวนทัง้สิน้ 82 คน 
2. ผลการประเมินมีคา่ 
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คือ ความน่าสนใจ (5.00) 
ระดบัมาก คือ ความรู้ท่ี
ได้รับ (4.50) และ ระดบั
ปานกลาง คือ รูปแบบ
การจดั (3.25) 

2 พระผู้เสดจ็สู่สวรรคาลัย 
- จดันิทรรศการเก่ียวกบัคําสอนของพระองค์ พร้อมทัง้จดั
มมุถวายความอาลยั 
- จดัแสดงหนงัสือเก่ียวกบัพระองค์ เพ่ือน้อมถวายความ
อาลยัและแสดงความจงรักภกัดีตอ่พระองค์ 

 

 

   

14 ตลุาคม –  
30 พฤศจิกายน 2559 

1. มีผู้ ท่ีเข้าไปนัง่อา่น
หนงัสือเก่ียวกบัพระองค์ 
จํานวนทัง้สิน้ 177 คน 
2. ผลการประเมิน
นิทรรศการมีคา่เฉลี่ยอยู่
ในระดบัมากเท่ากนั
ทัง้หมด คือ 4.14 ทัง้
รูปแบบการจดั ความรู้ท่ี
ได้รับ และความน่าสนใจ 
3. ข้อเสนอแนะในการจดั
นิทรรศการในหวัข้อถดัไป 
ได้แก่ 1) ธรรมของพระ 
ราชานําพาความร่มเยน็  
2) พระราชกรณียกิจด้าน
การแพทย์ 3) ความ
พอเพียง 4) พระราช
ประวติัตอนพํานกัอยู่
ตา่งประเทศ 5) ความรัก
ครอบครัวและพ่ีน้อง 
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
3 89 เร่ืองราวของในหลวง รัชกาลที่ 9 แรงบันดาลใจ

ของชาวไทยและชาวโลก 
- จดันิทรรศการเก่ียวกบัเร่ืองราวของในหลวง รัชกาลท่ี 9 
ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจของชาวไทยและชาวโลก เพ่ือเป็น
กําลงัใจและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนวยัเรียนและวยั
ทํางานให้สามารถนําไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ชีวิต การเรียน การทํางาน และการใช้
ชีวิตประจําวนั 

 

 

1 ธนัวาคม 2559 –  
28 กมุภาพนัธ์ 2560 

1. มีผู้ชมนิทรรศการ 
จํานวนทัง้สิน้ 94 ราย 
2. ผลการประเมิน
นิทรรศการมีคา่เฉลี่ยอยู่
ในระดบัมากทัง้หมด คือ 
ความน่าสนใจ (4.36) 
ความรู้ท่ีได้รับ (4.18) 
และ รูปแบบการจดั 
(3.81) ตามลําดบั  
3. ข้อเสนอแนะในการจดั
นิทรรศการหวัข้อตอ่ไป 
คือ พอ่แหง่แผน่ดิน 
 

4 วรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ ประจาํปี 
2559 
- จดันิทรรศการวรรณกรรมท่ีเข้ารอบและได้รับรางวลัซีไรต์ 
ประจําปี 2559 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ใช้บริการได้รู้จกั
และเหน็ความสําคญัของวรรณกรรมท่ีมีคณุคา่ของ 
ประเทศไทย 

    

27 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 2560 

1. มีผู้ชมนิทรรศการ 53 
คน 
2. ผลการประเมิน
นิทรรศการมีคา่เฉลี่ยอยู่
ในระดบัดีทัง้หมด คือ 
รูปแบบนิทรรศการ 
(4.033) และ ความรู้ท่ี
ได้รับและความน่าสนใจ 
(4.00)  
3. ผู้ชมนิทรรศการให้ข้อ 
คิดเหน็วา่ พืน้ท่ีจดั
นิทรรศการเลก็เกินไป 
ดงันัน้ ในปีตอ่ไปควรมี
พืน้ท่ีในการจดัมากกวา่นี ้
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ลาํดับที่ กจิกรรม ระยะเวลาที่จัด สรุปผล 
5 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ผู้ตามรอยเบือ้งพระ

ยุคลบาท รัชกาลที่ 9 
- จดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติและเป็นการระลกึถงึ 
พระราชวิริยะอตุสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ 
รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ ในการทรง
งานเพ่ือปวงชนชาวไทย 

 
 

  27 มีนาคม –  
31 พฤษภาคม 2560 

1. มีผู้ชมนิทรรศการ 
จํานวนทัง้สิน้ 61 คน 
2. ผลการประเมิน
นิทรรศการมีคา่เฉลี่ยอยู่
ในระดบัดีมากทัง้หมด 
คือ ความรู้ท่ีได้รับ (4.75) 
รูปแบบนิทรรศการ(4.68) 
และความน่าสนใจ(4.53) 
ตามลําดบั 
 

 

2.4 การจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ประจาํปีการศึกษา 2559 จาํนวน 39 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ที่ ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด ระยะเวลาที่จัดแสดง 
1 ระวงั ระบาดใหม ่โรคมารยาททางสงัคมบกพร่อง 6 มิถนุายน – 28 กรกฎาคม 2559 
2 ยทุธศาสตร์ไทยในประชาคมอาเซียน 6 มิถนุายน – 18 สงิหาคม 2559 
3 อยากหารายได้ผา่นอินเทอร์เน็ต...ระวงัถกูหลอก 10 มิถนุายน – 13 กรกฎาคม 2559 
4 ฅ.คน พอเพียง เฟส 1: ธงไชย คงคาลยั ปลดหนี ้

50 ล้าน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
13 มิถนุายน – 14 กรกฎาคม 2559 

5 เส้นทางการอา่นของมนษุย์ ยคุก่อนคริสตกาล –  
ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) 

1 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2559 

6 อีก 10 ปี หญิงไทยจะโสดเพิ่มขึน้ 14 กรกฎาคม – 17 สงิหาคม 2559 
7 ฅ. คน พอเพียง เฟส 2: ปราชญ์แห่งท้องทุง่นา 15 กรกฎาคม – 16 สงิหาคม 2559 
8 PROMPT PAY คืออะไร เก่ียวข้องอยา่งไรกบัเรา? 29 กรกฎาคม – 17 สงิหาคม 2559 
9 ฅ. คน พอเพียง เฟส 3: จากชีวิตท่ีเลศิหรูสูว่ิถีพอเพียง 17 สงิหาคม – 22 กนัยายน 2559 
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ครัง้ที่ ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด ระยะเวลาที่จัดแสดง 
10 ผา่ปรากฏการณ์โปเกมอนโกสะเทือนโลก พิสจูน์      

ผงัเมืองก้าวหน้า-ล้าหลงั ถงึ สงัคมก้มหน้า 
18 สงิหาคม – 8 กนัยายน 2559 

11 Facebook Live ดาบสองคมท่ีต้องระวงั 18 สงิหาคม – 8 กนัยายน 2559 
12 ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียนท่ีควรรู้ 19 สงิหาคม – 8 กนัยายน 2559 
13 ข้อควรระวงัในการใช้ลฟิต์และบนัไดเล่ือน 8 กนัยายน – 13 ตลุาคม 2559 
14 เส้นทางการอา่นของไทยและตา่งประเทศ 8 กนัยายน – 16 ธนัวาคม 2559 
15 โลกยคุใหม ่เพิ่มสขุหรือเตมิทกุข์? 9 กนัยายน – 19 ธนัวาคม 2559 
16 อาหารประจําชาตอิาเซียน 9 กนัยายน – 20 ธนัวาคม 2559 
17 สานตอ่พระราชปณิธาน เดนิตามรอยพอ่ ชีวิตพอเพียง 

เพ่ือสขุเพียงพอ 
22 กนัยายน – 14 พฤศจิกายน 
2559 

18 วรรณกรรมคลาสสกิ 12 เลม่ ท่ีจะเปล่ียนชีวิตคณุได้ 3 ตลุาคม – 23 พฤศจิกายน 2559 
19 ดชันีความอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทย 13 ตลุาคม – 30 พฤศจิกายน 

2559 
20 สขุพอท่ีพอ่สอน 14 พฤศจิกายน 2559 –             

15 มีนาคม 2560 
21 ต้นรวงผึง้ พรรณไม้หอมไทยแท้ ประจําพระองค์รัชกาล

ท่ี 10 
30 พฤศจิกายน – 20 ธนัวาคม 
2559 

22 7 อาการไอท่ีมีนยัของโรคตา่งกนั 20 ธนัวาคม 2559 – 18 มกราคม 
2560 

23 ทําไมการศกึษาเวียดนามถงึแซงหน้าไทยและเหตใุด
สงิคโปร์ถึงมีการศกึษาท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก 

20 ธนัวาคม 2559 – 28 กมุภาพนัธ์ 
2560 

24 9 เหรียญกษาปณ์บนแผน่ดนิ รัชกาลท่ี 9 20 ธนัวาคม 2559 – 12 มกราคม 
2560 

25 เศรษฐกิจของประเทศอาเซยีน จดุแข็ง-จดุออ่น
เบือ้งต้นของประเทศตา่งๆ ใน AEC 

6 มกราคม – 6 มีนาคม 2560 

26 รู้ทนัโจร ... ภยัใกล้ตวั 
 

13-25 มกราคม 2560 

27 สิง่ท่ีควรทําและไมค่วรทําในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พิบตันํิา้ทว่ม 

18 มกราคม – 22 กมุภาพนัธ์ 2560 



 85

ครัง้ที่ ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด ระยะเวลาที่จัดแสดง 
28 รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่งอาเซียน  

(ซีไรต์)ประจําปี 2559 
20 มกราคม – 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

29 เตือนภยั! เพราะศรัทธาหรือเพทบุายใช้ร่างทรงหลอก
เหย่ือจิตตก 

26 มกราคม – 15 มีนาคม 2560 

30 สมเดจ็พระสงัฆราชแห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ 22 กมุภาพนัธ์ – 13 มีนาคม 2560 
31 ผลการประเมนิเศรษฐกิจอาเซียน 2559-2560 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 
32 คนไทยเก่งไมแ่พ้ชาตใิดในโลก 14-28 มีนาคม 2560 
33 เคลียร์ข้อสงสยั 10 เร่ืองเข้าใจผิดเก่ียวกบัพร้อมเพย์ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 
34 คนดงักบัคําสอนพอ่เร่ืองพอเพียง 17 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560 
35 มาตรการห้ามแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลกิรัม เปอร์เซน็ต์ 29 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 
36 10 ข้อกฎหมายท่ีควรทราบก่อนออกจากบ้านเลน่นํา้

