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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
 

 
 สํานกัหอสมดุเป็นหนว่ยงานสนบัสนนุการศกึษามีฐานะเทียบเท่าคณะ มีสายการบงัคบับญัชา

ขึน้ตรงตอ่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการจดัแบง่โครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่าย
เทคนิคและบริการ และฝ่ายพฒันา และระดบัแผนกจํานวน 5 แผนก ได้แก่ แผนกเทคนิค แผนกบริการ 
แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหต ุ และสํานกังานเลขานกุาร ปัจจบุนัมีอตัรากําลงัทัง้สิน้ 25 คน        

ปีการศึกษา 2561ได้รับการจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้  24,725,126.79 บาท (ย่ีสิบส่ีล้านเจ็ด
แสนสองหม่ืนห้าพันหนึ่ง ร้อยย่ีสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  มีค่าใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิ น้ 
24,505,275.79 บาท  (ย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คิดเป็น    
ร้อยละ 99.11 ของงบประมาณท่ีได้รับ โดยคา่ใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุ
ประเภทเป็นเงินทัง้สิน้ 13,421,500.00บาท (สิบสามล้านส่ีแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน)คิดเป็น
ร้อยละ  54.28  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

ในปีการศกึษา 2561 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 2561 สํานักหอสมุดมีโครงการจํานวน 13 โครงการ โดยเป็นโครงการท่ีใช้
งบประมาณ 11 โครงการและไม่ใช้งบประมาณ 2 โครงการมีการดําเนินการตามแผนท่ีวางไว้ครบถ้วน
โดยมี โครงการท่ีได้รับงบประมาณบรรลุ 11 โครงการ  และโครงการท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณบรรลุ 2 
โครงการ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมลูในการพฒันาตอ่ไป  

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

หลกัสตูรการเรียนการสอนทกุหลกัสตูร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลยั โดยได้
กําหนดตัวบ่งชีเ้พ่ือวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกล่าว 5ตัวบ่งชี  ้ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ การ
ดําเนินงานหอจดหมายเหตแุละการบริการสง่เสริมวิชาการ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานและการให้บริการอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยใช้
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัใินการบริหารการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การจดัทําฐานข้อมลูทรัพยากร
สารสนเทศทกุประเภท การบริการสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การบริการยืมคืนทรัพยากร
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยี RFID ในการบริการยืมคืนด้วยตนเอง โดยมีการตดิตัง้เคาน์เตอร์บริการยืม
ด้วยตนเอง (Self-Check Service) และจดุรับคืนหนงัสือ (Books Return Station) และมีระบบเครือขา่ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ระบบ  LAN และ WiFi ภายในอาคารเพ่ือรองรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสน 
เทศและความรู้ และมีการพฒันาและบํารุงรักษาเว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ http://library.rsu.ac.th ให้
เป็นปัจจบุนั 

ปีการศกึษา 2561 บคุลากรของสํานกัหอสมดุได้รับการพฒันาทกัษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉล่ียคนละ 0.71 กิจกรรม  

การจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ปีการศกึษา  2561 มีการจดัสรรค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 13,325,142.36  บาท (สิบสามล้านสามแสนสอง
หม่ืนห้าพนัหนึง่ร้อยส่ีสบิสองบาทสามสบิหกสตางค์)  คดิเป็นร้อยละ 54.37 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

     ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีใช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(12,033.86คน) มีสดัส่วนเท่ากับ 1,107.30บาทต่อ 1คน และใช้ในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์คดิเป็นร้อยละ 69.32 ของคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด   

 ในปีการศึกษา 2561สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รวมจํานวนทัง้สิน้ 
38,282,897 รายการ ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (38,079,183 รายการ)ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 99.46 ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดเม่ือเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2560มีทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.85 เม่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ มีสัดส่วนทรัพยากรสารสนเทศ 
(38,079,183รายการ) ตอ่จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่า (12,033.86 คน) เท่ากบั 3 รายการตอ่คน 
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 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมดุเปิดให้บริการตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 
08.30 น.ถึง 19.00 น. และให้บริการในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. รวมชัว่โมง
เปิดให้บริการเฉล่ีย 10.5 ชัว่โมงตอ่วนั มีบรรณารักษ์ให้บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า และมีบริการ
ตอบคําถามผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ E-mailFacebook ตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ 
ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.30 น. เฉล่ียวนัละ 10 ชัว่โมง และในวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึง 16.30 น. เฉล่ียวนัละ 7.5 ชัว่โมง  

ปีการศึกษา 2561 มีสถิติผู้มาเข้าใช้สํานกัหอสมุดจํานวนทัง้สิน้119,842ครัง้(หอสมดุกลาง 
จํานวน  83,979 ครัง้  ห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี จํานวน 345 ครัง้ และใช้บริการผ่านเว็บไซต์จํานวน
ทัง้สิน้ 35,518ครัง้)  

 มีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ซึง่เอือ้ให้สามารถใช้งานและเข้าถึงสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
ได้ตลอด 24ชัว่โมง เช่น การสืบค้นข้อมลูผ่าน WebPacการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ การต่ออายกุารยืม-
การจองหนงัสือผา่นออนไลน์ การใช้บริการตอบคําถามออนไลน์ การยืม-คืนผา่นบริการอตัโนมตั ิเป็นต้น
ปีการศกึษา 2561 มีสถิตกิารใช้บริการรวมทัง้สิน้ 1,124,255ครัง้ 

 ในภาพรวมปีการศึกษา 2561 มีการใช้บริการต่างๆ รวม 1,326,726ครัง้ โดยเฉล่ียผู้ ใช้ 
(นกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่า 12,033.86 คน) ใช้บริการห้องสมดุคนละ110.24 ครัง้ตอ่ปี 

 การดาํเนินงานด้านจดหมายเหตุ ปีการศกึษา 2561 หอจดหมายเหตไุด้ดําเนินการทางด้าน
เทคนิคและบนัทึกลงในฐานข้อมลู ปีการศกึษา 2561 หอจดหมายเหตไุด้รับมอบและรวบรวมเอกสาร
และวตัถจุดหมายเหตเุตรียมดําเนินการจากหลกัวิชาการ รวมจํานวนทัง้สิน้  2,751  รายการ   ได้แก่ 
สรุปข่าวท่ีเผยแพร่โดยสํานกังานประชาสมัพนัธ์ จํานวน 2,175 รายการ คําสัง่ของมหาวิทยาลยัรังสิต  
จํานวน 115  รายการ  ประกาศของมหาวิทยาลยัรังสติ จํานวน   27 รายการ  รายการสถานีโทรทศัน์อาร์
เอสย ูวิสดอม ทีวี จํานวน  418 รายการ  ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
จํานวน  4  รายการ และระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการวิชาการ จํานวน  12  รายการ รวม
รายการจดหมายเหตุในฐานข้อมูลฯ จํานวนทัง้สิน้  8,175 รายการ  แบ่งเป็น หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
จํานวน 7,496รายการของท่ีระลกึจํานวน 153 รายการวีดิทศัน์ จํานวน 142 รายการมลัติมีเดีย  จํานวน
293 รายการ  ซีดี จํานวน 58 รายการดีวีดีจํานวน 32 รายการแถบบนัทึกเสียง จํานวน 1 รายการ จดั
นิทรรศการ พระพิฆเนศศรีรังสิต เทพประจํามหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาและ
เผยแพร่ให้ประชาคมรังสิตได้รับทราบโดยทัว่กนั  หอจดหมายเหตมีุช่องทางเพ่ือการเย่ียมชมและสืบค้น
สารสนเทศจดหมายเหตผุ่านเว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ (http://library.rsu.ac.th/archives/) ตลอดปี
การศกึษา 2561 มีการเข้าใช้เว็บไซต์ จํานวน 856 ครัง้ 
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 การบริการส่งเสริมวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
ให้กบันกัศกึษาใหม่ แนะนําวิธีการสืบค้นข้อมลู รวมทัง้สิน้ 31 คณะ 59 สาขา จํานวนนกัศกึษา 1,679 
คน  มีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพ่ืองานวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศกึษา รวมทัง้สิน้ 15 หลกัสตูร จํานวน 331 คน และมีการจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์
และแหลง่ข้อมลูเพ่ืองานวิจยัให้กบัอาจารย์ผู้สอนและบคุลากร รวมทัง้สิน้ 33 คณะ 8 หน่วยงาน จํานวน 
252 คน 

มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุสําหรับนกัศึกษา จํานวน 6 ครัง้ มีการจดั
นิทรรศการเน่ืองในโอกาสและวาระสําคญั จํานวน 9 ครัง้  การจดับอร์ดให้ความรู้เร่ืองท่ีน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ รวมทัง้แนะนําขา่วสารตา่งๆ จํานวน 40 เร่ือง 

มีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจําปี 2561 และมีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการใช้
ห้องสมดุโดยการจดัร่วมกบักิจกรรม “ชมุชนคนรังสติรักการอา่น” เพ่ือให้เกิดการพบปะสงัสรรค์และสร้าง
กิจกรรมสมัพนัธ์ของสมาชิกRSU Loves to Read อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมสมัพนัธภาพระหว่าง
ห้องสมดุกบัผู้ใช้บริการให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ 

 มีการจดัทําวารสารวิชาชีพ ช่ือ“ รังสติสารสนเทศ ”กําหนดออกปีละ  2 ฉบบั  (ราย 6 เดือน) เร่ิม
เผยแพร่ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และ
วิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกทัง้เพ่ือให้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากรในแวดวง
วิชาชีพและในปีการศกึษา  2558  วารสารรังสติสารสนเทศได้รับการประเมินคณุภาพวารสารวิชาการ
และคดัเลือกให้เข้าสูฐ่าน TCI (ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย – Thai-Journal Citation Index 
Centre) ในกลุม่ท่ี 2 นอกจากนี ้ สํานกัหอสมดุยงัได้พฒันาระบบการจดัการวารสารออนไลน์              
(e-Journal) ภาษาไทย เพ่ือเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  และเผยแพร่
ผลงานวิชาการและผลงานวจิยัตา่งๆ  ให้กว้างขวางยิง่ขึน้ โดยในปีการศกึษา 2561 ได้จดัพิมพ์
เผยแพร่วารสารฉบบัประจําปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561 และปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2561 ปัจจบุนัมีวารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทัง้สิน้ 44 ฉบบั 

มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้คณะอนุกรรมการ
พฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (อพส.) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนัในด้าน
ตา่งๆ  ให้เกิดการพฒันาด้านวิชาชีพและการให้บริการผู้ใช้ อีกทัง้ให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ให้
ความช่วยเหลือกันในด้านวิชาการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นคณะอนกุรรมการในเครือข่ายฯ และจะมีการจดัประชมุทกุ 2 เดือน รวมทัง้มีการ
สง่บรรณารักษ์เป็นผู้แทนเข้าเป็นคณะทํางานในกลุม่งานตา่งๆ ของ อพส. ด้วย 



จ 
 

เครือข่ายความร่วมมือในการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมดุTU-Thaipulจํานวน 10 
แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 6 แห่ง และรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
สํานกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลยักรุงเทพ สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ศนูย์
สนเทศและหอสมดุ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทุม สํานกัทรัพยากร
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ห้องสมดุมหาวิทยาลยันวมินท
ราธิราช  สํานักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ  หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)โดยสามารถทําการยืมทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างห้องสมดุผ่านเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมดุทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันและท่ีสําคญัเป็นการช่วยองค์กรในการประหยัดงบประมาณลงได้จํานวนมาก แต่สามารถมี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ในปีการศึกษา 2561 มีการให้บริการยืมระหว่างห้องสมดุโดยผ่าน
เครือข่ายTU-Thaipulจํานวน 306 รายการ (ขอยืมไปยงัสถาบนัอ่ืน 176 รายการ และให้สถาบนัอ่ืนยืม 
130 รายการ) 

มีการให้บริการแก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชนต่าง  ๆโดยสามารถเข้าใช้ได้
ตลอดเวลาทําการ และมีการจดัระบบการตรวจสอบผู้ เข้าใช้ภายนอกในปีการศึกษา 2561 มีการขอเข้าใช้บริการ
สํานกัหอสมดุและยืมทรัพยากรสารสนเทศรวมทัง้ขอสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมดุจากหน่วยงานต่าง  ๆ รวมทัง้สิน้  
1,922 ราย 

มีการรับฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในปีการศกึษา 2561 มี
การฝึกปฏิบตังิานให้กบันกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพาจํานวน 3 คน 
นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 3  คน   
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
สํานกัหอสมดุมีสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน มีการกําหนดโครงสร้างและแบง่สว่นงาน มีการ

บริหารงานอยา่งมีสว่นร่วม มีคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุและมีการประชมุเป็นประจํา มี
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นท่ีปรึกษา มีการบริหารความเส่ียงโดยวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงใน
การปฏิบตังิานและการให้บริการ ตลอดจนมีการกําหนดแผนกําจดัและลดระดบัความเส่ียง มีการพฒันา
บคุลากรโดยใช้แผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั แผนพฒันาฝ่ายวชิาการและแผนการจดัการความรู้
ของมหาวทิยาลยัเป็นแนวทาง  

 



ฉ 
 

ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจําปีการศกึษา 2561 อยูใ่นระดบัดี  มีคา่เฉล่ีย 4.09 
(คะแนนเตม็ 5) ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ  ด้านผู้ให้บริการ มีคา่เฉล่ีย  4.26  รองลงมาได้แก่ ด้าน
สถานท่ี วสัด ุ ครุภณัฑ์ มีคา่เฉลี่ย 4.23  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่เฉลี่ย 4.08  ด้านการเข้าถึง
ข้อมลู มีคา่เฉล่ีย 4.04  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  มีคา่เฉลี่ย 3.99 และด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู
ขา่วสาร มีคา่เฉล่ีย 3.97  ตามลําดบั 

ในปีการศกึษา 2561 มีกิจกรรมพฒันาบคุลากร รวมจํานวน 194 ครัง้ จําแนกเป็นการประชมุ 
การฝึกอบรม การสมัมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศกึษาดงูาน ในจํานวนดงักลา่วเป็นการจดั
โดยสํานกัหอสมดุ จํานวน 10 ครัง้ บคุลากรได้รับการพฒันาตนเองเฉล่ียคนละ 8.08 ครัง้ตอ่ปี มีการ
กําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุลากรทกุตําแหนง่ไว้ในคําบรรยายลกัษณะงาน  

มีการใช้ข้อมลูสารสนเทศจากระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ (Aleph Library System) ระบบการยืม-
คืนด้วยตนเองด้วย RFID ผ่านระบบ Self-Check Service และ Books Return System ระบบบนัทึก
ข้อมลูการเข้าใช้ห้องสมดุของผู้ ใช้จากการสแกนบาร์โค้ดและระบบการจดัการวารสารรังสิตสารสนเทศ
ตลอดจนระบบบริหารงานงบประมาณและแผนงานของมหาวิทยาลยัในการบริหารงาน มีการบํารุง 
รักษาระบบ การตดิตามประเมินผลและการใช้สารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจ      

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 4.83 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ  

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

 



ช 
 

ปีการศึกษา 2561 ได้รับการจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้  24,725,126.79 บาท (ย่ีสิบส่ีล้านเจ็ด
แสนสองหม่ืนห้าพันหนึ่ง ร้อยย่ีสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  มีค่าใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิ น้ 
24,505,275.79 บาท  (ย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนห้าพนัสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  คิดเป็นร้อย
ละ 99.11 ของงบประมาณท่ีได้รับ โดยค่าใช้จ่ายหลกันํามาใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทเป็นเงินทัง้สิน้ 13,421,500.00บาท (สิบสามล้านส่ีแสนสองหม่ืนหนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน)คิดเป็น
ร้อยละ  54.28  ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด   

มีการคํานวณต่อทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ และต้นทุนต่อหน่วยบริการเพ่ือใช้เป็น
ตวัชีว้ัดในการพัฒนาบริการและการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ในปี 2561 มีต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากร
สารสนเทศหน่วยละ 0.64 บาท และต้นทนุการบริการหน่วยละ 18.47 บาท 

ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
สํานกัหอสมดุให้ความสําคญักบัการประกนัคณุภาพการปฏิบตังิาน มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารและบคุลากรจากทกุแผนก และมีการสลบัสบัเปล่ียนทกุปี มีการ
กําหนดตวับง่ชีค้ณุภาพท่ีเก่ียวกบัภาระงานหลกั ท่ีครอบคลมุพนัธกิจหลกัของสํานกัหอสมดุ  

ระบบ กลไกและการดําเนินงานประกนัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ
และประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  
สํานกัหอสมดุได้สรุปและวิเคราะห์ผลของการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงานเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข 
และได้นําเสนอตอ่ผู้บริหารมหาวิทยาลยั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่ตอ่สาธารณชน   

 นอกจากนี ้สํานกัหอสมดุยงัให้ความสําคญักบัการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ซึง่เป็นกลไกพืน้ฐาน
ในด้านความมีระเบียบ ความสะอาด สขุนิสยั รวมทัง้เร่ืองของสิ่งแวดล้อม  มีการแต่งตัง้คณะทํางานฯ 
มาทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและสร้างการมีสว่นร่วม กิจกรรม 7ส เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนนุการดําเนินการ
ประกนัคณุภาพและพฒันาคณุภาพบริการของห้องสมดุอยา่งตอ่เน่ือง    

ผลการประเมินการดาํเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

สรุปผลการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 17 ตวับ่งชี ้ มีผลการ
ดาํเนินงานเท่ากับ 4.94  หรืออยู่ในระดบัดมีาก 

 
 
                                                                          ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 

                                                                                                     11 ตลุาคม 2562 
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 
 
1.1ช่ือหน่วยงาน และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ 

  สํานกัหอสมดุเป็นหน่วยงานหนึง่ของมหาวิทยาลยัรังสติมีฐานะเทียบเท่าคณะ    มีสายการบงัคบั 
บญัชาขึน้ตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการโดยมีผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุทําหน้าท่ีบริหารและควบคมุ
การดําเนินงานด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของสํานกัหอสมดุ 

ผู้บริหารมหาวทิยาลยัรังสติได้เร่ิมโครงการก่อตัง้ห้องสมดุขึน้เม่ือปี พ.ศ.2528 โดยรับบคุลากร
ตําแหนง่บรรณารักษ์เข้ามาทําหน้าท่ีจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์สําหรับงาน
ห้องสมดุ โดยใช้พืน้ท่ีบริเวณชัน้ 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1เป็นท่ีทําการชัว่คราว และเม่ือ
มหาวิทยาลยัเปิดการเรียนการสอน ณ สถานท่ีตัง้ปัจจบุนัในปี พ.ศ.2529 จงึได้ทําการย้ายห้องสมดุมาเปิด
บริการท่ีบริเวณชัน้ 3 และ 4 อาคารประสทิธิรัตน์ ตอ่มาปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ายมาให้บริการท่ีบริเวณชัน้ 2
ของอาคารประสทิธิพฒันาเน่ืองจากมีจํานวนนกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ จนถงึปี พ.ศ. 2532 สํานกัหอสมดุจงึได้
ย้ายมายงัอาคารหอสมดุซึง่เป็นท่ีทําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์พันธกจิ วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
 
 ปรัชญา 

สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 
 ปณิธาน 
 สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั และบริการท่ีมีประสทิธิภาพ 
เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม                          
 
 วิสัยทศัน์ 

สํานกัหอสมดุ เป็นศนูย์กลางแหง่การเรียนรู้และแหลง่ทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเช่ือมโยง
ข้อมลูระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ทําให้เกิดบริการท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ สนบัสนนุเป้าหมายของมหาวิทยาลยัท่ีมุง่เน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ ในอนัท่ีจะสรรค์
สร้างงานวิจยัเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคม และเป็นห้องสมดุสีเขียวท่ีประหยดัพลงังานและ
รักษาสิง่แวดล้อม 
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 พันธกิจ 
 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ เป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม สนบัสนนุพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัด้วยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกหลกัสูตรรวมทัง้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริการท่ีหลากหลายด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนการพัฒนา
งานวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
  วัตถุประสงค์ 

1.จดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลมุทกุหลกัสตูรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลยั 

2.ให้บริการผู้ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
3.สนบัสนนุการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม 
4.ให้บริการวิชาการแก่ชมุชนและสงัคมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5.สร้างความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกนัอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 
                สํานกัหอสมดุ มีแผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั (2560-
2564) และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการในด้านการบริการวิชาการ (2560-2564) โดยกําหนด
เป็นแผนงานด้านตา่งๆ ดงันี ้
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่ 
  1.  โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
                         2.  โครงการสง่เสริมการอา่น 
  3.  โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
  4.  โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
 
 



4 
 

กลยุทธ์ที่  1.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
1. โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวจิยั 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.8 มีเคร่ืองมือและระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

1. โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ชีนํ้าการรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 โครงการ/กจิกรรมที่ดาํเนินการเพื่อให้ทัง้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดตระหนักถงึคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมและภมิูปัญญาของชาตแิละท้องถิ่น 
                        1. โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั 
  2. โครงการบริการชมุชน 
 
กลยุทธ์ที่ 4.2 โครงการ/กจิกรรมการสร้างจติสาํนึกในการทาํนุบาํรุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
                   1. โครงการห้องสมดุสีเขียว  
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุขม 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางตาํแหน่งวิชาการ 
                       1. โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 5.6 ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีมีความพงึพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดบัด-ีดมีาก 
                        1. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
                        2. โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ
กลยุทธ์ที่ 5.8 ร้อยละของบุคลากรและนักศกึษามีความพงึพอใจต่อสภาวะแวดล้อมและ

บรรยากาศในมหาวิทยาลัยระดบัด-ีดมีาก 

  1. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมดุ               
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                   ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุได้กําหนดแผนดําเนินงานโดยมีโครงการเพ่ือให้สอด 
คล้องกบัแผนพฒันาสํานกัหอสมดุ จํานวน 13   โครงการ  ขออนมุตังิบประมาณ 2,177,692.00 บาท    
ตัง้เบกิจริง 1,880,002.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 86.33 ของงบประมาณท่ีตัง้ขอ โดยเป็นโครงการท่ีเสร็จ
สมบรูณ์ (บรรล)ุ 11 โครงการ และขยายเวลา  2 โครงการ  ดงันี ้

1. โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
2.  โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
3.  โครงการสง่เสริมการอา่น 
4.   โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
5.   โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
6.  โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 
7.  โครงการบริการชมุชน 
8.   โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั 
9.  โครงการห้องสมดุสีเขียว 
10. โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 
11. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

            12. โครงการจดัหาประตแูละระบบทางเข้าอตัโนมตั ิ
            13. โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมดุ 

 
 1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปีการศึกษา 2562 

 ในปีการศกึษา 2562  สํานกัหอสมดุได้กําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันามหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 ดงันี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑติ 
  1. โครงสปัดาห์ห้องสมดุ 

2. โครงการสง่เสริมการอา่น 
3. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
4. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1.โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 
1. โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 
2. โครงการจดัประชมุเครือขา่ยห้องสมดุโรงเรียนแพทยศาสตร์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ชีนํ้าการรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
  1. โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั 

2. โครงการห้องสมดุสีเขียว 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 
                         1. โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 
                         2. โครงการบํารุงรักษาและดแูลระบบบริการยืม-คืนอตัโนมตัด้ิวยเทคโนโลยี RFID 
  3. โครงการบาํรุงรักษาและดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิAleph 
 
1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัได้อนมุตัใิห้สํานกัหอสมดุ เป็นหนว่ยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
จดัแบง่โครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเทคนิคและบริการ และฝ่ายพฒันา และระดบัแผนก จํานวน 5 
แผนก  ได้แก่ แผนกเทคนิค  แผนกบริการ แผนกพฒันา แผนกหอจดหมายเหต ุและสํานกังานเลขานกุาร 

 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละแผนก/งาน มีดงันี ้
 

1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทได้แก่ หนงัสือ วารสาร 

นิตยสาร หนงัสือพิมพ์ ส่ือโสตทศัน์ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยการวิเคราะห์ คดัเลือกจดัซือ้ ขอรับบริจาค 
และแลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกบัหน่วยงานทัง้ภายในและตา่งประเทศ การตรวจรับ การ
ลงทะเบียน การจดัทําสถิตทิรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท การแจ้งผลการจดัหาการตดิตามทวงถาม 
การดแูลและทําบญัชีคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศการเก็บสถิต ิและการจําหน่ายออก 

 

1.2 งานจดัหมวดหมูแ่ละลงรายการ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจดัหมวดหมู่และลงรายการหนงัสือ ส่ือโสตทศัน์ และวารสาร การ

จดัทําฐานข้อมลูหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน์ และดชันีวารสาร  การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้
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บริการและจดัทําเอกสารดิจิทลัประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเต็ม (Thai 
Dissertation & Research Digital Collection) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลยัรังสิตใน
ฐานข้อมลูของเครือขา่ยห้องสมดุมหาวิทยาลยัไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบริการรับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้บริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ แก่ผู้ใช้ 
ได้แก่หนงัสือภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ ปริญญานิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ ส่ือโสตทศัน์ หนงัสืออ้างอิง ฐานข้อมลูออนไลน์การให้บริการจองหนงัสือ บริการหนงัสือ
สํารอง บริการแสดงหนงัสือใหมแ่ละวารสารใหมป่ระจําสปัดาห์ การให้บริการค้นหาตวัเลม่หนงัสือ/
วารสาร รวมทัง้การจดัเก็บหนงัสือ หนงัสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์  วทิยานิพนธ์  วารสาร และส่ือโสตทศัน์ 
นําจดัเรียงขึน้ชัน้ให้ถกูต้องตามระบบหมวดหมู ่การจดัเตรียมหนงัสือท่ีชํารุดและซอ่มแซมหนงัสือ 

2.2 งานบริการสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้คําแนะนําและช่วยการค้นคว้า  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานกุรมเฉพาะเร่ืองแก่อาจารย์  นกัวิจยั  บริการแนะนําวธีิการสืบค้นข้อมลูจากแหลง่
ตา่งๆ  การให้บริการสืบค้น WEBPAC การบริการอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูออนไลน์  
การปฐมนิเทศและการสอนวธีิการใช้ห้องสมดุ การบริการยืมระหวา่งห้องสมดุ บริการสําเนาบทความ
ระหวา่งห้องสมดุ 

2.3 งานบริการการอา่น 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการให้บริการหนงัสือทัว่ไป  หนงัสืออ้างอิง ปริญญานิพนธ์ 

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

2.4 งานห้องสมดุสาขา 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลห้องสมดุศูนย์ศึกษาวิภาวดีในการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการระดบับณัฑิตศึกษา การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหว่างห้องสมดุ บริการ
ตอบคําถามและช่วยค้นคว้า และการจดับริการประเภทตา่งๆ 
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3. แผนกพัฒนารับผิดชอบ 
3.1 งานสง่เสริมและพฒันา 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาทางด้านบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สมัมนา/ศึกษาดงูานของบุคลากรสํานกัหอสมดุ และส่งเสริมการทําวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารสํานกัหอสมุดไปสู่ผู้ ใช้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั จัดทําและเผยแพร่
รายงานประจําปี ประสานงานการฝึกงานของนกัศกึษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จากสถาบนัการศกึษา
ตา่งๆ และการผลติวารสารรังสติสารสนเทศราย 6 เดือน 

3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการศกึษาวิเคราะห์

ความต้องการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานห้องสมดุ ร่วมมือกบัสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการดแูลและบํารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ ดแูลการทดลองใช้และทดสอบฐานข้อมลูใหม ่ การ
จดัทําและดแูล Website ของสํานกัหอสมดุ และดแูลการใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในสํานกัหอสมดุ  

 
4. แผนกหอจดหมายเหตุรับผิดชอบ 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณค่า วิเคราะห์ จดัเก็บเอกสารและวตัถุ
จดหมายเหตุและจัดทําเคร่ืองมือช่วยค้นเผยแพร่และให้บริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลยั  นอกจากนีย้งัทําหน้าท่ีดแูลและให้บริการเอกสารและหนงัสือเก่ียวกบัพระราชประวตัิของ
ราชวงศ์ หนงัสือพระราชนิพนธ์ และรวบรวมจดัเก็บและจดัแสดงของท่ีระลกึตา่งๆ  

 
5. สาํนักงานเลขานุการรับผิดชอบ 
     มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารงานเอกสารของสํานกัหอสมดุรับ-ส่งหนงัสือทัง้ภายใน

และภายนอก งานข้อมูลบุคลากร การจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การจัดทําสรุปแผน
งบประมาณประจําปีและประเมินผล ดแูลการเบิก-จ่ายเงิน บญัชีรายรับและรายจ่าย รวมถึงดแูลควบคมุ
การใช้วสัดสํุานกังานและอาคารสถานท่ี  
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อธกิารบด ี

1.5  โครงสร้างการบริหารงาน(ดแูผนภมูิ) 
 

โครงสร้างการบริหารสาํนักหอสมุดพร้อมอัตรากาํลัง 
มหาวทิยาลัยรังสิต 

                                    (มกราคม 2551 – ปัจจุบัน) 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
            
      
   

 
 
คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด  

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

 
 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมดุ 

สาํนกังานเลขานุการ 

แผนกพฒันา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหตุ 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยเทคนิคและบรกิาร 

แผนกบรกิาร 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันา 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา  กรรมการ 
4.    นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค  กรรมการ 
5.    นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  กรรมการ  
6.    นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  กรรมการ 
7.    นางสาวพรศรี  สขุการค้า    เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา  กรรมการ 
8.    นางกนัยา ไทยฉาย  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ  กรรมการ 
9.    นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค  กรรมการ 
10.  นางพชัรา  หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา  กรรมการและ 
    เลขานกุาร 
11. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร    กรรมการและ  
               ผู้ช่วยเลขานกุาร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1.    ดร. มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ  ประธาน 
2.    นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา  กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา  กรรมการ 
4.    นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค  กรรมการ 
5.    นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  กรรมการ   
6.    นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ  กรรมการ 
7.    นางสาวพรศรี  สขุการค้า    เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา  กรรมการ 
8.  นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค  กรรมการ 
9.  นางกนัยา ไทยฉาย  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ  กรรมการ 
10.นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 
    เลขานกุาร 
11. นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร    กรรมการและ  
               ผู้ช่วยเลขานกุาร 
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คณะกรรมการอาํนวยการสาํนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 

1. รศ. วิสตูร จิระดําเกิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ท่ีปรึกษา 
2. รศ.ดร. ธรรมศกัดิ ์รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิง่แวดล้อม ท่ีปรึกษา   
3.    ดร. มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ  ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   ประธาน 
4. ผศ.ดร. ญาณวฒุิ สพุิชญางกรู อาจารย์วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. นายวสนัต์  อคัรวงษ์  ผู้ อํานวยการสํานกังานจดัซือ้  กรรมการ 
6. นายสงิห์ชยั สขุมามอญ  สํานกังานอาคารและสิง่แวดล้อม  กรรมการ 
7. นางอรลดา นยัสทุธ์ิ  สํานกังานอาคารและสิง่แวดล้อม  กรรมการ 
8. นายฎษุดี ศภุประเสริฐศลิป์ สํานกังานอาคารและสิง่แวดล้อม  กรรมการ 
9. นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการ 
10. นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา  กรรมการ 
11. นางสาวลมยั ประคอนสี           หวัหน้าแผนกเทคนิค  กรรมการ 
12. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร                  กรรมการ 
13. นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา  กรรมการและ 
                                                                                                                เลขานกุาร 
14. นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  กรรมการและ 
     ผู้ช่วยเลขานกุาร 
15. นางสาวพรศรี สขุการค้า  เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา  กรรมการและ 
                                                                                                               ผู้ชว่ยเลขานกุาร   
 