สงกรานต์ ปี 2560 
7-27  เมษายน 2560 

37 มาทําความรู้จกักบัโรคใหมท่ี่มกัเกิดขึน้ในงานสปัดาห์
หนงัสือแหง่ชาต ิ

12 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 

38 เกาะกระแส Milo Cube ไมโลก้อน 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 
2560 

39 การเตรียมตวัก่อนสอบ 3-31 พฤษภาคม 2560 
 

2.5  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 สปัดาห์ห้องสมดุเป็นกิจกรรมท่ีสํานกัหอสมดุจดัขึน้ตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี สําหรับปีการศกึษา 
2559   ห้องสมดุได้กําหนดหวัข้อว่า   “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชพระผู้ทรงเป็น
แรงบนัดาลใจในการอ่าน”   เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา 
คณาจารย์  บุคลากร  และผู้สนใจทัว่ไปเห็นความสําคญัและความมหศัจรรย์ของการอ่าน กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วย 

   1. การบรรยายธรรม เร่ือง “พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช“ พระองค์ผู้ทรง
ธรรม” โดย พระมหาอดศิกัดิ ์อภิปญโญ วดับรมสถล (วดัดอน) เครือขา่ยธรรมะอารมณ์ดี ในวนัองัคารท่ี 
14 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ห้องประชมุ 7-100 อาคารหอสมดุ 
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2. การเสวนากบันกัเขียน หวัข้อ “จากแรงบนัดาลใจ 5 ดวงใจภกัดิ ์ นิยายรัก “ลกูไม้ของพอ่” สู ่  
“รักห่มฟ้า” โดย “ชมจนัท์” และ “คณิตยา” นกัเขียนนวนิยายจากสํานกัพิมพ์พมิพ์คํา ในวนัพธุท่ี 15 
กมุภาพนัธ์  2560 ณ ห้องประชมุ 7-100 อาคารหอสมดุ 

3. การสนทนากบั “หมอก้อง” พนัตรีนายแพทย์สรวิชญ์ สบุญุ ในหวัข้อ “แรงบนัดาลใจในชีวิต 
“หมอก้อง” สรวิชญ์ สบุญุ” ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 กมุภาพนัธ์  2560 ณ ห้องประชมุ 7-100 อาคารหอสมดุ 

 นอกจากกิจกรรมการบรรยายและการเสวนา ยงัมีกิจกรรมนิทรรศการในหวัข้อ “หนงัสือของพอ่ 
สูแ่รงบนัดาลใจ”  การจดักิจกรรมประดษิฐ์สิง่ของ DIY เพ้นท์กระเป๋าผ้า การนําชมห้องสมดุ การอบรม
การสืบค้นฐานข้อมลู รวมทัง้กิจกรรมการจําหน่ายหนงัสือและสนิค้าราคาพเิศษ   

 
 2.6   กิจกรรม RSU Loves to Read 
 กิจกรรม RSU Loves to Read  เป็นกิจกรรมท่ีจดัอย่างต่อเน่ืองทกุปี  มาตัง้แต่ปีการศกึษา 
2553  เพ่ือรณรงค์ให้คณาจารย์ นกัศกึษาและผู้ ใช้บริการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิตหนัมาอ่าน
หนังสือให้มาก โดยการสร้างเป็นชุมชนคนรังสิตรักการอ่านขึน้เพ่ือให้เกิดเครือข่ายท่ีจะช่วยสร้าง
แรงจงูใจ  และสง่เสริมนิสยัรักการอ่านระหว่างสมาชิกด้วยกนั กิจกรรมสปัดาห์ RSU Loves to Read  
หรือกิจกรรมชมุชนคนรังสติรักการอา่น ประจําปีการศกึษา 2559 ได้จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 27 – 31 มีนาคม 
2560 ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
  - กิจกรรม “จิบนํา้ชายามบา่ย กบัชมุชนคนรังสติรักการอา่น” จดัขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

พบปะสงัสรรค์ระหวา่งผู้ ท่ีรักการอา่น พร้อมทัง้มีการเปิดรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read ซึง่ผล

การจดักิจกรรม พบวา่มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจิบนํา้ชายามบา่ย จํานวน 55 ราย และมีผู้สมคัรสมาชิก RSU 

Loves to Read ภายในสปัดาห์ท่ีจดักิจกรรมจํานวน 57 ราย ซึง่ยงัคงเปิดรับสมคัรตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง

โดยไมจํ่ากดัระยะเวลาและจํานวนสมาชิก จนสิน้ปีการศกึษา 2559  พบวา่ มีผู้สมคัรทัง้สิน้ 100 ราย 

จําแนกเป็น นกัศกึษา 96 ราย จาก 19 คณะ และบคุลากร จํานวน 4 ราย จาก 3 หนว่ยงาน ซึง่คณะท่ี

สมคัรสมาชิกมากท่ีสดุ คือวทิยาลยันิเทศศาสตร์ จํานวน 14 ราย รองลงมาคือ วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

จํานวน 12 ราย และ คณะดจิิทลัอาร์ต จํานวน 11 ราย  

-  กิจกรรม D.I.Y. ประดษิฐ์กลอ่งนมใสข่องขวญัสําหรับคนพเิศษ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 

20 ราย   โดยผลการประเมินกิจกิจกรรมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัดี คือ  ความรู้ท่ีได้รับจากการจดักิจกรรม

และความน่าสนใจมีคา่เฉลีย่เทา่กนั (คา่เฉล่ีย 4.44) และ รูปแบบกิจกรรม (คา่เฉลีย่ 4.38)  
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- กิจกรรม  “รักษ์หนงัสือ” ซึง่ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซอ่มหนงัสือด้วยตนเอง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

จํานวน 23 ราย โดยผลการประเมินกิจกรรมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัดีทัง้หมด คือ รูปแบบกิจกรรม ความรู้

ท่ีได้รับจากกิจกรรม และความนา่สนใจ เท่ากนั (คา่เฉลีย่ 4.26)  

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.009 โครงการกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและผลสรุปการจดัโครงการ/ประเมินผล 
สหส.อ2.5.010      ภาพถ่ายกิจกรรมสง่เสริมการอา่น ประจําปีการศกึษา 2559 

สหส.อ2.5.011      โครงการจดันิทรรศการและผลสรุปการจดันิทรรศการ 
สหส.อ2.5.012      รายละเอียดข้อมลูท่ีจดับอร์ด 
สหส.อ2.5.013   ภาพถ่ายการจดันิทรรศการและจดับอร์ด ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.5.014      โครงการกิจกรรม RSU Loves to Read /ประเมินผล 
สหส.อ2.5.015   โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ /ประเมินผล 
 
3.  มีการผลิตวารสารวิชาชีพ 

สํานกัหอสมดุ มีการจดัทําวารสารวิชาชีพ ช่ือ  “ รังสติสารสนเทศ ” กําหนดออกปีละ  2 ฉบบั  
(ราย 6 เดือน) เร่ิมเผยแพร่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ และวิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้เพ่ือให้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของบคุลากรในแวดวงวิชาชีพ โดยมีการจดัทําแผนดําเนินงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
กิตตมิศกัดิ ์ และกองบรรณาธิการรวมทัง้คณะทํางานประจําฉบบัเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานในการตดิตอ่
กบัผู้ เขียน และดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัพิมพ์ตวัเลม่ นอกจากนีย้งัมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมาเป็นผู้พิจารณาบทความท่ีจะตีพิมพ์ โดยในปีการศกึษา 2559 ได้จดัพิมพ์
เผยแพร่วารสารฉบบัประจําปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มถินุายน 2559 และปีท่ี 22 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2559  ปัจจบุนัมีวารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทัง้สิน้ 40 ฉบบั  

วารสารรังสิตสารสนเทศ  ได้รับการพิจารณาคณุภาพให้เข้าสู่ฐาน TCI  (ศนูย์ดชันีการอ้างอิง
วารสารไทย – Thai-Journal Citation Index Centre) ในกลุ่ม 2 มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2558  จนถึง
ปัจจุบัน  นอกจากนีสํ้านักหอสมุดยังได้ดําเนินการจัดทําพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์       
(e-Jounal) ภาษาไทย เพ่ือเป็นการเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  และสง่เสริมพฒันาให้เกิด
การเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจยัตา่งๆ  อีกด้วย  สามารถตดิตามรายละเอียดได้ท่ี 
http://library.rsu.ac.th/journal 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.016   วารสารรังสติสารสนเทศฉบบัท่ี 1-2 ปี 2559 
สหส.อ2.5.017      รายช่ือวารสารในฐาน TCI กลุม่ 2 

สหส.อ2.5.018      เอกสารเว็บไซต์วารสารรังสติสารสนเทศ 
 
4.  มีบริการวิชาการแก่สังคม 

สํานกัหอสมดุมีการพฒันาบริการและวิชาชีพ  โดยมีการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมดุทัง้สถาบนัของรัฐ และเอกชน  ดงันี ้

1. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    ซึ่งมีการตัง้เป็น
คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกันในด้านต่างๆ  ให้เกิดการพฒันาด้านวิชาชีพ   และการให้บริการผู้ ใช้   อีกทัง้ให้เกิดการแลก 
เปล่ียนประสบการณ์    ให้ความช่วยเหลือกันในด้านวิชาการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   โดย 
ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ เป็นคณะอนกุรรมการในเครือขา่ยฯ และจะมีการจดัประชมุ
ทกุ 2 เดือน  รวมทัง้มีการสง่บรรณารักษ์เป็นผู้แทนเข้าเป็นคณะทํางานในกลุม่งานตา่งๆ ของ อพส. ด้วย 

2.  เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตมีความร่วมมือกับห้องสมุด
สถาบนัอดุมศึกษาและห้องสมดุองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน  โดยร่วมลงนามความร่วมมือกบัเครือข่าย 
เม่ือวันพุธท่ี 8 เมษายน 2558   ปัจจุบันมีหน่วยงานความร่วมมือจํานวนทัง้สิน้ 43 สถาบัน   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและ
สิง่แวดล้อมระหวา่งหน่วยงานในเครือขา่ย 

3. เครือขา่ยความร่วมมือ TU-Thaipul  เป็นการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐ
และเอกชน  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ (Resource sharing) 5 แห่ง  
(มหาวิทยาลยัเอกชน 4 แหง่ และรัฐ 1 แห่ง)  ได้แก่ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุ
และศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ สํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและ
หอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์และหอสมดุแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผา่นระบบ EDS 
(EBSCO Discovery Service)   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  และท่ีสําคญัเป็นการ
ช่วยองค์กรในการประหยดังบประมาณลงได้จํานวนมาก แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ ในปีการศกึษา 2559  มีการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุโดยผา่นเครือขา่ย TU-Thaipul  จํานวน 
366  รายการ 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.019  คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุ 
                             สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) ชดุท่ี 15 
สหส.อ2.5.020  การดําเนินงานความร่วมมือเครือขา่ยห้องสมดุสีเขียว                              
สหส.อ2.5.021  หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul 
สหส.อ2.5.022  สรุปผลการดําเนินงานความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย TU-Thaipul 
 
5. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารและบริการผ่านส่ือต่างๆ อย่างครอบคลุม 
 สํานกัหอสมดุมีคณะทํางานฝ่ายสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ฯ ซึง่ประกอบด้วยบคุลากรจากแผนก 
ตา่งๆ มาร่วมกนัทําหน้าท่ีจดัการและประสานงานในการเผยแพร่ขา่วสารและบริการผา่นทัง้ส่ือพืน้ฐาน
และส่ือสงัคมออนไลน์ซึง่มีหลากหลายช่องทาง  โดยในปีการศกึษา 2559  มีผลการดําเนินงาน ดงันี ้
               1.  จดหมายข่าวสํานกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรังสิต   สํานกัหอสมดุได้จดัทําจดหมายข่าวราย
เดือนขึน้เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ไปยงับคุลากรของคณะ  สถาบนั วิทยาลยั และ
หน่วยงานตา่งๆ   ตัง้แต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2547   จนถึงสิน้ปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุเผยแพร่
จดหมายข่าวไปแล้ว 151 ฉบบั   ผู้สนใจสามารถติดตามจดหมายข่าวสํานกัหอสมดุฉบบัย้อนหลงัได้ท่ี
เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th และตัง้แตปี่การศกึษา 2557 เป็นต้นมาสํานกัหอสมดุ ได้จดัทําจดหมาย
ขา่วสํานกัหอสมดุฉบบัออนไลน์สง่ไปยงัอีเมล์ของบคุลากรมหาวิทยาลยัรังสติ  เพ่ือประชาสมัพนัธ์บริการ
ตา่งๆ ของสํานกัหอสมดุเป็นประจําทกุสปัดาห์                   
                2.  เว็บไซต์ห้องสมดุ สํานกัหอสมดุได้พฒันาเว็บไซต์ URL: http://library.rsu.ac.th  ขึน้เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้และเข้าถงึบริการของสํานกัหอสมดุ โดยมีการดําเนินการ ดงันี ้
                       1.   จดัให้มีบคุลากรทําหน้าท่ีดแูลเว็บไซต์โดยเฉพาะ 

2.   จดัการข้อมลูของสํานกัหอสมดุในเว็บไซต์ให้ครอบคลมุทกุเนือ้หาทกุเร่ือง 
                       3.   มีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วและ

ตลอด 24 ชัว่โมง 
4. สามารถดาวน์โหลดเอกสารและคูมื่อตา่งๆ ผา่นทางเว็บไซต์ 
5.  มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทตา่งๆ  
6. มีสถิตกิารเข้าใช้เว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ 
7. มีการรับข้อเสนอแนะและตอบข้อเสนอแนะผา่นทางเวบ็บอร์ด 

   3. ส่ือสงัคมออนไลน์ สํานกัหอสมดุได้นําส่ือสงัคมออนไลน์  มาใช้ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ 
กิจกรรมและบริการใหม่ๆ  ของห้องสมดุ โดยส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีสํานกัหอสมดุนํามาใช้ ได้แก่ เฟสบุ๊ก 
สํานกัหอสมดุได้นําเฟสบุ๊กมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ใช้บริการและผู้สนใจทัว่ไป ตัง้แต ่ 
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ปีการศกึษา 2554 โดยมีแอดมินหมนุเวียนกนัทําหน้าท่ีนําเสนอข้อมลูขา่วสาร กิจกรรม และบริการตา่งๆ 
ของสํานกัหอสมดุรวมทัง้เผยแพร่สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ นอกจากนี ้ สํานกัหอสมดุยงัสามารถใช้
ช่องทางนีใ้นการสนทนา ตอบคําถาม และให้คําแนะนําในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและบริการแก่
สมาชิกได้แบบเรียลไทม์ท่ี www.facebook.com/rsulibrary ปัจจบุนั  สํานกัหอสมดุมีสมาชิกรวมจํานวน 
3,595  คน 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.5.023         คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ สํานกัหอสมดุ 
                                มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.5.024         เว็บไซต์สํานกัหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 
สหส.อ2.5.025         ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารสํานกัหอสมดุ   

6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 สํานกัหอสมดุมีการให้บริการแก่บคุคลภายนอกเข้าใช้   เพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 
ชมุชนตา่งๆ โดยสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลาท่ีสํานกัหอสมดุเปิดทําการ ทัง้นีบ้คุคลภาย นอกท่ีมาเข้าใช้
บริการต้องแสดงบตัรประจําตวัและแจ้งให้ทางผู้ ให้บริการทราบ สํานักหอสมุดได้มีการจัดระบบการ
ตรวจสอบผู้ เข้าใช้ภายนอก โดยให้มีการลงช่ือในสมดุบคุคลภายนอกท่ีมาใช้บริการ  รวมทัง้เตรียมบตัร
สําหรับสแกนเข้าประตอูตัโนมตัิ   เพ่ือจําแนกประเภทของบุคคลท่ีมาเข้าใช้สํานกัหอสมดุ สําหรับเพ่ือ
เก็บข้อมลูไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป ปีการศกึษา 2559 มีจํานวนผู้ใช้ภายนอก 2,881 ราย 
  นอกจากการให้บริการกบัผู้ เข้าใช้ท่ีมาด้วยตนเองแล้ว  ทางสํานกัหอสมดุ ยงัมีบริการค้นข้อมลู
และสง่สําเนาเอกสารตา่งๆ  ท่ีมีผู้ ต้องการจากภายนอก และจากความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเครือขา่ย 
TU-Thaipul ท่ีมีการขอใช้บริการยืมเอกสารและขอสําเนาบทความจากห้องสมดุเครือขา่ย  รวมจํานวน 
366 ราย โดยผา่นห้องสมดุสถาบนัท่ีตนสงักดัอยูห่รือตดิตอ่ด้วยตนเอง  ซึง่เป็นความร่วมมือระหวา่ง
ห้องสมดุทัง้สถาบนัของรัฐและเอกชน  
 สําหรับการให้บริการบคุคลภายนอกในปีการศกึษา 2559 ทัง้ท่ีมาเข้าใช้บริการภายในสํานกั 
หอสมดุ  และท่ีมีการขอใช้บริการสําเนาเอกสารจากภายนอก รวมทัง้สิน้  3,247  ราย   

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.026  สมดุเซน็ช่ือบคุคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมดุ 
สหส.อ2.5.027   สถิตบิคุคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมดุรายเดือน 
สหส.อ2.5.028   สรุปการให้บริการยืมและถ่ายสําเนาเอกสารระหวา่งห้องสมดุจากสถาบนัอ่ืน 
 ประจําปีการศกึษา 2559 
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7. มีการรับฝึกปฏิบัตงิานทัง้ในและนอกวิชาชีพ 
 สํานกัหอสมดุมีนโยบายในการรับฝึกปฏิบตังิานให้กบันกัศกึษา ทัง้จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถาบนั โดยมีการฝึกปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัสายงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ และสําหรับนกัศกึษาท่ีมาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้คุลากรของ 
แตล่ะแผนก จะมีสว่นร่วมกนัในการฝึกปฏิบตังิานท่ีตนเองรับผิดชอบให้กบันกัศกึษา และมีการจดัทํา
แผนและตารางฝึกปฏิบตังิาน เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับทราบอยา่งชดัเจน โดยนกัศกึษาต้องเขียนรายงาน
และรับการประเมินผลหลงัเสร็จสิน้การฝึกงานในแตล่ะแผนก 
 โดยในปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุมีการฝึกปฏิบตังิานให้กบันกัศกึษาจากสถาบนัภายนอก
จํานวน 3 แหง่ จํานวน 9 คน ได้แก่ 
 1.  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จํานวน 3 คน (เร่ิมฝึกตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 - 3 
กมุภาพนัธ์ 2560) 
 2.  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม จํานวน 2 คน (เร่ิมฝึกตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม - 21 เมษายน 

2560)   

 3. มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 4 คน (เร่ิมฝึกตัง้แตว่นัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ - 5 พฤษภาคม 2560)  

 เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.5.029  เอกสารการรับนกัศกึษาฝึกงาน 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจดัการ  โดยกําหนดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชดัเจน
เพ่ือให้สามารถดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบง่สว่นงานออกเป็น แผนก
เทคนิค แผนกพฒันา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กําหนดภาระหน้าท่ีการบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร    
บุคลากรสํานักหอสมุดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานต่างๆ และนําไป
ถ่ายทอดให้บคุลากรของแตล่ะแผนกรับไปปฏิบตัติอ่ไป  
การดาํเนินงาน 
ตวับ่งชี ้3.1  การบริหารและการจัดการ 
 สํานกัหอสมดุ มีการบริหารและการจดัการตามแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน มีการบริหารตาม
สายงานการบงัคบับญัชา โดยมีการจดัทําแผนภมูิการแบง่สว่นงานออกเป็น 4 แผนก  และ 1 สํานกังาน  
มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละแผนกอย่างชัดเจน  และเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2559 สํานกัหอสมดุได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบภารกิจท่ีสําคญั จํานวน 4 ชดุด้วยกนั คือ 

1. คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ มีผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุเป็นประธาน และ
รองผู้ อํานวยการและหัวหน้าแผนกเป็นกรรมการ  ทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการบริหาร กําหนด
แผนงาน และควบคมุให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตังิานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพฒันาของ
ฝ่ายวิชาการและมหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน และ       
รองผู้ อํานวยการ หวัหน้าแผนก ตวัแทนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทกุแผนกเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ี
พิจารณากําหนดตวับง่ชี ้ตวัชีว้ดั และเกณฑ์วดัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ตลอดจนทําหน้าท่ีตรวจสอบ
คณุภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพตามองค์ประกอบและจดัทํารายงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจําปีเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน และ    
รองผู้ อํานวยการ หวัหน้าแผนก ตวัแทนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทกุแผนกเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ี
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการ จดัทําแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความ
เส่ียง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการเพ่ือลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จาก
การดําเนินงานและการให้บริการ 
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4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส มีผู้ อํานวยการเป็นประธาน และดําเนิน

กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส  มีหน้าท่ีในการดําเนินกิจกรรม 7ส กําหนดแผนการจัด
กิจกรรมและปรับปรุงมาตรฐาน 7ส ในการปฏิบตังิานสว่นบคุคลและโดยรวม 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.1 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีแผนการบริหารและการ

จดัการ 
(อ้างถงึ) รอว.อ1.005 แผนพฒันาฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 
2555-2559 
(อ้างถงึ) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุภายในด้านวิชาการ  พ.ศ. 2555-2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.004  แผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ 
พ.ศ. 2555-2559  
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559  
สหส.อ3.1.001 โครงสร้างและภาระงาน สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.002 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.003 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส  สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.014 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.001 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

2 (2) มี(1)+บคุลากรมีสว่นร่วม
ในการกําหนดแผนการบริหาร
และการจดัการ 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.004 รายงานการประชมุบคุลากร 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
2 (ตอ่) (อ้างถงึ) สหส.อ2.2.004 รายงานการประชมุบคุลากร

แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.003  รายงานการประชมุบคุลากร
แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.016  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

3 (3) มี(2)+มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สํานกัหอสมดุ  ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

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

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007 รายงานการประเมินโครงการใน
รูปแบบ PDCA ประจําปีการศกึษา 2559        

5  
 

(5) มี(4)+มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพฒันา 
 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
เทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนก
บริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
5 (ตอ่) (อ้างถงึ) สหส.2.4.002 สรุปผลการดําเนินงานแผนก    

หอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะกรรม 
การบริหารสาํนกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

 

ตวับ่งชี ้3.2 การกาํหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 
 สํานกัหอสมดุมีการจําแนกตําแหน่งและกําหนดภาระหน้าท่ี (Job Description) ของบคุลากร
อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ ตําแหน่งผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนก/
สํานกังาน  บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน  
ประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปีโดยหวัหน้าแผนกตามหลกัเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 
บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯให้บุคลากรทุกคนทราบ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการปฎิบตังิานของบคุลากรในสํานกัหอสมดุให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.2 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1)มีการกําหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากร

ไว้อยา่งชดัเจน  
สหส.อ3.2.005  Job Description 
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.2.006  ข้อมลูบคุลากรสํานกัหอสมดุ
ประจําปีการศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบตดิตามผลการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี 

สหส.อ3.2.007  คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
และแบบประเมินคะแนนเจ้าหน้าท่ีดํารงตําแหน่ง 
หวัหน้างาน บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี 
สหส.อ3.2.008 แบบรายงานและประเมนิผล
การปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
3  
 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี  

(อ้างถงึ) สหส.อ3.2.005  Job Description
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

4  (4) มี(3)+มีการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.2.008  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

5 
 

(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันางานตอ่ไป 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.2.008  แบบรายงานและ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากร
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

 

ตวับ่งชี ้3.3  ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

     สํานกัหอสมดุมีการสํารวจระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการตอ่มมุมองด้านตา่งๆ 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเข้าถงึข้อมลู  ด้าน
การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร และด้านสถานท่ีครุภณัฑ์และบรรยากาศ โดยใช้แนวทางมาตรฐาน
ของ LibQUALในการพฒันาแบบสอบถาม โดยมีการสํารวจปีละ 1 ครัง้ สอบถามผู้ใช้บริการของทกุ
หลกัสตูร จํานวน 101 หลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  นกัศกึษาทัง้ระดบัปริญญาตรี และ
บณัฑิตศกึษา สําหรับปีการศกึษา 2559 มีการเก็บข้อมลูในภาคการศกึษาท่ี 2/2559 เป็นแบบสอบถาม 
จํานวนทัง้สิน้ 1,226 ชดุ ได้รับกลบัคืนจํานวน 1,004  ชดุ แยกเป็นผู้บริหาร จํานวน 23 ชดุ เจ้าหน้าท่ี  
จํานวน 85  ชดุ อาจารย์ จํานวน 58 ชดุ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 715 ชดุ และระดบับณัฑิตศกึษา 
จํานวน 123 ชดุ  ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ พบวา่ ผู้ใช้มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ี มีค่าเฉล่ีย 3.96  (คะแนนเตม็ 5)  สําหรับในรายด้าน พบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุคือ ด้าน   
ผู้ให้บริการ มีคา่เฉลี่ย 4.14 และรองลงมาตามลําดบั ได้แก่ ด้านการเข้าถึงข้อมลูมีคา่เฉลี่ย 3.99 ด้าน
การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสาร  มีคา่เฉล่ีย 3.94  ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์และบรรยากาศ มีคา่เฉลี่ย 
3.91  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคา่เฉล่ีย 3.89  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีคา่เฉล่ีย 3.87 
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ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.3 (ได้คะแนน เทา่กบั 4 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  คา่เฉลี่ย 1.00-1.50  - 
2  คา่เฉลี่ย 1.51-2.50 - 
3  คา่เฉลี่ย 2.51-3.50 - 
4  คา่เฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.009 แบบสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ   

ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประจําปีการศกึษา 2559 

5  คา่เฉลี่ย 4.51-5.00 - 
 
ตวับ่งชี ้3.4  การพัฒนาบุคลากร 
           สํานกัหอสมดุสนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด 
คล้องกบัวตัถปุระสงค์ของสํานกัหอสมดุ โดยได้รับการจดัสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลยั สําหรับ     
ปีการศกึษา 2559 มีการพฒันาบคุลากรโดยสง่บคุลากรเข้าร่วมการประชมุ การฝึกอบรม  การสมัมนา  
การเข้าฟังบรรยายทางวิชาการ และการศกึษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  รวมจํานวน 
135 ครัง้ ในจํานวนดงักลา่วเป็นการจดัโดยสํานกัหอสมดุเองรวม 5 ครัง้ รวมแล้วบคุลากรมีโอกาสได้
ร่วมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉล่ียคนละ 6.14 ครัง้ตอ่ปี   

กิจกรรมพฒันาบคุลากรท่ีสํานกัหอสมดุจดัเอง มีดงันี ้
1. เสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมดุ ม.รังสติ ครัง้ท่ี 1/2559 เร่ือง “การใช้เคร่ือง 

Multifunction ย่ีห้อ Brother” วนัท่ี 29 สงิหาคม 2559 
2. การบรรยายเร่ือง “Enterprise e-Library Solution” วนัท่ี 3 เมษายน 2560 
3. การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นข้อมลู วนัท่ี 19 เมษายน 2560 
4. ศกึษาดงูานโครงการวิจยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรีุ 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 (เวลา 8.30-12.00 น.) 
5. ศกึษาดงูานต้นแบบห้องสมดุสีเขียวสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 (เวลา 13.00-16.30 น.) 
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ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.4 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีแผนการพฒันาบคุลากร  (อ้างถงึ) รอว.อ1.005 แผนพฒันาฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 

2555-2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.004 แผนพฒันามหาวทิยาลยัรังสติ 
พ.ศ. 2555 – 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกการ
พฒันาบคุลากร 

สหส.อ3.4.012 เอกสารบนัทกึข้อความ จดหมายเชิญ
ประชมุ อบรม สมัมนา ภายใน-ภายนอก 

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

สหส.อ3.4.011 เอกสารบนัทกึกิจกรรมการพฒันา
บคุลากรสํานกัหอสมดุ 2559 

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

(อ้างถงึ)สหส.อ3.4.011 เอกสารบนัทกึกิจกรรมพฒันา
บคุลากรสํานกัหอสมดุ 2559 

5 (5) มี (4)+มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพฒันา 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) 
แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559  

 
ดชันีบ่งชี ้3.5  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ  
 สํานกัหอสมดุได้นําระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Horizon มาใช้ในการบริหารห้องสมดุและการปฏิบตั ิ
งานของแผนกต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศจากระบบได้ถูกนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน       
การจัดสรรงบประมาณ และการส่งเสริมการใช้บริการ ทัง้นี ้เพ่ือให้การจดัการและการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon ของสํานักหอสมุด 
ประกอบด้วยโมดลูยอ่ย ดงันี ้
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1. ระบบการจดัการและควบคมุการจดัหา (Acquisition Module)  สําหรับการบริหารจดัการ 
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทัง้การบริหารงบประมาณ ระบบสามารถรายงานงบประมาณแยก
ตามคณะและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหา 

2. ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ (Cataloging Module) สําหรับการ
กําหนดและการจดัหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุโดยใช้ร่วมกบั Acquisition Module 
ระบบสามารถรายงานจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการจดัหมวดหมู ่

3. ระบบควบคมุวารสาร (Serial Control Module)  สําหรับการบริหารจดัการและการ
บอกรับสิ่งพิมพ์ตอ่เน่ือง ระบบสามารถรายงานงบประมาณท่ีใช้แยกตามคณะ จํานวนรายช่ือท่ีบอกรับ 
รายการท่ีเย็บรวมเลม่ สถิตกิารใช้ และสถิตกิารยืม-คืน 

4. ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module) สําหรับให้บริการยืม-คืนทรัพยากร    
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ ซึง่จะทํางานร่วมกบัรหสัแถบ (Barcode)  เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วและความ
ถกูต้องในการให้บริการ ระบบสามารถรายงานจํานวนการยืม จําแนกเป็นหมวดหมู ่ คณะ วนั เดือน ปี 
สถิตกิารยืม-คืนสงูสดุและต่ําสดุ 

5. ระบบการยืม-คืน ด้วยตนเองอตัโนมตัิ (Self-Check System) โดยใช้ RFID 
(คล่ืนสัญญาณ วิทยุ) ในการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ให้
สามารถยืม-คืนได้ด้วยตนเอง 

6. ฐานข้อมลูผู้ใช้ สําหรับเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผู้ใช้จําแนกตามสถานะ อาจารย์ บคุลากร และ
นกัศกึษา 

7. ระบบประตอูตัโนมตั ิสามารถตรวจสอบจํานวนการเข้าใช้จําแนกตามคณะและช่วงเวลา 
 
สํานกัหอสมดุได้มีการบํารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตัโิดยสม่ําเสมอ มีรายงานการดแูล

บํารุงรักษาระบบจากบริษัทผู้ให้บริการเป็นประจํา นอกจากนี ้ สํานกัหอสมดุยงัได้ใช้ฐานข้อมลูของ
หนว่ยงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการงานด้านธรุการ ได้แก่ งานด้านการวางแผน การจดัการ
งบประมาณ การบริหารบคุคล การควบคมุพสัดแุละครุภณัฑ์ และงานประกนัคณุภาพ ดงันี ้

1. โปรแกรมควบคมุนโยบายและแผนงาน และประเมินผลการตดิตามแบบรายงานความก้าว 
หน้าในการใช้งบประมาณโครงการแตล่ะภาคการศกึษาของสํานกังานวางแผนและพฒันา  
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบข้อมลูการขออนมุตัใิช้งบประมาณดําเนินการและงบพฒันาโครงการ
ตา่งๆ  ของสํานกังานงบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 
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3. ฐานข้อมลูบคุลากร (http://hr.rsu.ac.th/Emp/)และระบบประเมินผลบคุลากรประจําปี  

(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของสํานกังานบคุคล 
4. ระบบพสัดอุอนไลน์ ของสํานกังานพสัด ุ(http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 
5. ฐานข้อมลูหนว่ยงานกลาง  (http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php) 
6. ระบบฐานข้อมลูเอกสารอ้างอิงสําหรับงานประกนัคณุภาพการศกึษาของสํานกังานประกนั
คณุภาพ (http://qa.rsu.ac.th:2929/qaeva/index.php) 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.5 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีแผนเก่ียวกบัระบบข้อมลู

สารสนเทศ  
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.001  แผนกลยทุธ์งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยั
รังสติ (2553-2559) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตั ิ(Action 
Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกในการ
จดัเก็บข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็น
ระบบ 
 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : System Administration Guide 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : Acquisition User’s and Setup 
Guide 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : Cataloging Setup Guide 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : Circulation User’s and Setup 
Guide  
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : Serial User’s  and  
Administrator’s  Guide 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.012 เอกสารระบบห้องสมดุ
อตัโนมตั ิHorizon : Training  Guide 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
2 (ตอ่) (อ้างถงึ) สหส.อ2.1.013 เอกสารระบบห้องสมดุ

อตัโนมตั ิHorizon : RFID System  User’s Manual 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.014 เอกสารบนัทกึข้อแก้ไข/
ปัญหาของระบบห้องสมดุอตัโนมตัเิพ่ือแนะนํา/
อบรมแก่บคุลากร 

3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานในการ
จดัเก็บข้อมลูสารสนเทศตาม
แผนงาน/โครงการ 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.006 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูล
ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิHorizon 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.009 สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 
2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.010 สรุปจํานวนรายการทรัพ- 
ยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.3.004  สรุปสถิตแิผนกบริการ 
ประจําปีการศกึษา 2559 

 สหส.อ3.5.013 เอกสารเวบ็เพจหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005  สําเนาเอกสารขออนมุตัิ
งบประมาณประจําปี 2559 

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

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2559 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา
วางแผนพฒันา 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 
2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 
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ตวับ่งชี ้3.6  การบริหารความเส่ียง  
 ด้วยสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้กําหนดให้มหาวิทยาลยั นําระบบบริหาร
ความเส่ียงมาใช้ในการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยั มีนโยบายให้ทัว่ทัง้องค์การจดัทําแผนบริหารความ
เส่ียง  มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีประกอบด้วยคณะอนกุรรมการ 5 ด้าน ได้แก่ 
            1. ด้านวิชาการ 
            2. ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
            3. ด้านการเงิน 
            4. ด้านเทคโนโลยี 
            5. ด้านนกัศกึษา     
 
            มหาวิทยาลยัรังสิตจึงกําหนดประเภทนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การให้ครอบคลมุ
ความเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
            2. ด้านการปฏิบตังิาน (Operation Risk) 
            3. ด้านการเงิน (Financial Risk) 
            4. ด้านการปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
 
            ฝ่ายวิชาการได้พิจารณาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในด้านวิชาการ      
แบง่เป็น 3 ด้าน คือ ด้านยทุธศาสตร์ ด้านการดําเนินงาน และด้านกฎหมาย และมีการเฝ้าติดตามปัจจยัท่ี
มีความเส่ียงต่ําอยา่งตอ่เน่ือง  ฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้แตล่ะหน่วยงานดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และแผนงานท่ีกําหนดไว้  
 
            สํานักหอสมุดได้ดําเนินการตามนโยบายโดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด  มีผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน รองผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนก ตัวแทน
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทุกแผนกเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ จัดทําแผนบริหารความเส่ียงและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเส่ียง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
และกลไกการบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง   
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ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้3.6 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีแผนเก่ียวกบัการจดัการ     

ความเส่ียง  
(อ้างถงึ) รอว.อ1.005 แผนพฒันาฝ่ายวิชาการ 
พ.ศ. 2555-2559 

(อ้างถงึ) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคมุภายในด้านวิชาการ 
สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบ กลไกในการจดัการ
ความเส่ียง 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

3  (3) มี(2)+มีการประชมุการบริหาร    
ความเส่ียง 

สหส.อ3.6.016  รายงานการประชมุคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559 

4  (4) มี(3)+มีการจดัทําแผนบริหาร
ความเส่ียง 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

5  (5) มี(4)+มีผลการดําเนินงานตาม
มาตรการความเส่ียง 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
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องค์ประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตัิ
ตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพ่ือเตรียมขอจัดตัง้
งบประมาณ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนการใช้งบประมาณประจําปีการศึกษา 2559     
มีการกําหนดการใช้งบประมาณโดยการวางแผนการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ และงบประมาณ
โครงการ  งบประมาณมีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนการขออนุมตัิ  การควบคมุการขอใช้งบประมาณ และ
สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณตลอดระยะเวลาในการขออนมุตักิารใช้งบประมาณ โดยตรวจสอบ
การใช้ผา่นระบบ Intranet ของสํานกังานงบประมาณ   

การดาํเนินงาน 
ตวับ่งชี ้4.1  การเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานกัหอสมดุเพ่ือร่วมกนัพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ   การขออนมุตัิเบิกเงินงบประมาณมีขัน้ตอน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้     มีการจัดเก็บสําเนาเอกสารการขอ
อนุมตัิงบประมาณไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานและเพ่ือการติดตามการขออนุมตัิ   และมีการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการและรายงานความคืบหน้าเป็นรายภาคการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมิน
โครงการในรูปแบบ PDCA ทกุโครงการ 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้4.1 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 

1  (1) มีแผนการจดัทําแผน
งบประมาณประจําปี  

(อ้างถงึ) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action 
Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

สหส.อ4.1.003 การจดัสรรงบประมาณ ประจําปี
การศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีกลไกในการใช้
งบประมาณประจําปี และ
สอดคล้องกบันโยบายหลกัของ
มหาวิทยาลยั 

สหส.อ4.1.001  นโยบายการใช้งบประมาณ ประจําปี 
การศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.004 ขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารการขออนมุตัิ
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 



 105 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
3  (3) มี(2)+มีการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ  
สหส.อ4.1006 สรุปการใช้งบประมาณ ประจําปี
การศกึษา 2559  

4 (4) มี(3)+มีการประเมินผลการใช้
งบประมาณประจําปี 

สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผลโครงการใน
รูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใช้งบประมาณโครงการ
ประจําปีการศกึษา 2559 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559 ครัง้ท่ี 1/2559 

 

ตวับ่งชี ้4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานกัหอสมดุมีการจดัสรรงบประมาณตามท่ีได้รับอนมุตัิจากมหาวิทยาลยั งบประมาณท่ีได้รับ
การจดัสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  งบดําเนินการ และงบลงทุน  (โครงการต่าง ๆ)   สํานกัหอสมดุมี
การกําหนดผู้ รับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ  คือ  โดยสามารถตรวจสอบการใช้
งบประมาณผ่านระบบ  Intranet ของสํานักงานงบประมาณ  ทุกสิ น้ภาคการศึกษา    และสิน้
ปีงบประมาณ   สํานกัหอสมดุมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือสรุปการใช้งบประมาณรายภาค
และประจําปีการศึกษา  เพ่ือติดตามว่าการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน   และนําผลสรุปการใช้
งบประมาณมาเป็นแนวทางในการจัดตัง้งบประมาณของปีการศึกษาต่อไป   ส่วนงบลงทุนโครงการ
สํานกัหอสมดุต้องจดัทําแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการพฒันาส่งให้สํานกังานวางแผนและ
พฒันาคณุภาพทกุภาคการศกึษา เพ่ือเป็นการตดิตามผลการปฏิบตักิารและการบรรลตุามวตัถปุระสงค์  

สํานกัหอสมดุจดัทําโครงการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ให้บริการ ทุกปีการศึกษา เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ความคุ้ มทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจดัสรรงบประมาณและเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและ
ประสทิธิผลของการลงทนุในการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ 
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แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รับในปี 2557-2559 สาํนักหอสมุด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

31,549,133.95 31,312,710.56 25,727,455.00 25,815,710.69 27,238,881.96 26,420,873.20 

 
สรุปการใช้งบประมาณสาํนักหอสมุดเป็นรายปี 
 
             1.  งบประมาณปี 2557  ใช้ไปร้อยละ  99.25%  ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร  
             2.  งบประมาณปี 2558 ใช้ไปร้อยละ 100.34%   ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 
             3.  งบประมาณปี 2559 ใช้ไปร้อยละ   97.00%   ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 
 

แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
สาํนักหอสมุด ปี 2557-2559 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

15,790,000.00 15,799,121.36 15,790,000.00 15,772,988.71 13,851,564.96 13,753,898.70 

 
สรุปการใช้งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 

           1.  งบประมาณปี 2557  ใช้ไปร้อยละ 100.06%  
              2.  งบประมาณปี 2558  ใช้ไปร้อยละ   99.89%  
              3.  งบประมาณปี 2559  ใช้ไปร้อยละ   99.29%  

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ (ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)   26,420,873.20  บาท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด                                  36,770,939  รายการ  

         ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                =  0.72       บาท 
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1. ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด ปีการศึกษา 2559 
ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,061,186.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 934,262.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่งานบริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,900.00 
4 คา่อบรมสมัมนาภายนอกมหาวิทยาลยั 0.00 
5 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอปุกรณ์ 3,210.00 
6 คา่รับรอง 5,863.50 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 40,806.50 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,690.00 
10 วสัดสํุานกังาน 31,152.00 
11 วสัดกุารศกึษาและวสัดหุ้องปฏิบตักิาร 60,165.00 
12 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,753,898.70 
13 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 90,843.00 
14 สปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 
15 จดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตัทิดแทน 2,698,300.00 
16 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 30,604.50 
17 การพฒันาทกัษะสารสนเทศและการค้นคว้าวิจยัแก่ นกัศกึษา 

อาจารย์และนกัวิจยั 
16,500.00 

18 การจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 17,000.00 
19 ปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 10,000.00 
20 จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 25,500.00 
21 กิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 3,000.00 
22 พฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 8,500.00 
23 จดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 4,173.00 
24 สมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 34,624.00 
25 การจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ ตดังบ สมว 
26 โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 25,995.00 