 คณะกรรมการดาํเนินงานสาํนักงานสีเขียว 
1. นางพชัรา หาญเจริญกิจ รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา      ประธาน 
2. นางนฤมล พฤกษศลิป์ รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ  รองประธาน  
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา   กรรมการ 
4. นางสาวลมยั ประคอนสี หวัหน้าแผนกเทคนิค   กรรมการ 
5. นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร         กรรมการ 
6. นางสาวประทีป ชินบดี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา   กรรมการ 
7. นางกาญจนา เพ็งคําศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ   กรรมการ  
8. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ   กรรมการ 
9. นางกฤตยิาพร ทองพลู  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค   กรรมการ 
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10. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค   กรรมการและ 
      เลขานกุาร 
11. นางสาวพรศรี สขุการค้า  เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา   กรรมการและ 
      ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 คณะทาํงานด้านส่ิงแวดล้อม 
1. นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร         หวัหน้า 
2. นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการแผนกเทคนิคและบริการ   
3. นางกาญจนา เพ็งคําศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 
4. นางสาวพรศรี สขุการค้า  เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา 
5. นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค 
6. นางสาวศริะภา นาจเจือทอง เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค 
7. นางสาววราภรณ์ ศรีโพธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกหอจดหมายเหต ุ
8. นางบญุเสริม แหวนแก้ว  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
9. นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย  บรรณารักษ์แผนกบริการ 
10. นางดาวรัตน์ แทน่รัตน์  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค    เลขานกุาร 
 

 คณะทาํงานการจัดการพลังงานและทรัพยากร 
1. นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการแผนกเทคนิคและบริการ  หวัหน้า 
2. นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค 
3. นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร     
4. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค  
5.     นางสาวประทีป ชินบดี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา  
6. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
7. นางกฤตยิาพร ทองพลู  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค 
8. นางสาววราภรณ์ ศรีโพธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกหอจดหมายเหต ุ
9. นางกาญจนา เพ็งคําศรี  บรรณารักษ์แผนกบริการ   เลขานกุาร 
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 คณะทาํงานการประชาสัมพันธ์และกจิกรรม 
1. นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ  หวัหน้าแผนกพฒันา   หวัหน้า 
2. นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน    บรรณารักษ์แผนกเทคนิค     
3. นางเยาวรัตน์ บางสาลี   บรรณารักษ์แผนกบริการ 
4. นางสาวประทีป ชินบดี   บรรณารักษ์แผนกพฒันา 
5. นางสาวพรทิพย์ พนูขนุทด  บรรณารักษ์แผนกเทคนิค   
6. นางสาวศริะภา นาจเจือทอง  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค  
7. นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ   เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ   
8. นางสาวชญัญาภคั เรืองเพ็ง  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
9. นางสาววราภรณ์ ศรีโพธ์ิ   เจ้าหน้าท่ีแผนกหอจดหมายเหต ุ  
10. นางสาวพรศรี สขุการค้า   เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา   เลขานกุาร  

  
 คณะทาํงานการจัดการของเสีย 

1. นางสาวลมยั ประคอนสี  หวัหน้าแผนกเทคนิค   หวัหน้า 
2.     นางนฤมล พฤกษศลิป์  รองผู้ อํานวยการแผนกเทคนิคและบริการ 
3. นางสาวพรทิพย์ พนูขนุทด      บรรณารักษ์แผนกเทคนิค   
4. นางสาวพรศรี สขุการค้า  เจ้าหน้าท่ีแผนกพฒันา 
5. นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร     
6. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
7. นางกนัยา ไทยฉาย  เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
8. นางกฤตยิาพร ทองพลู  เจ้าหน้าท่ีแผนกเทคนิค 
9.    นางอาภาวรรณ แย้มสนิ           บรรณารักษ์แผนกเทคนิค    เลขานกุาร  
 

คณะทาํงานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
1.    นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา   หวัหน้า 
2.    นางเยาวรัตน์ บางสาลี  บรรณารักษ์แผนกบริการ 
3.    นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน บรรณารักษ์แผนกเทคนิค    
4.    นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย  บรรณารักษ์แผนกบริการ 
5.    นางสาวประทีป ชินบดี  บรรณารักษ์แผนกพฒันา   
6.    นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑรูย์ เจ้าหน้าท่ีแผนกบริการ 
7.  นางสาววราภรณ์ ศรีโพธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีแผนกหอจดหมายเหต ุ   เลขานกุาร 
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1.6  จาํนวนบุคลากร 

 บุคลากรของสาํนักหอสมุดมีจาํนวน  25 คน  ประกอบด้วย   
 ผู้ อํานวยการ  (คณุวฒุิปริญญาเอก)   1 คน 
 รองผู้ อํานวยการ  (คณุวฒุิปริญญาโท)   2 คน 
 หวัหน้าแผนก 

 คณุวฒุิปริญญาโท     2 คน 
 คณุวฒุิต่ํากวา่ปริญญาตรี    1 คน 
บรรณารักษ์ 
 คณุวฒุิปริญญาโท     5 คน 
 คณุวฒุิปริญญาตรี     3 คน  

 เจ้าหน้าท่ี 
 คณุวฒุิปริญญาตรี     8 คน 
คณุวฒุิต่ํากวา่ปริญญาตรี    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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ผู้บริหารมีดงันี ้
1.  ดร. มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการ 
2.  นางนฤมล พฤกษศลิป์ รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ 
3.  นางพชัรา  หาญเจริญกิจ รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา 
4.  นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ หวัหน้าแผนกพฒันา 
5.  นางสาวลมยั ประคอนสี หวัหน้าแผนกเทคนิค 
6.  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร 

 
บุคลากรประจาํแผนกมีดงันี ้
แผนกเทคนิค 

1.  นางสาวลมยั ประคอนสี หวัหน้าแผนก 
2.นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์   บรรณารักษ์ 
3.  นางสาวสรีุรัตยา  บญุแสนแผน   บรรณารักษ์ 
4.  นางอาภาวรรณแย้มสนิ 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 
5.  นางบญุเสริม  แหวนแก้ว              เจ้าหน้าท่ี 
6.  นางธฤษวรรณเฉลยไกร                         เจ้าหน้าท่ี 

7.  นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑรูย์                         เจ้าหน้าท่ี                                                                           
8. นางกนัยา ไทยฉาย            เจ้าหน้าท่ี 
9. นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ                                   เจ้าหน้าท่ี 
10. นายเกรียงไกร ชิงชนะกลุ เจ้าหน้าท่ี 
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แผนกพัฒนา 
1. นางสาวรัตนาภรณ์กาศโอสถ                  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 

52/347หมูบ้่านเมืองเอก ถนนพหลโยธินตําบลหลกัหก อําเภอเมือง  
จงัหวดัปทมุธานี 12000 

 อาคารหอสมุด 
 มหาวิทยาลยัฯได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของห้องสมุดจึงอนุมตัิให้สร้างอาคารหอสมุดขึน้เป็น
เอกเทศ การก่อสร้างอาคารหอสมดุเร่ิมขึน้เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2530 มีเนือ้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 9,855 ตาราง
เมตร แบ่งเป็นเนือ้ท่ีสําหรับใช้สอยของหน่วยงานอ่ืนๆ บริเวณชัน้หนึ่ง 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนือ้ท่ี
สําหรับกิจการห้องสมุดประมาณ 8,000 กว่าตารางเมตร สามารถจุผู้ อ่านได้ ประมาณ 2,000 กว่าคน  
และจุหนังสือได้ประมาณ 4,000,000เล่ม การก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือปลายเดือนกันยายน 2532  ค่าก่อ 
สร้างอาคารพร้อมอปุกรณ์คิดเป็นมลูค่าประมาณ 37 ล้านบาท ทําให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ คือหนงัสือ วารสาร หนงัสือพิมพ์ส่ือโสตทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ ใช้ และมีการจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้สะดวกรวดเร็วถกูต้องและตรงกบัความต้องการ  ได้มีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลยัใน
ขณะนัน้ 
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 ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัได้อนมุตัิให้ห้องสมดุเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะโดยใช้
ช่ือว่า  “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลยัได้บรรจผุู้ มีคณุวฒุิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์เข้ามา
เป็นผู้ อํานวยการ ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แต่เน่ืองจากการบริการได้ขยายวงกว้างออกไปโดยมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนินงานและเพ่ือให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบตัิในลกัษณะท่ี
เพิ่มศกัยภาพให้แก่ผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็ว และทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ ใช้กบัผู้ ให้บริการจึง
ได้ขอใช้ช่ือใหม่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษว่า “สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัย

รังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอ่กรรมการสภามหาวิทยาลยั ซึง่ได้ให้
ความเห็นชอบและอนมุตัิให้ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี 23สิงหาคม 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัจึงได้ให้
กลบัไปใช้ช่ือเดมิ คือ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 

พืน้ที่ให้บริการ 
 เป็นอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชัน้  มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 9,855 ตารางเมตร 

 ปัจจุบันมีการแบ่งเนือ้ที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด  ดงันี ้
ชัน้ท่ี 1ส่วนหนึ่งใช้เป็นท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานรับนักศึกษานานาชาติและส่ือสารระหว่าง

ประเทศ  ศูนย์แอนิเมชั่นอาร์เอสยู  ศูนย์บริการนานาชาติ ห้องฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ห้อง
ประชมุจผุู้ ใช้ได้ประมาณ 200 คน และห้อง Study Room สําหรับนกัศกึษาใช้ประโยชน์ทางการศกึษาใน
การทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากนัเป็นกลุม่หรือทํารายงาน  โดยไมไ่ปรบกวนผู้ใช้ในห้องอา่นหนงัสือ
ท่ีต้องการความเงียบสงบ 

  ชัน้ท่ี 2 ด้านทิศตะวนัออก ใช้เป็นท่ีปฏิบตังิานของผู้ อํานวยการ สํานกังานเลขานกุารแผนกพฒันา 
และแผนกเทคนิคด้านทิศตะวนัตก เป็นห้องบริการสื่อโสตทศัน์และอินเทอร์เน็ต Books Return Station 
และลานพกัสายตา  
 ชัน้ท่ี 3 ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ บริการ
สารสนเทศบริการยืม-คืน Self-Checking Service และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชัน้ท่ี 4 ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ชัน้ท่ี 5 ห้องอา่นวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ 
 ชัน้ท่ี 6 ห้องหนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  และ    
หอจดหมายเหตมุหาวทิยาลยัรังสติ  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ 
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1.8  การเงนิและงบประมาณ 

สํานกัหอสมดุ ได้จดัสรรงบประมาณประจําปี 2561 โดยได้พิจารณาให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา
สํานกัหอสมดุ ดงันี ้

แหล่งงบประมาณ 
รายรับจากมหาวิทยาลยั               =   24,725,126.79 บาท 

 รายได้จากเงินคา่ปรับประเภทตา่งๆ            =   106,568.00*     บาท 
                            รวมรายรับ              =   24,831,694.79 บาท 

* สง่เป็นรายได้เข้ามหาวทิยาลยั 
การใช้งบประมาณสาํนักหอสมุด ประจาํปีการศกึษา 2561 

(ข้อมลูจากระบบงบประมาณออนไลน์ของมหาวทิยาลยั)  
งบประมาณสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ [ รหสัหน่วยงาน 6200 ] 

 

รหสั
โครงการ 

โครงการ งบขออนุมัต ิ ตดัจ่าย งบคงเหลือ 
ร้อยละที่
ใช้ไป 

01002 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,330,210.00 8,290,518.00 39,692.00 99.52 % 

01006 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 286,315.20 592,643.00 -306,327.80 206.99 % 

02203 คา่ตอบแทนตําแหน่งงานบริหาร-สว่นงาน
สนบัสนนุ 

240,000.00 240,000.00 0 100.00 % 

03501 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวิทยาลยั 62,500.00 54,019.00 8,481.00 86.43 % 

03704 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 16,300.00 0 16,300.00 0.00 % 

03708 คา่รับรอง 4,590.00 3,081.00 1,509.00 67.12 % 

03710 คา่ถ่ายเอกสาร 28,800.00 21,075.47 7,724.53 73.18 % 

03711 คา่ของขวญัและรางวลั 1,000.00 0 1,000.00 0.00 % 

03714 คา่เดินทางในประเทศ 11,840.00 10,000.00 1,840.00 84.46 % 

04001 วสัดสํุานกังาน 34,380.00 26,449.50 7,930.50 76.93 % 

04102 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,421,500.00 13,325,142.36 96,357.64 99.28 % 
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รหสั
โครงการ 

โครงการ งบขออนุมัต ิ ตดัจ่าย งบคงเหลือ 
ร้อยละที่
ใช้ไป 

04203 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 50,000.00 45,335.00 4,665.00 90.67 % 

06001 สนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 60,000.00 17,010.00 42,990.00 28.35 % 

610483 โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการทําวิจยั 1,111,272.59 1,103,202.21 8,070.38 99.27 % 

610667 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 25,000.00 0 100.00 % 

610668 โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 20,000.00 0 100.00 % 

610669 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 0 0 0 0.00 % 

610670 โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 0 0 0 0.00 % 

610671 
โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้
การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 

12,000.00 12,000.00 0 100.00 % 

610672 โครงการบริการชมุชน 11,200.00 10,600.00 600 94.64 % 

610673 
โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญั
ของมหาวิทยาลยั 

5,000.00 5,000.00 0 100.00 % 

610674 โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 61,050.00 0 100.00 % 

610675 โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 0 0 0 0.00 % 

610677 
โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและ
อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

411,950.00 411,950.00 0 100.00 % 

610678 
โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุ
ทางเข้าอตัโนมติั 

425,000.00 231,200.25 193,799.75 54.40 % 

610679 
โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของอาคารหอสมดุ 

95,219.00 0 95,219.00 0.00 % 

ยอดรวมสรุป 24,725,126.79 24,505,275.79 219,851.00 99.11 % 
 
 

สรุปผลการใช้งบประมาณ (ตามข้อมลูของสํานกังานงบประมาณ) 

                             งบประมาณท่ีได้รับ                        =    24,725,126.79    บาท 
                                      คา่ใช้จ่ายจริง                        =    24,505,275.79    บาท                            

                             คดิเป็นร้อยละ  99.11  ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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1.9  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่แล้ว 

 สํานกัหอสมดุได้นําข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ประจําปีการศกึษา
2560  มาปรับปรุงแก้ไข และได้เสริมจดุแข็งให้งานท่ีมีวิธีปฏิบตัท่ีิดี (Good Practice) ให้ดียิ่งขึน้ เพ่ือ
ตอบสนองให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วตัถปุระสงค์ 
และแผนดําเนินการ 
จุดเด่น 
มีแผนและการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยท่ี
ชดัเจน  
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี่ 

 
 
 
                                     - 

องค์ประกอบที่ 2  ภาระงานหลกั 
จุดเด่น 
1. มีหลายโครงการ/กิจกรรมท่ีสนบัสนนุให้
นกัศกึษาใช้เวลาวา่งให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้
ทรัพยากรของสํานกัหอสมดุ เช่น โครงการให้
นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน สง่เสริมการอา่น เป็น
ต้น 
2. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในภาระงานหลกั เช่น 
RFID   ฐานข้อมลูออนไลน์ Tu-Thaipulเป็นต้น  
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการนําผลงานวิจยัฉบบัเตม็ท่ีเป็นผลงานของ
บคุลากรและนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัรังสติ     
มาจดัทําเป็น E-Book เพ่ือให้บริการในห้องสมดุ
ออนไลน์ ซึง่เป็นการให้บริการแก่ผู้ ท่ีสนใจศกึษา 
และอ้างอิงสําหรับการทําวิจยัของตนเองในอนาคต 

สํานกัหอสมดุมีการพฒันาในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือเสริมจดุ 
แข็ง/จดุเดน่ 
1.มีการเพิ่มระบบประตอูตัโนมตัคิวบคมุทางเข้า (ใช้ได้
ทัง้ระบบบาร์โค้ดและ RFID) เพ่ืออํานวยความสะดวก
และความปลอดภยัของผู้ใช้ 
2.มีการขยายความร่วมมือในเครือขา่ยการยืมระหวา่ง
ห้องสมดุ (TU-Thaipul) ผา่นระบบ EDS (EBSCO 
Discovery Service) จาก 8 แห่ง เพิม่เป็น 10 แห่ง 
สถาบนัท่ีมีการขยายความร่วมมือเพิ่ม คือ สํานกังาน
วิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหอสมดุ
และคลงัความรู้ มหาวทิยาลยัมหิดล  
3.พฒันาคลงัความรู้ของมหาวทิยาลยัในปีการศกึษา 
2562 เพ่ือจดัเก็บและเป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้
ของมหาวทิยาลยั โดยใช้โปรแกรมโอเพน่ซอร์ส 



21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดเด่น 
เป็นหนว่ยงานท่ีเน้นการปฏิบตังิาน เพ่ือรักษา
สิง่แวดล้อม เช่น โครงการห้องสมดุสีเขียว 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี่ 

การบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยการ

ดําเนินงานเร่ืองสํานกังานสีเขียวให้เกิดเป็นรูปธรรมตอ่

ยอดจากการเป็นห้องสมดุสีเขียวท่ีได้รับการประเมิน

จากสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ เม่ือปี พ.ศ. 