รวม 26,420,873.20 
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2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดในปีการศึกษา 2559 
จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดถงึปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนงัสือ 163,878 
วารสาร 544 
หนงัสือพมิพ์ 13 
ส่ือโสตทศัน์ 23,253 
เอกสารจดหมายเหต ุ 3,069 
ฐานข้อมลูออนไลน์ 36,580,182 

รวม 36,770,939 

ต้นทุนการบริการต่อจาํนวนการให้บริการ 
         คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ(ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)    26,420,873.20     บาท 
         จํานวนการให้บริการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีการศกึษา 2559                           4,845,512        ครัง้ 

 ต้นทุนการบริการของสาํนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                  = 5.45     บาท 

1. ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด ปีการศึกษา 2559 
ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,061,186.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 934,262.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่งานบริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,900.00 
4 คา่อบรมสมัมนาภายนอกมหาวิทยาลยั 0.00 
5 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาครุภณัฑ์และอปุกรณ์ 3,210.00 
6 คา่รับรอง 5,863.50 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 40,806.50 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,690.00 
10 วสัดสํุานกังาน 31,152.00 
11 วสัดกุารศกึษาและวสัดหุ้องปฏิบตักิาร 60,165.00 
12 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,753,898.70 
13 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 90,843.00 
14 สปัดาห์ห้องสมดุ 34,700.00 
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15 จดัหาระบบห้องสมดุอตัโนมตัทิดแทน 2,698,300.00 
16 การบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 30,604.50 
17 การพฒันาทกัษะสารสนเทศและการค้นคว้าวิจยัแก่ นกัศกึษา 

อาจารย์และนกัวิจยั 
16,500.00 

18 การจดัมมุบริการค้นข้อมลูดจิิทลั ผา่นอปุกรณ์พกพาสว่นบคุคล 17,000.00 
19 ปรับปรุงโปรแกรมจดัการฐานข้อมลูจดหมายเหต ุ 10,000.00 
20 จดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น 25,500.00 
21 กิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 3,000.00 
22 พฒันาส่ือสาธารณะความรู้จากหอจดหมายเหต ุ 8,500.00 
23 จดัหากระดานไวท์บอร์ดสําหรับห้องศกึษาค้นคว้ากลุม่ 4,173.00 
24 สมัมนา/อบรม/ดงูาน ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 34,624.00 
25 การจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ ตดังบ สมว 
26 โครงการสนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 25,995.00 

รวม 26,420,873.20 

2.จาํนวนการใช้บริการในปีการศึกษา 2559 
การใช้บริการห้องสมุด ประจาํปีการศกึษา 2559 

ประเภท จาํนวน (ครัง้) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด   
   1.1  ผู้ เข้าใช้หอสมดุกลาง 134,514 
   1.2  ผู้ เข้าใช้ศนูย์ศกึษาวิภาวดี 1,894 
   1.3  การใช้ตวัเลม่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ 132,335 
   1.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 22,378 
   1.5  การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 24,812 
   1.6  การใช้บริการตอบคําถาม   5,791 
   1.7  การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 6,819 
   1.8  การใช้บริการ Book Drop 974 
   1.9  การใช้บริการห้องศกึษากลุม่ (Study Room) 3,706 
   1.10 การลงทะเบียนสมาชิกและตอ่อายสุมาชิกใหม ่ 9,599 
   1.11 การบริการหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์ 1,674 

รวม 344,496 
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2. การใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์  
   2.1  การใช้ผา่นเว็บไซต์ 85,439 
   2.2  การใช้บริการสืบค้นข้อมลูผา่น Webpac 3,411,308 
   2.3  การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 991,794 
   2.4  การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอ่ทางออนไลน์ 2,621 
   2.5  การใช้บริการตอบคําถามทางออนไลน์ 45 
   2.6  การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่น Self Checking Service 3,307 
   2.7  การคืนทรัพยากรสารสนเทศผา่นทาง Book Return 3,028 
   2.8  การจองทรัพยากรสารสนเทศผา่นทางออนไลน์ 31 
   2.9  การบริการข้อมลูผู้ใช้ผา่นทางออนไลน์ 3,443 

รวม 4,501,016 

รวมทัง้หมด 
 

4,845,512 

 
 
ผลการประเมินการดาํเนินงาน  ตวับ่งชี ้4.2 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน) 
 
คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 

1  (1) มีการกําหนดนโยบายแผนงาน
การเงินและการจดัสรรงบประมาณท่ี
สอดคล้องและครอบคลมุภารกิจ  

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.001  นโยบายการใช้
งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ          
ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.003 การจดัสรรงบประมาณ
ประจําปีการศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ และมีการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารการขอ
อนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 

3  (3) มี(2)+มีการตดิตามประเมินผล
การดําเนินงานทกุกิจกรรม/โครงการ 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.007  รายงานการประเมินผล
โครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
4  (4) มี(3)+มีการสรุปหรือรายงานและ

เผยแพร่ให้บคุลากรทราบ 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 ครัง้ท่ี 1/2560, 2/2560 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.1.006 สรุปการใช้งบประมาณ
ประจําปีการศกึษา 2559 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2559 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพฒันา 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.1.004  รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 ครัง้ท่ี 2/2560 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานกัหอสมดุมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพ เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกบัการประกัน
คณุภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลยั    และจดัให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทกุปี สํานกัหอสมดุ
จดัทํารายงานประจําปีการศึกษา 2559  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการดําเนินงานประกนัคณุภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานด้านประกนัคณุภาพ 
3. ดําเนินการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลยั 
4. ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานในการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสํานกัหอสมดุ 
5. พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
6. ควบคมุ กํากบั ดแูล และติดตามผลการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพของหน่วยงาน

ภายในสํานกัหอสมดุ 
7. สนบัสนนุและสง่เสริมการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ 
8. แจ้งผลการตรวจสอบคณุภาพของคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในให้หน่วยงานใน

สํานกัหอสมดุทราบ เพ่ือนําผลไปดําเนินการตอ่ไป 
9. ประสานงานด้านการประกนัคณุภาพกบัมหาวิทยาลยัและหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอก 

โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
        กลยุทธ์ 1.6  การพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคณุภาพสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
การดาํเนินงาน 
ตวับ่งชี ้ 5.1   การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานกัหอสมดุมีระบบกลไกในการประกนัคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองมีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกนัคณุภาพ มีการจดัตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ   เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
บริการวิชาการแก่ผู้ ใช้ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ และพร้อมสง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาเพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการให้บริการ   และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  สํานกัหอสมดุได้นําผลสรุปการประเมิน
คณุภาพการศกึษา  มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันางานตอ่ไป  

 สํานกัหอสมดุมีการตรวจสอบคณุภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคณุภาพ
สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเร่ืองระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้และเอกสารอ้างอิงเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2560  และมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการ  เม่ือวนัท่ี 13 
กันยายน 2560 สํานักหอ สมุดได้จัดทําเป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศกึษา 2559  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั  เพ่ือรับการ
ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน   ในฐานะเป็นหน่วยงานในสงักัดของฝ่ายวิชาการ ในวนัท่ี 11 
ตลุาคม 2560 

ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้5.1  (ได้คะแนน เท่ากบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีคณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบ

ดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 
สหส.อ5.1.001 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนั
คณุภาพ สํานกัหอสมดุ  ประจําปีการศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+มีแผนการตรวจสอบ
คณุภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจําปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จดัทําเป็นรายงานประจําปีเสนอตอ่
คณะกรรมการประกนัคณุภาพของ
หนว่ยงานต้นสงักดั (ฝ่าย) 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559     
สํานกัหอสมดุ 
(อ้างถงึ) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

4  (4) มี(3)+มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ของมหาวทิยาลยั 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559     
สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ5.1.004  รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ฝ่ายวิชาการ ประจําปีการศกึษา 
2558 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
5  (5) มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบ

คณุภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ  สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
2559 

    
สํานกัหอสมดุเร่ิมนําระบบประกนัคณุภาพมาเพิ่มประสทิธิภาพในการดําเนินงานในปีการศกึษา 

2545  จากนัน้ในปีการศึกษา 2548 สํานกัหอสมดุได้นํากิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุด้วย
เห็นถึงความสําคัญของการสร้างสุขลักษณะในพืน้ท่ีปฏิบัติงานและพืน้ท่ีการให้บริการ   โดยมีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพ่ือทําหน้าท่ีบริหาร
และดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส อย่าง
ต่อเน่ือง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแก้ไขให้ได้มาตรฐานของกิจกรรม 5ส          
มีผลลพัท์เป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน  มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือเป็น
หลักฐานทางด้านเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของแต่ละปี ต่อมาปีการศึกษา 2557 
สํานกัหอสมดุได้เพิ่มอีก 2ส  คือ สวยงาม  และสิ่งแวดล้อมโดยมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องสมดุสีเขียวของสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ  

 นอกจากนี ้ สํานกัหอสมดุยงัได้นําหลกั 1A3Rs มาปฏิบตัร่ิวมกบักิจกรรม 7ส เพ่ือดแูลเร่ืองการ
ใช้พลงังานและการปรับ เปล่ียนพฤตกิรรมการใช้ทรัพยากรของบคุลากร ประกอบด้วย 
              A  =  Avoid     คือ   การหลีกเล่ียงหรืองดการใช้ทรัพยากรท่ีต้องใช้พลงังานสงูในการผลติ  
             R1 = Reduce   คือ   การลดการใช้วสัดสุิง่ของท่ีต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นตวัผลติให้
น้อยลงหรือใช้เท่าท่ีจําเป็น 
             R2 = Reuse       คือ  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ท่ีสดุด้วยการนําวสัดสุิง่ของท่ีใช้แล้วมาใช้ซํา้  
             R3 = Recycle คือ  การแปรรูปหรือแปรสภาพสิง่ ของท่ีไมใ่ช้แล้วให้สามารถนํากลบัมาใช้ได้อีก 
ส่งผลให้สํานักหอสมุดได้รางวัลการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศจากผลงาน          
“การพฒันาองค์กรด้วยหลกั 1A3Rs”  จากคณะกรรมการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัรังสิต   ในงาน
นิทรรศการและเสวนาด้านการจดัการความรู้  (KM Day Rangsit University)  ประจําปีการศกึษา 2559  
เม่ือวนัศกุร์ท่ี 21 เมษายน 2560    

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ5.1.006            รายงานการประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ     

ประจําปีการศกึษา 2559 
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สหส.อ5.1.007            คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

 สหส.อ5.1.008            คําสัง่แตง่ตัง้กลุม่พืน้ท่ีกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
 สหส.อ5.1.009           เอกสารรายงานการประเมินโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ และ

รณรงค์ประหยดัพลงังาน ประจําปีการศกึษา 2559 
 สหส.อ5.1.010            รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2559 
สหส.อ5.1.011                เอกสารการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นเลศิ 
                                การบริหารมุง่ผลสมัฤทธ์ิเน้นหลกัประหยดั ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 

                                เร่ือง การพฒันาองค์กรด้วยหลกั 1A3Rs  สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ  
          

ตวับ่งชี ้5.2  ประสิทธิผลในการดาํเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 สํานกัหอสมดุกําหนดให้ทกุแผนกเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานประกนัคณุภาพ โดยการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ตวัแทนบรรณารักษ์ 
และตวัแทนเจ้าหน้าท่ีจากทกุแผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตวับง่ชีค้ณุภาพให้สอดคล้องกบัภาระงาน
หลกั และดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการประเมนิคณุภาพตนเองตามองค์ประกอบและ
ตวับง่ชีท่ี้กําหนดไว้ มีการประเมินจดุออ่น จดุแข็ง ข้อเสนอแนะ และจดัทํารายงานการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559 เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
และสาธารณชนได้รับทราบ    

 ผลการประเมินการดาํเนินงาน ตวับ่งชี ้5.2 (ได้คะแนน เทา่กบั 5 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน) 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
1  (1) มีกลไกการดําเนินงานประเมิน

ตนเองของหน่วยงาน  
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

2  (2) มี(1)+ บคุลากรมีสว่นร่วมในการ
กําหนดตวับง่ชี ้

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.001 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ  ประจําปีการศกึษา 2559 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 
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คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างองิ 
3  (3) มี(2)+มีการประเมินผลตนเอง

ของหนว่ยงาน 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559     
สํานกัหอสมดุ 
(อ้างถงึ) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

4  (4) มี(3)+มีการนําผลการประเมิน
มาวางแผนพฒันา 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2559 

5  (5) มี(4)+มีการปรับปรุงตวับง่ชีแ้ละ
เกณฑ์การประเมินคณุภาพอยา่ง
สม่ําเสมอ 

สหส.อ5.2.006  รายงานประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจําปีการศกึษา 2558 สํานกัหอสมดุ  
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ส่วนที่ 3 

การประเมินผลการดาํเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการดาํเนินงาน 

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
 

ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ  
ดาํเนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
1.1 การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน  วตัถปุระสงค์     
และแผนดําเนินการ 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วตัถปุระสงค์           
และแผนดําเนินการ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(2)  มี(1)+บคุลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการกําหนด
ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินการ 

(3)  มี(2)+บคุลากรในหน่วยงานได้ปฏิบติัภารกิจตามแนว
ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ   

(4)  มี(3)+มีการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ  และ
เสริมสร้างความตระหนกัของบคุลากรในหน่วยงาน
อยา่งตอ่เน่ือง 

(5)   มี(4)+มีการทบทวนเพ่ือปรับให้เหมาะสมกบั 
        สถานการณ์ปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / 
แผนงาน และการประเมิน
แผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกบั
ปรัชญา ปณิธาน  วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการ
ของมหาวิทยาลยั  

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

ท่ีกําหนดไว้  
(4)    มี(3)+มีการประเมินแผนงาน และโครงการ 
         ท่ีได้ดําเนินการแล้ว 
(5)    มี(4)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและโครงการ 

มาใช้ปรับปรุง และพฒันางานของหน่วยงานให้ดีขึน้ 

 
 
 
 
 

5 
 
 

 

รวมองค์ประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 1 5.00  
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบ่งชี ้

 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ  
ดาํเนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
2.1   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 

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

วางแผนพฒันาตอ่ไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่  

ผู้บงัคบับญัชา 

 
 
 

5 

 

2.2   งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพฒันาตอ่ไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่  

ผู้บงัคบับญัชา 

 
 
 

5 

 

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

วางแผนพฒันาตอ่ไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่  

ผู้บงัคบับญัชา 

 
 
 

5 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ต่อ) 
 

 
ตัวบ่งชี ้

 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ  
ดาํเนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
2.4   งานจดหมายเหต ุ (1)     มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 

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

วางแผนพฒันาตอ่ไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่  

ผู้บงัคบับญัชา 

 
 
 

5 

 

2.5   งานบริการสง่เสริมวิชาการ (1)     มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 
(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพฒันาตอ่ไป  
(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่  

ผู้บงัคบับญัชา 

 
 
 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 2 25  

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 2 5.00  
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ  
ดาํ เนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
3.1  การบริหารและการจดัการ  (1)  มีแผนการบริหารและการจดัการ         

(2) มี(1)+บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนการ
บริหารและการจดัการ 

(3) มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ 

(4) มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5) มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
        พฒันา      

 
 
 

5 
 
 

 

3.2  การกําหนดภาระหน้าท่ีของ 
        บคุลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากรไว้ 
อยา่งชดัเจน 

(2)  มี(1)+มีระบบติดตามผลการปฏิบติังาน 
       ของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี 
(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบติังาน 
       ของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี 
(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการปฏิบติังานของ 
       บคุลากรตามภาระหน้าท่ี 
(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       และพฒันางานตอ่ไป  

 
 

 
 

5 
 
 

3.3   ระดบัความพงึพอใจของ         
ผู้ รับบริการ 

(1)   คา่เฉล่ีย 1.00 - 1.50 
(2)   คา่เฉล่ีย 1.51 - 2.50 
(3)   คา่เฉล่ีย 2.51 - 3.50 
(4)  คา่เฉลี่ย  3.51 - 4.50 
(5)  คา่เฉลี่ย  4.51 - 5.00 

 
 

4 

 

3.4  การพฒันาบคุลากร (1)   มีแผนการพฒันาบคุลากร 
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการพฒันาบคุลากร 
(3)   มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ  
(4)   มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
       พฒันา 

 
 
 

5 
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องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิ 

การดาํ เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
3.5   ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือ 

ช่วยในการบริหารและการ 
        ตดัสนิใจ 

(1)  มีแผนเก่ียวกบัระบบข้อมลูสารสนเทศ      
(2)  มี(1)+มีระบบและกลไกในการจดัเก็บข้อมลู 
       สารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานในการจดัเก็บ 
       ข้อมลูสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
(4)  มี(3)+มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
 (5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
       พฒันา 

 
 
 
 
5 
 

3.6   การบริหารความเส่ียง (1)  มีแผนเก่ียวกบัการจดัการความเส่ียง      
(2)  มี(1)+มีระบบ  กลไกในการจดัการ         

ความเส่ียง 
(3)  มี(2)+มีการประชมุการบริหารความเส่ียง        
(4)  มี(3)+มีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง 
 (5)  มี(4)+มีผลการดําเนินงานตามมาตรการลด 
       ความเส่ียง 

 
 
 
 
5 
 

รวมองค์ประกอบที่ 3 29  

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 3 4.83  
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องค์ประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ  
ดาํ เนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
4.1  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจดัทําแผนงบประมาณประจําปี       

(2)   มี(1)+ มีกลไกในการใช้งบประมาณประจําปี 
       และสอดคล้องกบันโยบายหลกัของ 

มหาวิทยาลยั 
(3)  มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
       โครงการ  
(4)  มี(3)+มีการประเมินผลการใช้งบประมาณ 
       ประจําปี 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน    

พฒันา    

 
 
 
 
5 

 

4.2  การจดัสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 
         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 
และการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง 

        และครอบคลมุภารกิจ  
(2)   มี(1)+มีระบบและกลไกการตรวจสอบ และ 
        มีการดําเนินกิจกรรม / โครงการตาม 

แผนงานท่ีกําหนด 
(3)   มี(2)+มีการติดตามประเมินผลดําเนินงาน 
        ทกุกิจกรรม / โครงการ 
(4)   มี(3)+มีการสรุปหรือรายงานและเผยแพร่ให้ 
        บคุลากรทราบ 
(5)  มี(4)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       พฒันา   

 
 
 
 
 
5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 4 10  

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 4 5.00  
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบ่งชี ้

 
เกณฑ์การประเมนิ 

ผลการ 
ประเมนิการ   
ดาํเนินงาน 

ผลการ 
ประเมนิ 
ของผู้ 

ประเมนิฯ 
5.1  การประกนัคณุภาพ และการ

ตรวจสอบคณุภาพ 
(1) มีคณะกรรมการหรือผู้ รับผิดชอบ 
        ดําเนินงานการประกนัคณุภาพ 
(2) มี(1)+มีแผนการตรวจสอบคณุภาพ 
(3)   มี(2)+มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบและ 
       ประเมินผลตนเองโดยจดัทําเป็นรายงาน

ประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการประกนั
คณุภาพของหน่วยงานต้นสงักดั (ฝ่าย) 

(4)   มี(3)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
       โดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพ 
       การศกึษาภายในของมหาวิทยาลยั 
(5)   มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบคณุภาพ

ภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ประสทิธิผลในการดําเนินงาน 
ประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 

         

(1) มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 

(2) มี(1)+บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนด   
ตวับง่ชี ้

(3) มี(2)+มีการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
(4) มี(3)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน

พฒันา 
(5) มี(4)+มีการปรับปรุงตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ 
        การประเมินคณุภาพอยา่งสม่ําเสมอ 

 
 
 
 

5 

 

รวมองค์ประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 5 5.00  
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ส่วนที่ 4 

สรุปรายงานประจาํปีการศกึษา 2559 และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
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ส่วนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจาํปีการศกึษา 2559 และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 
1.  สรุปรายงานประจาํปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบ 

 
จาํนวน 
ตวับ่งชี ้

 
(n) 

 
ค่าเฉล่ีย            

ผลการประเมินการ
ดาํเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์และ
แผนการดําเนินการ 

 
2 

 
5.00 

 
ดีมาก 

2.  ภาระงานหลกั 5 5.00 ดีมาก 
3.  การบริหารและการจดัการ 6 4.83 ดีมาก 
4.  การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 
5.  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองค์ประกอบที่ 1 - 5 17   

คะแนนถ่วงนํา้หนัก** 
รวมองค์ประกอบที่ 1 - 5 

 
83.98* 

 

คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดมีาก 

 
การคดิคาํนวณ 
 * เทา่กบั (2x5.00) + (5x5.00) + (6x4.83) + (2x5.00) + (2x5.00) 
  =  10 + 25 + 28.98 + 10 + 10 
  =  83.98 
 