2560 

 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
จุดเด่น  
ไมมี่   
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี่ 

     
 
                                     - 

องค์ประกอบที่5  ระบบและกลไกการประกนั
คณุภาพ 
จุดเด่น 
ไมมี่ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี่ 
 

 
 
                                
                                     -                               
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ส่วนที่ 2  
ระบบ และกลไก การดาํเนินงาน และการประเมิน 

ผลการดาํเนินงาน  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
ระบบและกลไก  

สํานกัหอสมดุ มีปรัชญา ปณิธานพนัธกิจวตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินการในการประกอบ
ภารกิจให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรังสติ เพ่ือเพิ่มพนูคณุภาพ ประสทิธิภาพทางด้านการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวชิาการ และการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมให้เป็นแหลง่ทรัพยากร
เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 
ตวับ่งชี ้1.1 การกาํหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินงาน 
ผลการดาํเนินงาน 
ปรัชญา  

สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 
ปณิธาน 
 สํานกัหอสมดุเป็นแหลง่เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั และบริการท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือสร้างสรรค์
นวตักรรม                          
  
พันธกิจ 
 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ เป็นแหลง่เรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์นวตักรรม สนบัสนนุพนัธกิจ
ของมหาวิทยาลยัด้วยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกหลกัสูตรรวมทัง้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริการท่ีหลากหลายด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนการพัฒนา
งานวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
และบริการร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้การบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

ระบบ และกลไก การดาํเนินงาน และการประเมินผลการดาํเนินงาน 
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วัตถุประสงค์ 
1. จดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลมุทกุหลกัสตูรและสาขาวิชาของ

มหาวิทยาลยั 
2. ให้บริการผู้ใช้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
3. สนบัสนนุการพฒันางานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม 
4. ให้บริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5. สร้างความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกนัอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

แผนการดาํเนินงาน 

 สํานกัหอสมดุมีการกําหนดแผนดําเนินงานในปีการศกึษา 2561 ตามแผน 5 ปีของมหาวิทยาลยั 
(แผนพฒันามหาวิทยาลยั 2560-2564) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการสําหรับปี 2561 ไว้อย่าง
ชดัเจนเพ่ือให้สามารถดําเนินงานไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนดําเนินการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร   
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

สหส.อ1.1.1.01   ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจวตัถปุระสงค์ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.1.02 แผนการดําเนินงานสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.02 รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจําปีการศกึษา 2561 

สํานกัหอสมดุ 

 
ข้อ 2. มี [1] + บคุลากรในหน่วยงานมีสว่นร่วมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2561 
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(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ         
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + บคุลากรในหน่วยงานได้ปฏิบตัภิารกิจ ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์  
และแผนดําเนินการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan) สํานกัหอสมดุปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.04 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.04 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.03 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.02 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 

2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + การเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบ และเสริมสร้างความตระหนกัของบคุลากร  
ในหน่วยงานอยา่งตอ่เน่ือง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.02 รายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจําปีการศกึษา 2561
สํานกัหอสมดุ 

 
ข้อ 5. มี [4] + การทบทวน เพ่ือปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ         
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้1.1 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้1.2  การกาํหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน โดยมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ   โดยกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารของสํานกัหอสมดุ  
2 เดือนต่อ 1 ครัง้ หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเร่งด่วน และเพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปฏิบตัใิห้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาของฝ่ายวิชาการ      และเพ่ือให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ตาม
แผนพฒันา มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560-2564  สํานกัหอสมดุได้กําหนดแผนพฒันาท่ีสอดคล้องกบักล
ยทุธ์ของมหาวิทยาลยั จํานวน 4 ด้าน 1.สร้างความเป็นเลิศทางการศกึษาและการผลิตบณัฑิต  2. สร้าง
ความเป็นเลิศทางวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวตักรรม  3. ชีนํ้าการรักษ์ศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม      
4. บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข  ในปีงบประมาณ 2561   
สํานกัหอสมดุมีโครงการ 13 โครงการโดยได้ตัง้งบประมาณไว้ จํานวน 11 โครงการ   ได้ดําเนินการบรรลุ
ทกุโครงการ  โดยได้รับอนมุตัิงบประมาณ จํานวน 11 โครงการ  และโครงการท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณและ
ดําเนินการบรรล ุจํานวน 2 โครงการ 

โครงการประจาํปีการศกึษา 2561 ที่ได้รับงบประมาณ และดาํเนินการบรรลุ 

ช่ือโครงการ งบประมาณที่
ได้รับ 

จาํนวนเงนิที่
ใช้งบประมาณ 

1. โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 1,111,272.59 1,103,202.21 
2. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 25,000.00 

3.โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 20,000.00 

4.โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลู 

    เพ่ือการเรียนรู้และการวจิยั 

12,000.00 12,000.00 

5. โครงการบริการชมุชน  11,200.00 10,600.00 
6.  โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวิทยาลยั      5,000.00 5,000.00 
7. โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 61,050.00 
8. โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ ใช้งบ สมว. 0.00 
9.  โครงการบาํรุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์  
      อิเลก็ทรอนิกส์ 

411,950.00 411,950.00 



27 
 

10. โครงการจดัหาประตแูละระบบทางเข้าอตัโนมตั ิ  425,000.00 231,200.25 
11.  โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
       ของอาคารหอสมดุ 

95,219.00 ขยายเวลา 

 รวม 2,177,691.59 1,880,002.46 
 

โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และดาํเนินการบรรลุ 
ช่ือโครงการ 

1. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
2. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกบัปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผน
ดําเนินการของมหาวทิยาลยั 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-

2564 
สหส.อ1.1.2.03 โครงสร้างการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.04 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan) สํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.06 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2560-2564 

 
ข้อ 2. มี [1] + บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan) สํานกัหอสมดุปีการศกึษา2561 
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อ้างถงึ) สหส.อ2.1.1.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 

2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี

การศกึษา2561 
 
ข้อ 3. มี [2] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไว้ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ.1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีการประเมินแผนงาน และโครงงานท่ีได้ดําเนินการแล้ว 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีการนําผลการประเมินแผนงาน และโครงการมาใช้ปรับปรุง และพฒันางานของ
หนว่ยงานให้ดีขึน้ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้1.2 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
ระบบและกลไก  

 สํานกัหอสมดุได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการบริการและ
การปฏิบตังิาน โดยได้ดําเนินการดแูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์พว่งตอ่ ระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ
เว็บไซต์สํานกัหอสมดุและการสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันาทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานกัหอสมดุมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท ได้แก่ หนงัสือ วารสาร 
และสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง ส่ือโสตทศัน์  และฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องและครอบคลมุทกุกลุม่คณะ
และหลกัสตูรท่ีเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัและตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้ ทัง้นีก้าร
ดําเนินการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนบัสนนุหลกัสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
และตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว สํานกัหอสมดุยงัได้ดําเนินการวิเคราะห์หมวดหมูท่รัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้สะดวกและรวดเร็วโดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี 

 สํานกัหอสมดุได้จดับริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ ได้แก่  หนงัสือ  วารสาร นิตยสาร 
หนงัสือพมิพ์ ส่ือโสตทศัน์  ปริญญานิพนธ์  วทิยานิพนธ์  งานวิจยั และเอกสารตา่งๆ รวมทัง้ฐานข้อมลู
ออนไลน์  นอกจากนีย้งัมีการนําระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Alephมาใช้เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการในเร่ืองตา่งๆได้รวมทัง้มีการพฒันาการบริการท่ี
สามารถเข้าถงึผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็วผา่นระบบออนไลน์ และจดัให้มีบริการประเภทตา่งๆท่ีเป็นพืน้ฐานอยา่ง
ครบถ้วน โดยคํานงึถงึผู้ใช้เป็นหลกัสร้างความพงึพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยการให้บริการด้วยจิตสํานกึท่ีดี 
และมีการพฒันาปรับปรุงการบริการให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 สํานักหอสมุดทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลยัรังสติ เพ่ือการศกึษาค้นคว้า และเป็นความทรงจําของสถาบนั 
 

ตวับ่งชี ้2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดาํเนินงาน 

สํานกัหอสมดุได้จดัทําแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดัการงานห้องสมดุ  มีการ
กําหนดโครงการตา่งๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการประจําปี 2561โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานกบัทกุแผนก โดยได้นําระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Horizon 
มาใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 ถึงปีการศกึษา 2560 (มิถนุายน-กรกฎาคม 2560)  และได้มีการปรับเปล่ียน
มาใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2560 มาถึงปัจจบุนัประกอบด้วย ระบบจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู่ ระบบควบคมุวารสาร ระบบบริการ
สืบค้นข้อมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน เพ่ือให้เกิดการบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว และทันสมัย 
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สนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการในเร่ืองตา่งๆ รวมทัง้มี การพฒันาการบริการท่ีสามารถเข้าถึงผู้
ใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ และจดัให้มีบริการประเภทต่างๆ ท่ีเป็นพืน้ฐานอย่างครบถ้วน โดย
การคํานงึถึงผู้ใช้เป็นหลกั สร้างความพงึพอใจให้เกิดแก่ผู้ ใช้ โดยการให้บริการด้วยจิตสํานึกท่ีดี และมีการ
พฒันาปรับปรุงการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ และเว็บไซต์สํานักหอสมุด โดยมีการรายงานผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทัง้นําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพฒันางานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานกัหอสมดุอย่างตอ่เน่ือง และ
รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บงัคบับญัชา  โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ท่ีได้กําหนดไว้ใน
แผนประจําปี และดําเนินการแล้วมี  2  โครงการ  ดงันี ้

1. โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ
2.  โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลกัเป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan)สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.1.01 แผนกลยทุธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยั

รังสติ (2561-2564) 
สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.1.03 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี

การศกึษา2561 

ข้อ 2. มี [1] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ2.2.1.04 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี

การศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 3. มี [2] + มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.04 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี
การศกึษา2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้2.1 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 จากผลการปฏิบตัิงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศกึษา 2561  การดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเดน่ชดั และเป็นสิง่ท่ีช่วยให้การดําเนินการมีคณุภาพ  ได้แก่ 
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1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอือ้อาํนวยความสะดวก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิานและให้บริการ และมีการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัตอิย่างครบถ้วนทุก
กระบวนการปฏิบัตงิาน 

 สํานกัหอสมดุได้ดําเนินการจดัการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ตา่งๆ (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) สําหรับใช้ปฏิบตังิานและให้บริการท่ีมีความทนัสมยั มีคณุสมบตัท่ีิสามารถรองรับ
การปฏิบตังิานและให้บริการ  มีการนําระบบห้องสมดุอตัโนมตัมิาจดัการงานตา่งๆ ของห้องสมดุได้แก่ 
ระบบจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ ระบบควบคมุวารสาร 
ระบบบริการสบืค้นฐานข้อมลู ระบบควบคมุการยืม-คืน ระบบการยืม-คืนด้วยตนเองอตัโนมตั ิ ระบบ
ขา่ยงานอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบฐานข้อมลูผู้ใช้ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และคณุภาพการ
ให้บริการ 

ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุได้ใช้ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph 500 รุ่น 23 และ Primo  
ได้ทําการตดิตัง้และให้บริการผา่นระบบ Cloud Server  โดยสํานกัหอสมดุใช้ระบบงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ระบบห้องสมดุอตัโนมตัใิช้ฐานข้อมลู Oracle บนระบบปฏิบตักิาร Linux  โดยภายใต้
ฐานข้อมลู Oracle มี Application Aleph ประกอบด้วย  Database  

1.1 Bibliographic  เก็บรายการบรรณานกุรมทรัพยากรทัง้หมดของห้องสมดุ เชน่ 
หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน์ 

1.2  Administrative  เก็บข้อมลูเก่ียวกบัรายการ  Item,  Acquisitions,Catalog, Serials
และ Parton 

1.3  Holdings  เก็บข้อมลูเก่ียวกบั  MARC,  Holdings ทัง้หมด 
1.4  Authorities  เก็บข้อมลูเก่ียวกบั  MARC,   Authorities ทัง้หมด 

2.  ระบบงานเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Information Portal Module) เป็นระบบท่ีสามารถทํางาน
เป็น Gateway ระหว่าง HTTP ซึง่เป็นต้นแบบของ Web กบั Z39.50 สามารถใช้ Web browser ประเภท
ใดก็ได้ในการค้นหาข้อมลูได้ตลอดเวลา โดยไมจํ่ากดัเวลาและสถานท่ี 

3.  ระบบบริการสืบค้นข้อมลู (Online Public Access Catalog Module)  เป็นระบบการจดัการ
ให้มีการสืบค้นรายการบรรณานกุรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานกัหอสมดุ เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถสืบค้น
ข้อมลูได้ตามความต้องการ 

4.   ระบบพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)  เป็นระบบท่ีใช้สําหรับการบริหาร
จดัการ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้การบริหารงบประมาณ 
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5.   ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ (Cataloging Module)  เป็นระบบท่ีใช้ในการ
กําหนดและการจดัหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุ โดยบรูณาการข้อมลูกบั  Acquisition 
Module 

6.   ระบบควบคมุวารสาร (Serial Control Module)  เป็นระบบการบริหารจดัการ  และการ
บอกรับสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง 

7.   ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module)  เป็นระบบท่ีให้บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ ซึง่จะทํางานร่วมกบัรหสัแถบ (Barcode)  เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วและความ
ถกูต้องในการให้บริการ 

8.  ระบบการยืม-คืน ด้วยตนเองอตัโนมตัิ (Self Check System)  เป็นการนําเทคโนโลยีทนัสมยั
ท่ีสดุในขณะนี ้คือ RFID (คล่ืนสญัญาณวิทยุ)  มาใช้งานและบนัทึกข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง 
เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.2.1.06 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Aleph 
สหส.อ2.2.1.07 คูมื่อปฏิบตังิานระบบบริหารการจดัหาและงบประมาณ (Acquisition) 
สหส.อ2.2.1.08 คูมื่อปฏิบตังิานระบบจดัการฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) 
สหส.อ2.2.1.09 คูมื่อปฏิบตังิานระบบบริหารวารสารและสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง (Serials Control) 
สหส.อ2.2.1.10  คูมื่อปฏิบตังิานระบบการยืมและคืน (Circulation) 
สหส.อ2.2.1.11 คู่มือปฏิบตัิงานระบบค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ (Online public access 

cataloging–  OPAC) 
สหส.อ2.2.1.12 คูมื่อ Training  Guide 
สหส.อ2.2.1.13 เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิRFID System User’s  Manual 
สหส.อ2.2.1.14 เอกสารบนัทึกปัญหา-ข้อแก้ไขระบบห้องสมดุอตัโนมตัิAleph ประจําปีการศึกษา 

2561 

2. มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ทนัสมัยสาํหรับปฏิบัตงิานและให้บริการ  
สํานักหอสมุดจัดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและให้บริการสําหรับสืบค้น

สารสนเทศต่างๆ จํานวน 130 เคร่ือง เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี 
จํานวน 35 เคร่ือง คดิเป็นร้อยละ 26.92ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสํานกัหอสมดุ  โดยแบง่การใช้ ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ จํานวน 17 เคร่ือง คดิเป็นร้อยละ 48.57แบง่เป็น 
1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ปฏิบตักิารบริการ มีจํานวน 3  เคร่ือง 
1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการอนิเทอร์เน็ต มีจํานวน 6 เคร่ือง  
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1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมลู  มีจํานวน 8  เคร่ือง 

 2. เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบตังิานจํานวน 18 เคร่ือง คดิเป็นร้อยละ 51.43 
 
              ในปีการศกึษา 2561  มีผู้ใช้จํานวน 12,033.86 คน  คดิเป็นสดัสว่นคอมพวิเตอร์สําหรับ
ให้บริการ1 เคร่ือง ตอ่ผู้ใช้ จํานวน  707.87 คน  
 สํานกัหอสมดุ จดัให้มีการให้บริการระบบแบบไร้สาย (Wireless)  Access Points (WiFi)  
จํานวน  29  จดุ  1,450  ช่องสญัญาณ   ตดิตัง้ตามชัน้ตา่งๆ  ได้แก่ 
   ชัน้ 1  อาคารหอสมดุ   จํานวน  3  จดุ   150  ชอ่งสญัญาณ 
   ชัน้ 2  อาคารหอสมดุ   จํานวน  6  จดุ    300  ช่องสญัญาณ 
   ชัน้ 3  อาคารหอสมดุ   จํานวน  7  จดุ    350  ช่องสญัญาณ 
   ชัน้ 4  อาคารหอสมดุ   จํานวน  4  จดุ    200  ช่องสญัญาณ 
   ชัน้ 5  อาคารหอสมดุ   จํานวน  5  จดุ    250  ช่องสญัญาณ 
   ชัน้ 6  อาคารหอสมดุ   จํานวน  4  จดุ    200  ช่องสญัญาณ 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.15  เอกสารแสดงจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.1.18    การให้บริการจดุเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลยัรังสติ 

3. มีการจัดการเว็บไซต์สาํนักหอสมุดที่ทนัสมัยและครอบคลุมเนือ้หาและบริการ         
สํานกัหอสมดุ ได้พฒันาเว็บไซต์สํานกัหอสมดุขึน้ โดยมี URL : http://library.rsu.ac.thเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ ใช้ในการใช้บริการของสํานกัหอสมดุ  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในห้องสมดุและ
ฐานข้อมลูออนไลน์ผา่นบริการ Single Search  การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ  และการประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมของสํานกัหอสมดุ  โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอย่างสม่ําเสมอ  ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมลู
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  

การดําเนินการจดัทําเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ ประกอบด้วย 
1. มีผู้ รับผิดชอบและดแูลเว็บไซต์ 
2. มีการจดัการข้อมลูของสํานกัหอสมดุบนเว็บไซต์ครบถ้วนทกุเร่ือง 
3. มีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
4. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว 
5. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
6. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คูมื่อของสํานกัหอสมดุผา่นเว็บไซต์ 
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7. มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
8. มีการเก็บสถิตกิารเข้าใช้เว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.16 เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 

4. บุคลากรทุกระดบัได้รับการพัฒนาทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บคุลากรของสํานกัหอสมดุได้รับการสง่เสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพนูความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปีการศกึษา 2561บคุลากรของสํานกัหอสมดุได้รับการส่งเสริมให้ได้รับความรู้
และทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของกิจกรรมการพฒันาบคุลากร หรือเฉล่ีย
คนละ 0.71 กิจกรรม 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.17 เอกสารบนัทกึกิจกรรมการพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2561 

จากผลสรุปการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการท่ีได้ตัง้ไว้ ตรงกับประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 5บริหารจดัการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสขุ  ซึง่สอดคล้องกบั
แผนพฒันาของสํานกัหอสมดุท่ีมุ่งสูก่ารเป็นห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สํานกัหอสมุดได้
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาดําเนินงานและพฒันาบริการของห้องสมดุ โดยการ
สนับสนุนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Journal)  

 
ตัวบ่งชี ้2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการดาํเนินงาน  

  สํานกัหอสมดุมีหน้าท่ีหลกัในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้การสนบัสนนุการเรียน  การ
สอน การค้นคว้า การวิจยัแก่คณะ/วิทยาลยั/สถาบนัของมหาวิทยาลยั  มีการกําหนดนโยบายการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการวางแผนปฏิบตัิงานประจําตา่งๆ ภายใน
แผนก  บคุลากรทกุคนรับทราบนโยบายและแผนปฏิบตักิารประจําปีผา่นการประชมุแผนก  ทําให้บคุลากร
สามารถดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบตังิานท่ีกําหนดไว้   มีการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือ
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นําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป   และรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา  โดย
ในปีการศึกษา 2561  ได้กําหนดโครงการต่างๆ  ไว้ในแผนประจําปี ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัและ
สอดคล้องกบัการปฏิบตังิาน  ดงันี ้ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  การนําองค์กรให้ขับเคล่ือนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

1. โครงการวิเคราะห์ความคุ้มทนุในการจดัหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑติ 
กลยุทธ์ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาต ิ

1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทให้ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียน 
การสอน 
เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไมเ่ป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan)สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

  สหส.อ2.2.2.01 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยั
รังสติ                     

สหส.อ2.2.2.03 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิานแผนกเทคนิคประจําปี
การศกึษา2561 

สหส.อ2.2.2.04 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 3. มี [2] + มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.2.06 สรุปสถิตแิผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.04 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ข้อ 5. มี [4] + มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้2.2 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 

 ในปีการศกึษา 2561 มีการกําหนดแผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้มีการจดัสรร
งบประมาณการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ ได้แก่  หนงัสือ วารสาร   ส่ือโสตทศันวสัด ุ
หนงัสือพมิพ์ เอกสารจดหมายเหต ุและฐานข้อมลูออนไลน์ 
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 ผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2561มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้จดัหา
ทัง้หมด 38,084,937 รายการ แบง่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดงันี ้หนงัสือ 2,500  เลม่(จดัซือ้ 496 
เลม่ และบริจาค 2,004 เลม่) วารสาร672 ช่ือเร่ือง (จดัซือ้ 238 ช่ือเร่ือง และบริจาค 434 ช่ือเร่ือง) เอกสาร
จดหมายเหต ุ2,196 รายการ ส่ือโสตทศันวสัด ุ 375 รายการ(จดัซือ้ 1 รายการ และบริจาค 374 รายการ) 
หนงัสือพมิพ์ 11ช่ือเร่ืองและทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมลูออนไลน์ จํานวน
14ฐานข้อมลู (จดัซือ้ 9 ฐานข้อมลู ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 4 ฐานข้อมลู และใช้งบประมาณโครงการจดัหา
ฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั 1 ฐานข้อมลู ได้แก่ 1) ฐานข้อมลู e-Book Collection (EBSCOhost) และ RSU 
Library eBook เป็นการซือ้ขาด 2) ฐานข้อมลู ThaiLIS เป็นฐานข้อมลูท่ีมหาวทิยาลยั/สถาบนัตา่งๆ 
ร่วมกนัพฒันาและสง่เสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั ไมมี่คา่ใช้จ่ายในการบอกรับ  3) ฐานข้อมลู 
Access Pharmacy เป็นฐานข้อมลูท่ีทางคณะเภสชัศาสตร์จดัหา และอนญุาตให้ทางสํานกัหอสมดุเป็นผู้
ให้บริการ  และ 5) ฐานข้อมลู IEEE/IEL (ยกเลกิการบอกรับในปีการศกึษา 2561 แตย่งัสามารถเข้าใช้
บริการได้จนถงึเดือนตลุาคม 2562  สว่นฐานข้อมลู Scopus ใช้งบประมาณตามโครงการจดัหาฐานข้อมลู
เพ่ือการวิจยั)  

 สําหรับฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีมีการจดัหาทัง้ 14 ฐานข้อมลู สามารถสืบค้นรายการผา่นระบบ
ออนไลน์ได้ จํานวน 38,079,183 รายการ แบง่ตามฐานข้อมลู ดงันี ้ 
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 ในปัจจบุนั สํานกัหอสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการผู้ใช้รวมทัง้สิน้ 38,282,897 
รายการ แบง่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ดงันี ้    หนงัสือ 170,761 เลม่ วารสาร 672 ช่ือเร่ือง 
เอกสารจดหมายเหต ุ 8,175  รายการ ส่ือโสตทศันวสัด ุ 24,095 รายการ หนงัสือพิมพ์ 11 ช่ือเร่ือง 
ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 14 ฐานข้อมลู (ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสืบค้นได้ทัง้หมด 
38,079,183 รายการ)  

คา่ใช้จ่ายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2561 เป็นเงินทัง้สิน้ 13,325,142.36  
บาท (สิบสามล้านสามแสนสองหม่ืนห้าพนัหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)  แบ่งตามประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดซือ้ ดังนี  ้หนังสือ  982,253.25  บาท วารสาร 3,056,911.17 บาท  ส่ือ
โสตทศันวสัด5ุ00.00 บาท หนงัสือพิมพ์  47,875.00 บาท  ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์  9,237,125.94  บาท 
และคา่อากรแสตมป์ 397.00 บาท 

ลาํดบั ประเภท 
 

จาํนวน 
 

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 4,800,876 รายการ 
5 ฐานข้อมลู Business Source Complete                2,900 ช่ือเร่ือง 
6 ฐานข้อมลู Education ResearchComplete 3,800 ช่ือเร่ือง 
7 ฐานข้อมลูProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,170,000 รายการ 
8 ฐานข้อมลูMatichon e-library 10,111,038 ระเบียน 
9 ฐานข้อมลูThaiLIS   507,135 รายการ 
10 ฐานข้อมลู CINAHL Plus with Full Text 770 ช่ือเร่ือง 
11 ฐานข้อมลู EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000 รายการ 
12 ฐานข้อมลู BioMed Central 300,000 รายการ 
13 ฐานข้อมลู Scopus 40,503 ช่ือเร่ือง 
14 ฐานข้อมลู Access Pharmacy 78 ช่ือเร่ือง 

รวมทัง้หมด 38,079,183 รายการ 
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 นอกจากผลการดําเนินงานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2561 ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงงบประมาณท่ีได้จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยาลยั/สถาบนัใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทแล้วนัน้ เพ่ือวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ สํานกัหอสมดุได้คํานวณคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

 1.ค่าใช้จ่ายจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา 

สํานกัหอสมดุมีคา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท เป็นเงิน 13,325,142.36 
บาท   (สิบสามล้านสามแสนสองหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)  โดยมีจํานวน
นกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  (FTES)  ประจําปีการศึกษา 2561  จํานวน 12,033.86 คน   ดงันัน้  ในปี
การศึกษา 2561สํานักหอสมุดมีค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา เท่ากับ 
1,107.30 บาท  (หนึง่พนัหนึง่ร้อยเจ็ดบาทสามสบิสตางค์) ตอ่นกัศกึษา 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบได้แก่  
สหส.อ2.2.2.07  จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES) ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.08 งบประมาณท่ีได้จดัสรรให้และแตล่ะคณะ/วทิยาลยั/สถาบนัใช้ในการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.09  สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.10  สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
 
 
 
 

สูตรการสูตรการคาํนวณ 
                                          คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  
                                    จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES) ประจําปีการศกึษา  2561 
 
                                                                     13,325,142.36          =   1,107.30 บาท : คน 
                                                                        12,033.86 
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2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศต่อจาํนวนนักศึกษา 

สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทจํานวน 38,282,897 รายการ โดยมี
จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES) ประจําปีการศกึษา 2561  จํานวน 12,033.86 คน ดงันัน้ ในปี
การศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ่จํานวนนกัศกึษา  เทา่กบั  3,181.26 
รายการตอ่นกัศกึษา 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.07  จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.09  สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้  
                                         ประจําปีการศกึษา2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.10  สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.11            สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสํานกัหอสมดุ      

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ต่อค่าใช้จ่ายจัดซือ้ 
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด 

สํานักหอสมุดมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  จํานวนเงิน 
9,237,125.94 บาท (เก้าล้านสองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบห้าบาทเก้าสิบส่ีสตางค์)และมี
ค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททัง้หมด จํานวนเงิน 13,325,142.36 บาท   (สิบ
สามล้านสามแสนสองหม่ืนห้าพนัหนึง่ร้อยส่ีสบิสองบาทสามสบิหกสตางค์)   ดงันัน้   ในปีการศกึษา 2561  
สํานกัหอสมดุมีค่าใช้จ่ายจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 69.32  ของค่าใช้จ่าย
จดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด 

     สูตรการคาํนวณ 
                           จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีในสํานกัหอสมดุ 
  จํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES)  ประจําปีการศกึษา 2561 
 
   38,282,897       =  3,181.26  รายการ : คน 
                                           12,033.86 
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เอกสารประกอบได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.09 สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้  
                                          ประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.2.12 สรุปคา่ใช้จ่ายฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
 
4. ร้อยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ต่อจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทัง้หมด 

 สํานกัหอสมดุมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน  38,079,183 รายการ และมี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทจํานวน 38,282,897 รายการ ดงันัน้ ในปีการศกึษา 2561 มี
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์คดิเป็นร้อยละ 99.46 ของทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.11   สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นสํานกัหอสมดุ 

สหส.อ2.2.2.13 สรุปจํานวนรายการสืบค้นได้ของฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีจดัซือ้ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05   สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 

สูตรการคาํนวณ 
     คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ปีการศกึษา  2561  x  100   =      9,237,125.94 x 100 
            คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทปีการศกึษา 2561                  13,325,142.36 
                                                                                                                                   =       69.32 

สูตรการคาํนวณ 
   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดท่ีมีในสํานกัหอสมดุ  x 100     =       38,079,183  x 100 
                   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทท่ีมีในสํานกัหอสมดุ           38,282,897 
                                                                                                                         =    99.46 
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5.  การวิเคราะห์ต้นทุนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 ในปีการศึกษา 2561  สํานักหอสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและแหลง่ความรู้   โดยมีคา่ใช้จ่ายเป็นจํานวนทัง้สิน้ 13,325,142.36  บาท (สิบสามล้านสาม
แสนสองหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์)   และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   
38,282,897 รายการ   โดยมีค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ   (ไม่รวมงบโครงการลงทุนสินทรัพย์)  
24,505,275.79 บาท  (ย่ีสิบส่ีล้านห้าแสนห้าพนัสองร้อยเจ็บสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  การวิเคราะห์
ต้นทุนในการดําเนินงานของห้องสมดุจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจดัสรร
งบประมาณ   และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความคุ้ มค่าและประสิทธิผลของการลงทุนในการ
ดําเนินงานของห้องสมดุ  ซึง่จะทําให้ทราบว่าการลงทนุในเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  จะเกิดความ
คุ้มค่าเพียงใด  โดยมีแนวทาง ได้แก่  การคํานวณต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสํานักหอสมุด และจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการคิด
คํานวณ  

วิธีการคาํนวณ 
ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ (ไมร่วมงบฯโครงการลงทนุสนิทรัพย์)  24,505,275.79 บาท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด                                    38,282897 รายการ 

 ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                             =  0.64 บาท 

1. คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2561 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ(บาท) 

 1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,290,518.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 592,643.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่บริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,000.00 
4 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวทิยาลยั 54,019.00 
5 คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 คา่รับรอง 3,081.00 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 18,475.88 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,000.00 
10 วสัดสํุานกังาน 26,449.50 
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11 คา่หนงัสือ และวารสารวิชาการ 13,325,142.36 
12 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 45,335.00 
13 สนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 17,010.00 
14 โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการทําวิจยั 1,103,202.21 
15 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 
16 โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 
17 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 0.00 
18 โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 0.00 

19 โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้
และการวิจยั 

12,000.00 

20 โครงการบริการชมุชน 10,600.00 
21 โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวทิยาลยั 5,000.00 
22 โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 
23 โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 0.00 
24 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 411,950.00 
25 โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ 231,2000.25 
26 โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร

หอสมดุ 
0.00 

                                  รวม 24,505,275.79 

2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดในปีการศึกษา 2561 
จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดถงึปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนงัสือ 170,761 
วารสาร 672 
หนงัสือพมิพ์ 11 
ส่ือโสตทศัน์ 24,095 
เอกสารจดหมายเหต ุ 8,175 
ฐานข้อมลูออนไลน์ 38,079,183 

รวม 38,282,897 



45 
 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.09  สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.14             ข้อมลูคา่ใช้จ่ายของสํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2561  และจํานวนทรัพยากร  

สารสนเทศในปีการศกึษา  2561 
 

จากผลสรุปการดําเนินงานในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ตามโครงการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศทกุประเภทให้ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอน ตรงกบัประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 การ
พฒันาคณุภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม และสอดคล้องกบัแผนพฒันาของสํานกัหอสมดุ เพ่ือพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  พบว่าจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวน
เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 2.17 เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์มีจํานวนคดิเป็นร้อยละ 99.46   ของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ 
ครอบคลมุทกุหลกัสตูรท่ีมีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

 นอกจากนี ้ การวิเคราะห์ต้นทนุทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ ตามโครงการวิเคราะห์ความ
คุ้มทนุในการจดัหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ สอดคล้องกบัประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การนําองค์กร
ให้ขบัเคลื่อนแบบองค์รวม กลยทุธ์ 1.1 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทนุในการ
จดัหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา่ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุมีต้นทนุทรัพยากร
สารสนเทศ 1 รายการ ตอ่คา่ใช้จ่าย 0.64  บาท  (ปีการศกึษา 2560 มีคา่ใช้จ่าย 0.72 บาท) 
 