 ** เท่ากบั    83.98       =    4.94 
                     17 
 n   =  จํานวนตวับง่ชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบ 
 x  =  คา่เฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนินงานแตล่ะองค์ประกอบ 
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2. สรุปผลการดาํเนินงานปีการศกึษา 2559 
จุดเด่น 
สาํนักหอสมุด 

.   1. มีการจดัปฐมนิเทศแนะนําการใช้ห้องสมดุให้กบันกัศกึษาใหมต่ลอดปีการศกึษา      
 2. มีการจดัอบรมและแนะนําการใช้ฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัแก่อาจารย์ และนกัศึกษาทุกระดบั
อยา่งตอ่เน่ือง 

3. มีช่องทางติดต่อเพ่ือการบริการและประชาสมัพันธ์ข่าวสารหลายช่องทาง เช่น Ask a 
Librarian ทางโทรศพัท์ อีเมล์ และเครือขา่ยสงัคมออนไลน์     

4.  มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่าน และการใช้ห้องสมดุ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่าน  
และสนบัสนนุให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มคา่  

5. มีเครือขา่ยความร่วมมือกบัห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทัง้รัฐและเอกชน เพ่ือประโยชน์ในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั โดยเฉพาะการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการยืมระหวา่งห้องสมดุ   
TU- Thaipul   ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ (Resource sharing)  5  แห่ง  
(มหาวิทยาลยัเอกชน 4 แหง่ และรัฐ 1 แห่ง) ได้แก่ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   สํานกัหอสมดุ
และศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  สํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและ
หอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ และหอสมดุแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ผา่นระบบ EDS 
(EBSCO Discovery Service) ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั และท่ีสําคญัเป็นการ
ช่วยองค์กรในการประหยดังบประมาณลงได้จํานวนมากแตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้    
           6. มีการนําหลกั 1A3Rs มาดําเนินการควบคู่ไปกบักิจกรรม 7ส เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรของ
สํานกัหอสมดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบันโยบายเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานและการ
ดแูลสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้สํานกัหอสมดุได้รับรางวลัด้านการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศจากคณะกรรมการ
จดัการความรู้ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจําปีการศกึษา 2559 และสํานกัหอสมดุได้เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินเป็นห้องสมดุสีเขียวตามมาตรฐานห้องสมดุสีเขียวของสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ 
ในปีการศกึษา 2560  

7. บคุลากรได้รับการพฒันาทกัษะความสามารถอย่างสม่ําเสมอ และมีโอกาสได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการพฒันางาน 
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ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
อาคารหอสมดุมีอายแุละสภาพทรุดโทรม ลกัษณะทางกายภาพของอาคารไม่เอือ้ต่อการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ มีอุปสรรคในการพฒันาด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์ท่ีใช้งานในปัจจบุนัมีสภาพเก่าไม่ทนัสมยัและไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเรียนรู้และเข้าถึงสารสนเทศ  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 มหาวิทยาลยัควรสนบัสนนุงบประมาณในการปรับปรุงอาคารหอสมดุ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และ
ครุภณัฑ์ให้ทนัสมยัและมีบรรยากาศสง่เสริมการเรียนรู้และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม     
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี ้สกอ. ที่สาํนักหอสมุดรับผิดชอบ  
ปีการศกึษา 2559 

องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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รายชือ่เอกสารอา้งองิตามตวับง่ชี ้6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
สํานกัหอสมดุ 

 
ลาํดบัที ่ เลขเอกสาร ชือ่เอกสาร/ดาวนโ์หลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 แผนพัฒนาสํานักหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ 2555-2559 

2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดําเนนิงานสํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

4 มรส.สหส.6.1.004 งบประมาณของสํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

6 มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจง้เรือ่งงบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรปุคา่ใชจ้า่ยทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 

8 มรส.สหส.6.1.008 จํานวนคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ สํานักหอสมดุประจําปีการศกึษา 2559 

9 มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซตสํ์านักหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 

10 มรส.สหส.6.1.010 ชอ่งทางประชาสมัพันธข์า่วสารสํานักหอสมดุ 

11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสํารวจความพงึพอใจประจําปีการศกึษา 2559 

12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏบิตังิาน (Action plan) สํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

13 มรส.สหส.6.1.013 สรปุจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดของสํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

14 มรส.สหส.6.1.014 สรปุจํานวนทรัพยากรสารสนเทศและรายชือ่ทีจั่ดหา ประจําปีการศกึษา 2559 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรปุสถติกิารใชบ้รกิารประจําปีการศกึษา 2559 

16 มรส.สหส.6.1.016 สรปุสถติกิารปฐมนเิทศประจําปีการศกึษา 2559 

17 มรส.สหส.6.1.017 สรปุการจัดอบรมการใชฐ้านขอ้มลูแกอ่าจารย ์บคุลากร ประจําปีการศกึษา 2559 

18 มรส.สหส.6.1.018 สรปุการสอน/อบรมการใชฐ้านขอ้มลูใหนั้กศกึษา ประจําปีการศกึษา 2559 

19 มรส.สหส.6.1.019 สรปุกจิกรรมสง่เสรมิการอา่น ประจําปีการศกึษา 2559 

20 มรส.สหส.6.1.020 สรปุผลการสํารวจความพงึพอใจ ประจําปีการศกึษา 2559 

21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารสํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
(ครัง้ที ่4/2559 วนัที ่29 มถินุายน 2559) 

22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ฝ่ายวชิาการ ประจําปีการศกึษา 2558 

23 มรส.สหส.6.1.023 สรปุผลการดําเนนิงานโครงการสํานักหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 

24 มรส.สหส.6.1.024 รายละเอยีดและคณุลกัษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 

25 มรส.สหส.6.1.025 เอกสารประชมุความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัในการบอกรับฐานขอ้มลู Scopus 

26 มรส.สหส.6.1.026 หนา้จอการสบืคน้ TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html) 

27 มรส.สหส.6.1.027 รายงานประเมนิโครงการ7ส และรณรงคป์ระหยัดพลงังาน 

28 มรส.สหส.6.1.028 ภาพถา่ยบรเิวณหอ้ง Study Room 

29 มรส.สหส.6.1.029 สรปุผลการดําเนนิงานความรว่มมอืระหวา่งเครอืขา่ย TU-Thaipul 

30 มรส.สหส.6.1.030 การขออนุมัตบิอกรับฐานขอ้มลู Scopus 

31 มรส.สหส.6.1.031 สรปุผลการพัฒนาองคก์รดว้ยหลกั 1A3Rs 

32 มรส.สหส.6.1.032 ภาพงานแสดงนทิรรศการเพือ่เผยแพรผ่ลงานโปสเตอรท์ีไ่ดรั้บรางวลัการพัฒนา 
องคก์รดว้ยหลกั 1A3Rs 
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รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 
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ภาคผนวก  ข 
รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 

 
คําอธิบายการใช้รหสัสําหรับรายการอ้างอิง 
 
องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.2.003 โครงสร้างการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ           

ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.2.004  แผนพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2555-2559  
สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ1.2.006  แผนพฒันาสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2555-2559  
สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
 
องค์ประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก  
(ตวับ่งชี ้2.1) 

หมายเลข
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 
(2553-2559) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 
2559 

สหส.อ2.1.003 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2559 
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องค์ประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก (ต่อ)  
(ตวับ่งชี ้2.1) (ต่อ) 

หมายเลข
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.1.004 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 
2559 

สหส.อ2.1.005 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2559 

(ตวับ่งชี ้2.2) 
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ     
สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559      
สหส.อ2.2.003 แผนดําเนินงานและตารางปฏิบตังิานแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559  
สหส.อ2.2.004 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559      
สหส.อ2.2.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559   
สหส.อ2.2.006 สรุปผลสถิตแิผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2559  

(ตวับ่งชี ้2.3)   
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.3.001 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559      
สหส.อ2.3.002 แผนดําเนินงานและตารางปฏิบตังิานแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559  
สหส.อ2.3.003 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ2.3.004 สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559  
สหส.อ2.3.005 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2559 

(ตวับ่งชี ้2.4)   
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 
2559      

สหส.อ2.4.002 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2559  
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องค์ประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ3.1.001 โครงสร้างบริหารและภาระงาน  สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.002  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.003 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ       

ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.1.004 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2559 
สหส.อ3.2.005 Job Description สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.2.006 ข้อมลูบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.2.007 คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้าหน้าท่ีดํารง

ตําแหนง่หวัหน้างาน บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี 
สหส.อ3.2.008 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2559  
สหส.อ3.3.009 แบบสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.3.010 สรุปผลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.4.011 เอกสารบนัทกึกิจกรรมการพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2559  
สหส.อ3.4.012 เอกสารบนัทกึข้อความ จดหมายเชิญประชมุ อบรม สมัมนา ภายใน-ภายนอก 

ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.5.013 เอกสารเว็บเพจหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.6.014     คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2559 
สหส.อ3.6.015 แผนบริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ3.6.016 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานกัหอสมดุประจําปี

การศกึษา 2559 
 
 



 140 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ4.1.001 นโยบายการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.003 การจดัสรรงบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.004 ขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.005 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.006 สรุปการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.007 รายงานการประเมินโครงการในรูปแบบ PDCA ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ4.1.008 ประเมินการใช้งบประมาณโครงการ ประจําปีการศกึษา 2559 
 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ5.1.001 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ5.1.002 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2559 สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ5.1.003 ผลการตรวจสอบตนเองภายใน สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
สหส.อ5.1.004 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานสนบัสนนุการศกึษา 

ประจําปีการศกึษา 2558 
สหส.อ5.1.005 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2559 
สหส.อ5.2.006 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2558 สํานกัหอสมดุ 
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ภาคผนวก ค 

 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  การแนะนําการใช้ห้องสมดุและอบรมวิธีการสืบค้นข้อมลู 
                 -  กิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ   
      -  กิจกรรม RSU Loves to Read 
      -  วารสารรังสติสารสนเทศ 
 

 ส่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการ 
                    -  จดหมายขา่วสํานกัหอสมดุรายเดือน 
                 -  จดหมายขา่วสํานกัหอสมดุรายสปัดาห์ 
                 -  เครือขา่ยสงัคมออนไลน์   Facebook 
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 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

 
 

 

                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะนําการใช้ห้องสมดุ และอบรมวิธีการสืบค้นข้อมลู 
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กิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ 
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กิจกรรม RSU Loves To Read 
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วารสารรังสติสารสนเทศ 
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 สื่อประชาสมัพนัธ์ขา่วสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่วสํานกัหอสมดุ รายเดือน 
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 สื่อประชาสมัพนัธ์ขา่วสารบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่วสํานกัหอสมดุ รายสปัดาห์ 
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เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 