ตัวบ่งชี ้2.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการดาํเนินงาน 
   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีการดําเนินงานในเร่ืองการบริการด้านต่าง ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนการสอน   และให้ผู้ ใช้เข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้งั
สง่เสริมให้ผู้ ใช้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง    สํานกัหอสมดุ จึงมีการกําหนดแผนการดําเนินงานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบังานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   มีการวางแผนปฏิบตัิงานประจําตา่งๆ ภายในแผนกพร้อม
ทัง้กําหนดตารางการปฏิบตัิงานไว้อย่างชดัเจนในทุกภาคการศึกษา มีการประชุมบุคลากรภายในแผนก
เพ่ือให้ทราบถึงแผนปฏิบตัิงานและโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการทํางานในทิศทางเดียวกัน และมีการ
ดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบตัิงานท่ีกําหนดไว้  มีการสรุปผลและสถิติการดําเนินงาน
ในรอบปีท่ีผ่านมา  เพ่ือนํามาปรับปรุงพฒันาและวางแผนงานต่อไป และรายงานผลการดําเนินงานต่อ
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ผู้บงัคบับญัชา  โดยในแผนปฏิบตัิการประจําปี 2561 มีโครงการท่ีกําหนดไว้   เพ่ือให้สอดคล้องตามกล
ยทุธ์การพฒันาของมหาวิทยาลยั   ไว้ดงันี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 
1.  โครงการสง่เสริมการอา่น 
2.  โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 
3.  โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 

กลยุทธ์ที่  1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
1.  โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไมเ่ป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05   แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan)สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ2.2.3.01   แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

สหส.อ2.2.3.02 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิานแผนกบริการประจําปี
การศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.3.03 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 3. มี [2] + มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.03 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ข้อ 5. มี [4] + มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้2.3 

ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 

จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบตังิานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปีการศกึษา 2561 มีผล 
การดําเนินงานในการให้บริการท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ 
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1. มีบริการตอบคาํถามและช่วยการค้นคว้า  
 สํานักหอสมุด  ให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  เพ่ือช่วยเหลือและให้คําแนะนําแก่ 
อาจารย์ นกัศกึษาทัง้ในระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศกึษา โดยมีบรรณารักษ์คอยให้บริการตอบคําถาม
และช่วยการค้นคว้าตามจดุท่ีให้บริการในแตล่ะชัน้เป็นผู้ช่วยให้คําแนะนําและช่วยในการสืบค้นข้อมลูจาก
แหล่งต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน์ ฐานข้อมลูออนไลน์ รวมทัง้แหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ และให้ความ
ช่วยเหลือให้คําแนะนําในการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทํารายงาน การวิจัย การเขียน
บรรณานกุรมท่ีถกูต้องการแนะนําวิธีการใช้ห้องสมดุ  และการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆท่ีสํานกัหอสมดุ
บอกรับเป็นสมาชิก   โดยในวนัจันทร์ – ศุกร์  มีบรรณารักษ์ให้บริการตอบคําถาม  ตัง้แต่เวลา 08.30-
18.30 น. ทัง้นีมี้การหมนุเวียนบรรณารักษ์จากแผนกต่างๆมาให้บริการด้วยในช่วงเวลา 12.00-14.00น.
และในวันเสาร์ – อาทิตย์ มีบรรณารักษ์ให้บริการในช่วงเวลา 09.00-16.30 น. นอกจากนี  ้ยังมีการ
ให้บริการตอบคําถามผ่านออนไลน์ ผ่านทาง  อีเมล และเฟสบุ๊กในปีการศึกษา 2561มีผู้ ใช้บริการตอบ
คําถามและช่วยการค้นคว้าทัง้สิน้ จํานวน 4,566  ครัง้   

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.2.3.06 ตารางการปฏิบตังิานของบรรณารักษ์ประจําโต๊ะตอบคําถาม 
สหส.อ2.2.3.07     แบบบนัทกึบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
สหส.อ2.2.3.08    ผลบนัทกึการบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
สหส.อ2.2.3.09     หน้าจอแสดงการให้บริการตอบคําถามผา่นช่องทางตา่งๆ 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

สํานักหอสมุด จัดให้มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมทุกสาขาวิชาซึ่งฐานข้อมูลท่ีมี
ให้บริการนัน้  ประกอบด้วยฐานข้อมูลท่ีชีแ้หล่ง  ฐานข้อมูลท่ีให้เอกสารฉบบัเต็ม  และอ่ืน ๆ   ซึ่งในปี
การศกึษา 2561  สํานกัหอสมดุมีสถิติการให้บริการข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ โดยมีทัง้ฐานข้อมลูท่ีบอกรับเป็น
สมาชิก  และฐานข้อมลูท่ีให้บริการไมเ่สียคา่ใช้จ่าย (Open Access)ดงันี ้  
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐานข้อมูลท่ีมีเนือ้หาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการ
บริหารและการจดัการให้ข้อมลูทางด้านธุรกิจ การตลาด 
การบริหารจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ(MIS) 
บญัชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มากกว่า 8,000รายการ
นอกจากนี  ้ยังให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น 
Company Profiles, Country Economic Reports และ 
SWOTเป็นต้น  ปัจจุบันมีวารสารฉบับเต็มกว่า  2,900
รายการ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมลูได้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1886 -
ปัจจบุนั 

68,866 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐานข้อมลูวารสารฉบบัเต็มด้านการพยาบาลและสหเวช
ศาสตร์ท่ีครอบคลุมเนือ้หากว้างท่ีสุดของโลก โดยมีฉบบั
เต็มของวารสารกว่า 770 รายการ เป็นเคร่ืองมือการวิจยัท่ี
น่าเช่ือถือสําหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวช
ศาสตร์ทุกสาขาสามารถสืบค้นย้อนหลงัได้ตัง้แต่ ปี ค.ศ. 
1973 -ปัจจบุนั  
 

60,692 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐานข้อมลูหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีครอบคลมุหนงัสือทกุ
สาขาวิชากวา่ 30 หมวด จํานวน 8,583 รายการ 

211,130 

4. Education 
Research Complete 
 
 
 
 

ฐานข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือสําหรับงานวิจยัด้านการศกึษา ซึง่
ครอบคลมุหวัข้อเก่ียวกบัการศกึษาในทกุระดบัตัง้แต่
ปฐมวยัไปจนถึงการศกึษาระดบัท่ีสงูขึน้ และความ
ชํานาญพิเศษทางการศกึษาทัง้หมด เช่น การศกึษาแบบ 
พหภุาษา สขุศกึษา และการทดสอบ ให้บริการดชันีและ
สาระสงัเขปของวารสาร วารสารฉบบัเตม็ รวมไปถงึ
หนงัสือและบทความเฉพาะเร่ือง รวม 3,800 รายการ โดย
สามารถค้นหาข้อมลูได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1900 – ปัจจบุนั 
 

78,280 
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

5. IEEE/IEL ฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเตม็ของวารสาร นิตยสารรายงาน
ความก้าวหน้าและเอกสารการประชมุของIEEEและIET 
รวมทัง้เอกสารมาตรฐานของ IEEE มีเนือ้หาครอบคลมุ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวทิยาการคอมพิวเตอร์ และการ
ส่ือสารโครงขา่ยโทรคมนาคมค้นหาข้อมลูได้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1988 -ปัจจบุนั จํานวน 4,800,876  รายการ 

8,238 

6. Matichon 
e-library   

ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์สามารถสืบค้นและติดตาม

ข้อมูลในหัวเร่ืองต่างๆ ท่ีต้องการในรูปของข่าวบทความ 

บทสมัภาษณ์ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทัง้

บุคคลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจทุกประเภท สามารถ

สืบค้นข้อมลูได้มากกว่า 10 หมวดหมู่ หรือกว่า 2,000 หวั

เร่ืองย่อย ย้อนหลงัได้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 จากส่ือสิ่งพิมพ์

ในเครือมติชนและส่ือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ในเมืองไทย รวม 29 

ฉบบั จํานวนกวา่ 10,111,038 ระเบียน 

2,138 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐาน ข้อมูล ท่ี รวบรวมวิทยา นิพนธ์และดุษฎี นิพน ธ์
ต่า งประ เทศ  ครอบคลุม เ นื อ้หาสาขา วิชาทั ง้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1997 -ปัจจบุนั จํานวน 2,170,000 รายการ 

38,142 

8. ScienceDirect ฐานข้อมูลท่ีให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและ
เอกสารฉบบัเตม็ทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ และสาขาท่ี
เ ก่ียวข้อง  โดยปัจจุบัน  สํานักหอสมุด  มีการบอกรับ
ฐานข้อมลูScienceDirectเป็นแบบ Freedom Collection 
ท่ีครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสืบค้นข้อมูลฉบบัเต็ม
และสาระสงัเขปได้ มีข้อมลูตัง้แต่ปี ค.ศ.1995 -ปัจจุบนั  
จํานวนกวา่ 14,000,000 บทความ   

87,601 
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

9. Scopus เป็นฐานข้อมลูดชันีและสาระสงัเขปของวารสารประมาณ 
40,503 รายการ มีข้อมลูกวา่ 46,000,000 ระเบียนจาก
สํานกัพิมพ์กวา่ 5,000 แห่งทัว่โลก ให้ข้อมลูตัง้แตปี่ ค.ศ.
1990-ปัจจบุนัระบบฐานข้อมลูมีการวิเคราะห์วารสารแต่
ละรายการโดยวิเคราะห์การอ้างถงึจํานวนบทความท่ีตี 
พิมพ์และแนวโน้มของวารสาร ซึง่จะเป็นประโยชน์สําหรับ
นกัวจิยัในการตดัสนิใจเลือกวารสารท่ีจะสง่บทความลงตี 
พิมพ์ 

11,991 

10. ThaiLIS ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์งานวิจัย วารสาร 
หนังสือหายากฉบบัเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
มหาวิทยาลยั/สถาบนัต่างๆเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนัโดยฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ รายงานการ
วิจัยของอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
จํานวนกว่า507,135 รายการ ในการเข้าใช้บริการนัน้
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรจะต้องเข้าใช้งานจาก
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมดุสมาชิกเท่านัน้  

65,850 

11. Wiley-Online 
Library 

ฐานข้อมลูบรรณานุกรมสาระสงัเขปและเอกสารฉบบัเต็ม
จากวารสารท่ีมีช่ือเสียงกว่า 1,500 รายการ โดยมีเนือ้หา
ครอบคลุมสาขาต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สขุภาพ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การ
บ ริห า รธุ ร กิ จ  เ ศ รษฐศาสต ร์  กา ร เ งิ น  กา รบัญ ชี 
สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อกัษร
ศาสตร์ และกฎหมาย ให้ข้อมูลย้อนหลงัตัง้แต่ปี 1997 – 
ปัจจบุนั 
 

14,754 
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ช่ือฐานข้อมูล รายละเอียดเก่ียวกับฐานข้อมูล จาํนวนการใช้ 
(ครัง้) 

12. ฐานข้อมูล
สืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของ
ห้องสมุดผ่าน Primo 
Search และ EDS 

เป็นฐานข้อมลูสําหรับใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับค้นข้อมลู ท่ี
ผู้ ใ ช้ห้องสมุดสามารถได้รับข้อมูลทัง้จากฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ จากเว็บไซต์ตา่งๆ หรือ
แม้แต่ฐานข้อมูลออนไลน์จํานวนมากท่ีห้องสมุดบอกรับ
นอกจากการสืบค้นจากหลายๆ ฐานข้อมลูแล้ว ยงัมีการ
เช่ือมโยงไปยงัแหล่งข้อมลูอ่ืน ๆ  ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมลู
แบบ Single Search ในการสืบค้นข้อมลูครัง้เดียว ระบบ
สามารถแสดงผลลัพธ์จากหลายแหล่งท่ีมาของข้อมูล
พร้อมๆ กัน ผู้ ใช้สามารถค้นหาข้อมูลฉบบัเต็มและดัชนี
จํานวนกวา่6,132,000 รายการ 

429,282 

รวมการใช้บริการ 1,076,964 

 ในปีการศึกษา 2561 มีจํานวนการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์จํานวน 1,076,964 ครัง้
นอกจากนีย้งัมีฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีเปิดให้บริการโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย รวมทัง้ฐานข้อมลูท่ีมีการให้ทดลอง
ใช้ตา่งๆ อีกด้วย 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.2.3.10 หน้าจอแสดงรายช่ือฐานข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ ท่ีสํานกัหอสมดุมีการให้บริการ

ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.11 สถิตกิารใช้บริการฐานข้อมลูออนไลน์ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ)สหส.อ2.2.1.16 เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561  

3. บริการอเิล็กทรอนิกส์ 

 ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุ จดัให้มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
ให้สามารถใช้บริการห้องสมดุได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนั มีการใช้บริการทัง้สิน้ 1,124,255 ครัง้  
ประกอบด้วยบริการตา่งๆ คือ 
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ช่ือบริการ รายละเอียดของบริการ จาํนวนการใช้
(ครัง้) 

1. บริการข้อมลูเว็บไซต์ห้องสมดุ ให้บริการข้อมลูขา่วสารตา่งๆ และเร่ืองท่ีน่าสนใจ 
รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆของสํานักหอสมุดแก่
ผู้ใช้บริการผา่นระบบออนไลน์ 

35,518 
 

2.บริการสืบค้นข้อมลูทรัพยากร
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ 

ผู้ใช้บริการสามารถทําการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นสํานกัหอสมดุ 
โดยสามารถเข้าถึงข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ
ของสํานกัหอสมดุ ได้ท่ี 
URLhttp://opaclib.rsu.ac.th 

429,282 
 
 

3.บริการสืบค้นฐานข้อมลู
ออนไลน์ของสํานกัหอสมดุ 

ผู้ ใ ช้บริการสามารถทําการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์เ พ่ือ
สนับสนุนการทําวิจัย ท่ี สํานักหอสมุดมีการ
บอกรับเป็นสมาชิกได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

647,682 

4.บริการตอ่อายกุารยืมทรัพยากร
สารสนเทศ   

เป็นบริการท่ีผู้ ใช้บริการสามารถทําการต่ออายุ
การยืมหนังสือและส่ือโสตทัศน์ต่างๆ ท่ียืมไป  
และต้องการจะยืมต่ออีกครัง้เม่ือครบกําหนดการ
สง่คืนได้ด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์ 

3,164 
 
 

5. บริการค้นคว้าอ้างอิงผา่นระบบ
ออนไลน์ 

เป็นบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า การ
ให้คําแนะนําต่างๆ ในการแสวงหาข้อมูลและ
แหลง่สารสนเทศผา่นระบบออนไลน์ 

39 

6.บริการยืมอตัโนมตัด้ิวยตนเอง 
(SelfChecking Service) 

ผู้ใช้บริการสามารถทําการยืมหนงัสือได้ด้วย
ตนเอง ซึง่มีจดุให้บริการจํานวน 2 จดุ บริเวณ  
ชัน้ 3 

2,969 

7.บริการคืนอตัโนมตัด้ิวยตนเอง  
(Books Return) 

เป็นบริการท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใ ช้ 
บริการในการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีท่ี
ไม่สะดวกในการติดต่อกบัสํานกัหอสมดุโดยตรง
หรือในกรณีท่ีสํานักหอสมุดปิดทําการ โดยมีจุด
ให้บริการอยูท่ี่บริเวณชัน้ 2 อาคารสํานกัหอสมดุ 

2,027 
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ช่ือบริการ รายละเอียดของบริการ จาํนวนการใช้
(ครัง้) 

8.บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เป็นบริการท่ีให้ผู้ ใช้ทําการจองหนงัสือหรือส่ือ
โสตทัศน์ต่างๆ ท่ีมีผู้ อ่ืนยืมไปก่อนแล้ว โดย
ผู้ ใช้บริการสามารถทําการจองได้ด้วยตนเอง
ผา่นระบบออนไลน์ 

19 

9.บริการข้อมลูผู้ใช้บริการผา่น
ระบบออนไลน์ 

เ ป็นบริการ ท่ี อํานวยความสะดวกให้แ ก่
ผู้ ใช้บริการ โดยสามารถตรวจสอบข้อมลูและ
ประวตัิของตนเองในเร่ืองการยืมหนังสือท่ีทํา
การจอง การค้างส่งหนังสือ ค่าปรับ รวมทัง้
สามารถแ ก้ ไข ข้อมูลประวัติ  ท่ี อยู่  และ 
รหสัผา่นได้ด้วยตนเอง   

3,249 

10. บริการยืมทรัพยากร
สารสนเทศผา่นเครือขา่ย TU-
Thaipul 

เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่ง
ห้องสมดุโดยผา่นระบบ EDS (EBSCO 
Discovery Service) ปัจจบุนัมีห้องสมดุใน
เครือขา่ยความร่วมมือ จํานวน 10 แห่งได้แก่ 
1) สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ            
2) สํานกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 3) สํานกัหอสมดุ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 4) ศนูย์สนเทศ
และหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์       
5) สํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัศรีปทมุ          
6) สํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัสยาม            
7) ห้องสมดุมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช     
8) หอสมดุแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     
9) สํานกังานวทิยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั                                             
10) หอสมดุและคลงัความรู้ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

306 

รวมการใช้บริการ 1,124,255 
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เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
(อ้างถงึ)สหส.อ2.2.1.16 เอกสารเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.2.3.12 การใช้บริการข้อมลูเว็บไซต์ห้องสมดุ 
สหส.อ2.2.3.13 การสืบค้นข้อมลูทรัพยกรสารสนเทศผา่นระบบ Primo Search และ EDS 
สหส.อ2.2.3.14 การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.15 การตรวจสอบข้อมลูผู้ใช้ผา่นระบบออนไลน์  (Borrower Information) 
สหส.อ2.2.3.16 การใช้บริการยืมอตัโนมตัด้ิวยตนเอง  (Self-Check Service) 
สหส.อ2.2.3.17 การใช้บริการคืนอตัโนมตัด้ิวยตนเอง  (Books  Return) 
สหส.อ2.2.3.18             การยืมตอ่ทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบออนไลน์ (Renew) 
สหส.อ2.2.3.19             การจองทรัพยากรสารสนเทศผา่นระบบออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.20                การใช้บริการค้นคว้าอ้างอิงออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.21  การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือขา่ย TU-Thaipul 

4. มีการเปิดให้บริการในเวลาที่เหมาะสม 
 ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุมีการจดัจํานวนชัว่โมงการเปิดให้บริการท่ีเหมาะสมโดยเปิด
ทําการในวนัจนัทร์-ศกุร์ ตัง้แต่เวลา 08.30-19.00 น. และในวนัเสาร์-อาทิตย์ ตัง้แต่เวลา 09.00-17.00 น. 
รวมจํานวนชัว่โมงท่ีให้บริการ สําหรับในวนัทําการปกติวนัละ10.5 ชัว่โมง และนอกเวลาทําการวนัละ 8 
ชัว่โมง โดยจํานวนผู้ เข้าใช้ห้องสมดุสําหรับปีการศกึษา 2561 มีจํานวนทัง้สิน้ 119,842ครัง้ โดยแยกเป็นผู้
เข้าใช้บริการสํานกัหอสมดุกลางจํานวน83,979 ครัง้ ผู้ เข้าใช้บริการห้องสมดุศนูย์วิภาวดี ระหว่างเดือน
มิถนุายน – สงิหาคม 2561จํานวน345 ครัง้ และผู้ เข้าใช้ผา่นเว็บไซต์จํานวน 35,518ครัง้ 

 

สํานกัหอสมดุกลาง
83,979 ครัง้

ศนูย์ศกึษาวิภาวดี 
345 ครัง้

การใช้ผา่นเวบ็ไซต์          
35,518 ครัง้

แผนภมูิแสดงการใช้ห้องสมุด ปีการศกึษา 2561
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 

(อ้างถงึ)สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.22  แผน่พบัแนะนําสํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.2.3.23  สถิตผิู้ เข้าใช้ทางเข้าชัน้ 3 
สหส.อ2.2.3.24  สถิตผิู้ เข้าใช้ทางเข้าชัน้ 5 
สหส.อ2.2.3.25            สถิตผิู้ เข้าใช้ห้องบริการส่ือโสตทศัน์ 
สหส.อ2.2.3.26  สถิตผิู้ เข้าใช้ห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี 
สหส.อ2.2.3.27  สถิตผิู้ เข้าใช้ห้องสมดุรวมประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.28            สถิตกิารเข้าใช้ผา่นเว็บไซต์ห้องสมดุ 
สหส.อ2.2.3.29  ตารางการให้บริการภาคค่ําและภาคพิเศษของผู้ปฏิบตังิาน 
  ประจําปีการศกึษา 2561 
 

5. การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

ในปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการใช้บริการต่างๆ ของสํานักหอสมุด โดยการเข้าใช้บริการท่ี
สํานกัหอสมดุและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมทัง้สิน้ 1,326,726 ครัง้ การใช้บริการ
ต่างๆ ของสํานกัหอสมดุทกุบริการนัน้ต้องมีต้นทุน ดงันัน้การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริการของห้องสมดุ
สามารถใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจดัสรรงบประมาณและวิเคราะห์ความคุ้มคา่และประสิทธิผลของการ
ลงทนุในการดําเนินงานของห้องสมดุ โดยใช้ข้อมลูคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุและจํานวนการใช้
บริการตา่งๆ เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคดิคํานวณ 

วิธีการคาํนวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจาํนวนการให้บริการ 

         คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ(ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)    24,505,275.79     บาท 

         จํานวนการให้บริการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีการศกึษา 2561                              1,326,726     ครัง้ 

 ต้นทุนการบริการของสาํนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                  = 18.47     บาท 
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1. ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด ปีการศึกษา2561 
ค่าใช้จ่ายของสาํนักหอสมุด ประจาํปีการศึกษา 2561 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 
1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,290,518.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 592,643.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่บริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,000.00 
4 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวทิยาลยั 54,019.00 
5 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 
6 คา่รับรอง 3,081.00 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 21,075.47 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,000.00 
10 วสัดสํุานกังาน 26,449.50 
11 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,325,142.36 
12 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 45,335.00 
13 สนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 17,010.00 
14 โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการทําวิจยั 1,103,202.21 
15 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 
16 โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 
17 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 0.00 
18 โครงการรับนกัศกึษาทนุขา่ยงานห้องสมดุ 0.00 
19 โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวจิยั 12,000.00 
20 โครงการบริการชมุชน 10,600.00 
21 โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวทิยาลยั 5,000.00 
22 โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 
23 โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ ใช้งบ สมว. 
24 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 411,950.00 
25 โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ 231,200.25 
26 โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมดุ ขยายเวลา 
รวม 24,505,275.79 
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 2. จาํนวนการใช้บริการ ปีการศึกษา 2561 

การใช้บริการห้องสมุด ประจาํปีการศกึษา 2561 
ประเภท จาํนวน (ครัง้) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณจุดห้องสมุด  

   1.1 ผู้ เข้าใช้หอสมดุกลาง 83,979 
   1.2 ผู้ เข้าใช้ศนูย์ศกึษาวิภาวดี (มถินุายน – สงิหาคม 2561) 345 
   1.3 การใช้ตวัเลม่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ 77,452 
   1.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมตอ่ท่ีเคาน์เตอร์บริการ 6,770 
   1.5 การคืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเคาน์เตอร์บริการ 9,831 
   1.6 การใช้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 4,527 
   1.7 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3,552 
   1.8 การใช้บริการ Books  Drop 605 
   1.9 การใช้บริการห้องศกึษากลุม่ (Study Room) 2,282 
   1.10 การลงทะเบยีนสมาชิกและตอ่อายสุมาชิกใหม ่ 11,737 
   1.11 การบริการหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์ 1,391 

                                                                    รวม 202,471 

2. การใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์  

   2.1 การใช้บริการผา่นเว็บไซต์ 35,518 
   2.2 การใช้บริการสืบค้นข้อมลูผา่น Primo Search และ EBSCO Discovery  
         Service (EDS) 

429,282 

   2.3 การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 647,682 
   2.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือขา่ย TU-Thaipul 306 
   2.5 การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอ่ทางออนไลน์ 3,164 
   2.6 การใช้บริการตอบคําถามทางออนไลน์ 39 
   2.7 การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่น Self-checking Service 2,969 
   2.8 การคืนทรัพยากรสารสนเทศผา่นทาง Books Return 2,027 
   2.9 การจองทรัพยากรสารสนเทศผา่นทางออนไลน์ 19 
   2.10 การบริการข้อมลูผู้ใช้ผา่นทางออนไลน์ 3,249 

                                                                    รวม 1,124,255 
รวมทัง้สิน้ 1,326,726 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 

(อ้างถงึ)สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.30              ข้อมลูคา่ใช้จ่ายของสํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2561 และจํานวนการใช้บริการ 
                           ปีการศกึษา 2561 

สํานกัหอสมดุมีการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมดุ โดยใช้ข้อมลูค่าใช้จ่ายทัง้หมดของ
สํานกัหอสมดุและจํานวนการใช้บริการต่างๆ  เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคิดคํานวณ พบว่า ในปีการศกึษา 
2561 มีต้นทนุการบริการของสํานกัหอสมดุตอ่ 1 หน่วยการให้บริการ เท่ากบั 18.47 บาท ซึง่สํานกัหอสมดุ
จะได้มีการพฒันาการบริการในด้านต่างๆ ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้บริการเพ่ือให้มีการลดต้นทุน
อยา่งตอ่เน่ือง 

 
ตัวบ่งชี ้2.4 งานจดหมายเหตุ 

ผลการดาํเนินงาน 

              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับการภารกิจของหอจดหมายเหตุ และมีการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา
วางแผนพฒันางานจดหมายเหต ุและมีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บงัคบับญัชาได้รับทราบอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในปีการศึกษา 2561 หอจดหมายเหตไุด้ดําเนินการตามโครงการและแผนการดําเนินงาน
ตามท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  ชีนํ้าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่4.1  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือ 
1. โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวทิยาลยั 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไมเ่ป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  
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ข้อ 1. มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี(Action Plan) สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 
2561 

สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปี
การศกึษา 2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan)แผนกหอจดหมายเหต ุประจําปี
การศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.4.02 รายงานการประชมุแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ)สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + มีการสรุปผลการดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2561 
  

 
ข้อ 4. มี [3] + มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ)สหส.อ2.2.4.02 รายงานการประชมุแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2561 
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(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้2.4 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีการศึกษา 2561 

ปีการศกึษา 2561  หอจดหมายเหตไุด้ทําการคดัแยก รวบรวม เรียบเรียง และจดัการกบัเอกสารจดหมาย
เหตุและวัตถุจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ต้องการใช้
สารสนเทศของหอจดหมายเหตทุัง้จากภายในและภายนอกสถาบนั  โดยหอจดหมายเหตไุด้ดําเนินการใน
เร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 1.1  การรับและจดัการกบัเอกสารและวตัถจุดหมายเหต ุ
 ปีการศกึษา 2561หอจดหมายเหตไุด้รับมอบและรวบรวมเอกสารและวตัถจุดหมายเหตเุตรียม
ดําเนินการจากหลกัวิชาการ รวมจํานวนทัง้สิน้  2,751  รายการ  แบง่เป็นประเภทได้ ดงันี ้

   1.  สรุปขา่วท่ีเผยแพร่โดยสํานกังานประชาสมัพนัธ์    จํานวน            2,175       รายการ 
       (มิถนุายน 2561-พฤษภาคม 2562)  
   2.  คําสัง่ของมหาวทิยาลยัรังสติ  จํานวน             115 รายการ 
   3.  ประกาศของมหาวทิยาลยัรังสติ  จํานวน              27 รายการ 
   4. รายการของสถานีโทรทศัน์อาร์เอสย ูวสิดอม ทีวี จํานวน             418 รายการ 
   5.   ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ 
         สภามหาวทิยาลยัรังสติ                                      จํานวน                 4       รายการ 
6.   ระเบียบวาระการประชมุคณะกรรมการ 
         วชิาการ                                                            จํานวน                12      รายการ 

 1.2 การกําหนดรหสั การจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตแุละวตัถจุดหมายเหตแุละการบนัทกึรายการ
บรรณานกุรมในฐานข้อมลู 



62 
 

  ปีการศกึษา 2561หอจดหมายเหตไุด้กําหนดรหสั การจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตแุละวตัถุ
จดหมายเหตแุละการบนัทกึรายการบรรณานกุรมในฐานข้อมลูซึง่เป็นกระบวนการดําเนินงานทางด้าน
เทคนิคท่ีตอ่เน่ืองกนั รวมจํานวน 8,175รายการ แบง่เป็นประเภทได้ดงันี ้

1. สิง่พิมพ์ (Book & Text& News) จํานวน     7,496 รายการ  
2. ของท่ีระลกึ (Souvenir) จํานวน        153 รายการ  
3. วีดทิศัน์ (Video) จํานวน 142 รายการ 
4. มลัตมีิเดีย (Multimedia) จํานวน 293 รายการ  
5. ซีดี (CD) จํานวน          58 รายการ 
6. ดีวีดี (DVD) จํานวน          32 รายการ 
7. แถบบนัทกึเสียง (Sound Recording) จํานวน         1       รายการ 
 

 1.3 หอจดหมายเหตมีุเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารกับผู้ ใช้ในการให้บริการข้อมลูและ
ข่าวสารตา่งๆ สามารถเข้าใช้บริการได้ท่ี http://library.rsu.ac.th/archives/ สําหรับปีการศกึษา 2561  มี
การเข้าใช้เว็บไซต์รวมจํานวน 856  ครัง้ นอกจากนี ้ยงัมีเฟสบุ๊กของสํานกัหอสมดุท่ีเป็นช่องทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารงานจดหมายเหตอีุกทางหนึง่     
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 1.4  หอจดหมายเหตจุดัแสดงนิทรรศการ เร่ือง พระพิฆเนศศรีรังสติ เทพประจํามหาวิทยาลยั
รังสติเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นมาและเผยแพร่ให้ประชาคมรังสติได้รับทราบโดยทัว่กนั 
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ตัวบ่งชี ้2.5 งานบริการส่งเสริมวชิาการ 

ผลการดาํเนินงาน 
งานบริการส่งเสริมวิชาการสําหรับปีการศกึษา 2561 ได้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มี

การกําหนดโครงการและกิจกรรมไว้ในแผนการปฏิบตัิการของสํานกัหอสมดุตามแผนพฒันามหาวิทยาลยั
รังสิต  เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุอย่างสม่ําเสมอ  และได้นําข้อคิดเห็นและผลสรุปมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการปฏิบตัิงานสําหรับปีการศกึษาต่อไป ซึง่มีการดําเนินงานโครงการตาม
แผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่ 
  1. โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 
2. โครงการสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ 
  3. โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ   
  4. โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 
กลยุทธ์ที่ 1.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอนการเรียนรู้ และการวิจัย 
  1. โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 
  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 ชีนํ้าการรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 โครงการ/กจิกรรมที่ดาํเนินการเพื่อให้ทัง้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดตระหนักถงึคุณค่าของศลิปวัฒนธรรมและภมิูปัญญาของชาตแิละท้องถิ่น 
 1. โครงการบริการชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 โครงการ/กจิกรรมการสร้างจติสาํนึกในการทาํนุบาํรุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการสํานกังานสีเขียว  
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางตาํแหน่งวิชาการ 
1. โครงการจดัทําและเผยแพร่วารสารรังสติสารสนเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน [กรณีภาระงานหลกัไมเ่ป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการอบรม/สมัมนา] 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
 
ข้อ 1. มีการกําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2561 

 
 
ข้อ 2. มี [1] + มีการดําเนินงานตามแผนงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ)สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณประจําปีการศกึษา2561 

 
 
ข้อ 3. มี [2] + มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.01 นโยบายการใช้งบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผนพฒันาตอ่ไป 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
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ข้อ 5. มี [4] + มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้2.5 

ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 
              จากผลการดําเนินงานการบริการส่งเสริมวิชาการ สํานกัหอสมดุมีการดําเนินงานในเร่ืองต่างๆ 
สรุปได้ดงันี ้
1. มีการแนะนํา/สอนการใช้และอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูล 
 สํานกัหอสมดุมีการแนะนําการใช้ห้องสมดุ การสอนและอบรมวิธีการสืบค้นข้อมลูให้แก่นกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ระดบับณัฑิตศกึษา รวมทัง้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โดยมีการดําเนินงานดงันี ้

1.1 การจดัปฐมนิเทศแนะนําการใช้ห้องสมดุ การสอนวิธีการสืบค้นข้อมลูให้แก่นกัศึกษาตามท่ี
อาจารย์ประจําวิชาร้องขอมา รวมทัง้จัดอบรมฝึกปฏิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ให้กับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถใช้ห้องสมดุได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถช่วยเหลือตนเองในการค้นคว้าหาข้อมลูได้ ในปีการศกึษา 2561 มีจํานวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศและเข้ารับการอบรมการสืบค้นข้อมลูทัง้สิน้1,679 คน โดยสํานกัหอสมดุได้ดําเนินการดงันี ้

 1.1.1 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุให้แก่นกัศกึษาใหม่รวมทัง้สิน้ 31 คณะ 59 สาขา จํานวน 
1,679คน แบ่งเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีรวม 24 คณะ 50 สาขา จํานวน 1,573 คน ได้แก่คณะศิลป
ศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ คณะ
กายภาพบําบัดคณะเทคนิคการแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ
คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกคณะบัญชี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ คณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ สถาบนัการบิน วิทยาลยันานาชาติจีนคณะดิจิทัลอาร์ตคณะนวตักรรมเกษตรคณะ
เทคโนโลยีอาหาร สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยตุิธรรม และคณะรังสีเทคนิค นกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษารวม 7 คณะ 9 หลกัสตูร จํานวน 106คน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ (หลกัสตูรพยาบาลศา
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สตรมหาบณัฑิต) คณะนิติศาสตร์ (หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต และ หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต) วิทยาลยัดนตรี 
(หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผู้ นําทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง) วิทยาลยัครูสริุยเทพ (หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สา
ชาวิชาหลกัสตูรและการสอน และ หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์)และ 
สถาบนัอาชญาและการบริหารงานยตุธิรรม(หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต) 

 1.1.2 สอนวิธีการสืบค้นข้อมลูในห้องสมดุและจากฐานข้อมลูออนไลน์ ให้แก่นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา รวม 15 หลกัสตูร จํานวน 331คน ได้แก่ หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูร
พยาบาลศาสตร์ 2 ภาษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการพยาบาลผู้ ใหญ่) หลกัสูตร
พยาบาลเฉพาะทาง (สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตัิการบําบดัทดแทนไต) หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับ
ภาพยนตร์และโทรทศัน์) วิทยาลยันวตักรรมดจิิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
หลกัสตูรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการจดัการคอมพิวเตอร์ทางไกล) วิทยาลยันานาชาติ หลกัสตูร
นิติศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชาผู้ นําทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม) หลักสูตรการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัครูสริุยเทพ) หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัครูสริุย
เทพหลกัสตูรธุรกิจอตุสาหกรรมอาหาร และ คณะเทคโนโลยีอาหาร 

1.2 การอบรมการสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์เพ่ือการวิจยัให้แก่คณาจารย์และนกัวิจยัจากคณะ
ตา่งๆ จํานวน 7ครัง้ รวม 33 คณะ 8 หน่วยงาน จํานวน 252 คน ดงันี ้

 1) 14 กมุภาพนัธ์ 2562 การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 
 2) 15 กมุภาพนัธ์ 2562 (เช้า) การอบรมฐานข้อมลูScienceDirectเพ่ือสนบัสนนุการวจิยั 

 3) 15 กมุภาพนัธ์ 2562 (บา่ย) การอบรมฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั 
       4)  5 เมษายน 2562 (เช้า) การอบรมการใช้โปรแกรมTurnitinเพ่ือสนบัสนนุการทํา 
   วิจยั (สําหรับอาจารย์/นกัวจิยั) 
 5) 5 เมษายน 2562 (บา่ย) การอบรมการใช้โปรแกรมTurnitinเพ่ือสนบัสนนุการทํา 
   วิจยั (สําหรับนกัศกึษา) 
 6) 31 พฤษภาคม 2562 การอบรมเทคนิคและกลยทุธ์การสืบค้นเพ่ือการทําวิจยั 
 7) 31 พฤษภาคม 2562 การอบรมโปรแกรมTurnitin 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.22 แผน่พบัแนะนําสํานกัหอสมดุ 

สหส.อ2.2.5.01    ซีดีแนะนําการใช้และบริการสํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.2.5.02 บนัทกึแจ้งเร่ืองการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ ประจําปีการศกึษา  
สหส.อ2.2.5.03 แบบตอบรับและบนัทกึการเข้ารับการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุของคณะตา่งๆ 
สหส.อ2.2.5.04 สรุปผลการจดัปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.5.05 บนัทกึเชิญบคุลากรสอนและอบรมการสืบค้นข้อมลู 
สหส.อ2.2.5.06 สรุปผลการสอน/อบรมการสืบค้นฐานข้อมลูให้นกัศกึษา ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.5.07     บนัทกึเชิญผู้ เข้าร่วมอบรมฐานข้อมลูและแหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั 
สหส.อ2.2.5.08     สรุปผลการจดัอบรมการใช้ฐานข้อมลูและแหลง่ข้อมลูเพ่ือการวิจยั 

2. มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการอ่านเป็นกิจกรรมท่ีสํานกัหอสมดุจดัขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมและ

สนบัสนนุให้เกิดการใช้ประโยชน์จากห้องสมดุอยา่งคุ้มคา่ สร้างนิสยัและวฒันธรรมรักการอ่านอย่างยัง่ยืน
ให้แก่ นกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร ในปีการศกึษา 2561 มีการจดักิจกรรมและนิทรรศการสง่เสริมการอ่าน 
และการจดับอร์ดข่าวสารท่ีน่าสนใจ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจในการเข้าใช้ห้องสมดุ ซึง่ประกอบด้วย 
กิจกรรมและนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมดุ จํานวน 15 ครัง้ และ การจดับอร์ดข่าวสารท่ี
น่าสนใจ 40 ครัง้ ดงันี ้

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จาํนวน 6 ครัง้ได้แก่ 
2.1.1 กิจกรรม Book Talk 2018 

   กิจกรรม “Book Talk 2018” จดัขึน้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม  2561 โดยสํานกัหอสมดุ 
จดัร่วมกบัคณะกายภาพบําบดัและเวชศาสตร์การกีฬา เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัศกึษา จํานวน 10 คน แนะนํา
หนงัสือบนัดาลใจ 10 เร่ือง  

   ผลการจดักิจกรรม พบว่า มีจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 40 คนและมีหนงัสือ
ท่ีนกัศกึษานํามาแนะนํา 10 เร่ือง มีดงัตอ่ไปนี ้
   1. ความสขุแห่งชีวิต   6. เดก็ผู้หญิงแห่งกลางคืน 

2. มีเหตผุลท่ีพระเจ้ายงัให้เราหายใจ 7. ขวญัสงฆ์ 
   3. ขมุทรัพย์สดุปลายฝัน (The Alchemist) 8. ชีวิตมหศัจรรย์ของออกสัต์ 

4. ผมปัญญาออ่น   9. บนัทกึจากลกู(ผู้)ชาย 
   5. โมโม ่    10.เดอะลาสต์เลกเชอร์   
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               ภาพกจิกรรม Book Talk 2018 
    

    
   

   
 

  2.1.2  กิจกรรม ยอดนักอ่านประจาํเดอืนประจาํปีการศึกษา 2561 
  กิจกรรม “ยอดนกัอ่านประจําเดือน ประจําปีการศึกษา 2561” จดัขึน้ระหว่าง

เดือนตลุาคม 2561 - เมษายน2562 เป็นกิจกรรมท่ีพิจารณาจากยอดจํานวนการยืมหนงัสือและส่ือโสต
ทศัน์ ผู้ ท่ีมีจํานวนการยืมสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของแต่ละเดือนจะได้เป็นยอดนกัอ่านประจําเดือนนัน้ๆ และ
ได้รับรางวลัจากสํานกัหอสมดุ 

  ผลการจดักิจกรรม พบว่า ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2561 – เมษายน 2562 มีผู้ ท่ีได้รับ
รางวลัยอดนกัอา่นประจําเดือน  ดงันี ้

  1) เดือนตลุาคม 2561: นางสาวกนกวรรณ ขนุรัมย์ นกัศกึษาคณะพยาบาล-
ศาสตร์ จํานวนการยืม 11 ช่ือเร่ือง 

              2) เดือนพฤศจิกายน 2561: คณุมงคล หย่ีผดงุ เจ้าหน้าท่ีวทิยาลยั                
ทนัตแพทยศาสตร์ จํานวนการยืม 19 ช่ือเร่ือง 
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3) เดือนธนัวาคม 2561: คณุมงคล หย่ีผดงุ เจ้าหน้าท่ีวทิยาลยั                     
ทนัตแพทยศาสตร์ จํานวนการยืม 11 ช่ือเร่ือง 

  4) เดือนมกราคม 2562: นายสรวิชญ์ ไชยศลิป์ นกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ 
จํานวนการยืม 15 ช่ือเร่ือง 

5) เดือนกมุภาพนัธ์ 2562: นางสาวอนัดามนั อุน่สากล นกัศกึษาคณะพยาบาล-
ศาสตร์ จํานวนการยืม11 ช่ือเร่ือง 

  6) เดือนมีนาคม 2562: นางสาวนนัทิดาพร ยือรัมย์ นกัศกึษาคณะทศันมาตร-
ศาสตร์ จํานวนการยืม 19 ช่ือเร่ือง 

             7) เดือนเมษายน 2562: คณุมงคล หย่ีมงคล เจ้าหน้าท่ีวทิยาลยั                   
ทนัตแพทยศาสตร์ จํานวนการยืม 17 ช่ือเร่ือง 
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 2.1.3 กิจกรรมการประกวดคลิปวีดโิอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” 

  กิจกรรมการประกวดคลปิวีดโิอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมดุ” จดัขึน้ระหวา่งวนัจนัทร์
ท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 – พฤหสับดีท่ี 31 มกราคม 2562 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่น
ร่วมในการปลกูจิตสํานกึร่วมกนัอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในสํานกัหอสมดุผา่นคลปิวีดโิอ 
   ผลการจดักิจกรรม พบว่า มีจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้สิน้ 44 คน จาก 8 
ทีม และมีจํานวนคลปิท่ีสง่เข้าประกวดจํานวน 8 คลปิ  
   สําหรับคลปิวีดโิอท่ีได้รับรางวลัได้มีการนําขึน้เผยแพร่บนเว็บไซต์สํานกัหอสมดุ   
http://library.rsu.ac.th/library_news.html 
 

 
 

โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ 
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ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
รางวัลชนะเลิศ: ทมี ASHIRA Production (อชิรา โปรดกัชนั) 
            จาก วทิยาลยันิเทศศาสตร์สาขาวชิาการภาพยนตร์ดจิิทลั 

 
 

รองชนะเลิศอันดบั 1: ทมีหวัไม่แดง ไม่มีแรงเรียน 

   จาก คณะดจิิทลัอาร์ตสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

 
 
รองชนะเลิศอันดบั 2: ทมี Read it Save it 
   จาก คณะดจิิทลัอาร์ต สาขาคอมพวิเตอร์อาร์ต 
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  2.1.4 กิจกรรมขอแสดงความยนิดกัีบบัณฑติใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2561 
   กิจกรรม “ขอแสดงความยินดีกบับณัฑิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561” จดัขึน้
ระหว่างวนัท่ี 12 - 16 ธนัวาคม 2561เป็นการจดัมมุให้ผู้ ใช้บริการมาถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ ซึง่เป็นการแสดง
ความยินดีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต กับ
บณัฑิต 

   ผลการจดักิจกรรม จากการสงัเกตระหว่างวนัพธุท่ี 12– ศกุร์ท่ี 14 ธันวาคม 
2561 พบว่า มีบณัฑิตใหม่และเพ่ือนๆ มาถ่ายรูปประมาณ 60 คน ส่วนวนัอาทิตย์ท่ี 16 ธันวาคม 2561 
สํานกัหอสมดุปิดทําการ จงึไมส่ามารถบนัทกึจํานวนผู้ เข้ามาถ่ายรูปได้ 

 

 
 

  2.1.5 กิจกรรมรักษ์โลกรักห้องสมุด 
   กิจกรรม “รักษ์โลกรักห้องสมดุ” จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 11-28 กมุภาพนัธ์ 2562 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเขียนแชร์ไอเดียช่วยห้องสมุดในการรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม ลงในการ์ดและติดบอร์ดท่ีจดัเตรียมไว้ให้ ซึง่ข้อความท่ีประทบัใจคณะกรรมการส่งเสริมการ
อ่านและการใช้ห้องสมดุ 3 คน จะได้รับของรางวลั นอกจากนีย้งัให้ผู้ ใช้บริการบอกรักห้องสมดุและแชร์
ไอเดียเก่ียวกับวิธีการช่วยห้องสมดุอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมโดยการสมัภาษณ์และถ่ายทอดสด
ผา่นทาง Facebook Live ด้วย 

   ผลการจัดกิจกรรม พบว่า กิจกรรม “รักษ์โลกรักห้องสมุด” มีจํานวนผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทัง้สิน้ 117 คนแบง่ออกเป็น 3 กิจกรรมดงันี ้
  1. การร่วมกิจกรรมร่วมแชร์ไอเดียช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจํานวน
ผู้ ร่วมกิจกรรม 23 คน จากทัง้หมด 11 คณะ โดยมีไอเดียท่ีได้รับการคดัเลือกท่ีตรงประเด็นและประทบัใจมี
จํานวน 3 ไอเดีย ดงันี ้
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1.1 นนทยิา ชินนาคร วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก รหสั 5803697 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

1.2  ปุญยรัตน์ แก้วกุลจีรภกัท์ คณะศิลปศาสตร์ รหสั 5709224 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“วิธีการในการช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลกรักห้องสมดุ มีหลายวิธีด้วยกนั ได้แก่ 
 1) เวลามาใช้บริการห้องสมดุเลือกใช้บนัไดแทนการใช้ลิฟต์เพ่ือประหยดัพลงังาน ไฟฟ้าและ

เป็นการออกกําลงักายท่ีดีอีกวิธีหนึง่เพราะการขึน้บนัได 1 นาที สามารถเผาผลาญพลงังานได้ถึง 10 กิโลแคลอรี 
สง่ผลให้มีสขุภาพแข็งแรง 

 2) ใช้แก้วนํา้ส่วนตวัแทนการใช้แก้วกระดาษ เพ่ือช่วยลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก และ
ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย 

 3) ใช้ผ้าเช็ดหน้าสว่นตวัแทนการใช้กระดาษทิชชู่ มีสว่นในการช่วยในการลดโลกร้อน 
 4) ไมนํ่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้ามารับประทานในห้องสมดุ และควรทานให้หมดเพ่ือลดการทิง้

ขยะเร่ียราดไมเ่ป็นท่ีและรบกวนสมาธิผู้ใช้ในห้องสมดุในการอา่นหนงัสือ   
 5) รีไซเคลิทกุสิง่ ลดการใช้แล้วทิง้ และแยกขยะก่อนทิง้ทกุครัง้ 

 

“ไอเดียในการช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลก รักห้องสมดุ คือ  
 1. การใช้บนัไดแทนการขึน้ลิฟต์ เพราะสามารถช่วยห้องสมดุลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และได้

ออกกําลงักายอีกด้วย  
 2. การใช้ถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสติกใสห่นงัสือท่ียืมจากห้องสมดุ เพราะสามารถช่วยลดการ

ใช้ถุงพลาสติกไปได้มากและหากทุกคนหนัมาใช้ถุงผ้าเพียงสปัดาห์ละ 1 วนั จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้
มากกวา่ 100 ล้านถงุ/ปี และช่วยห้องสมดุไมทํ่าลายสิง่แวดล้อมได้อีกด้วย 

 3. ช่วยประหยดันํา้ คือ การใช้นํา้ในห้องนํา้สาธารณะ เช่น ห้องสมดุควรเปิดนํา้หรือกดชกัโครก
เท่าท่ีจําเป็นไมก่ดซํา้หรือเปิดนํา้ทิง้ไว้ 

 4. การนําขวดนํา้สว่นตวัมาใช้ ช่วยการลดการใช้แก้วกระดาษ เพ่ือประหยดัและลดการทําลาย
ต้นไม้ท่ีผลติเป็นแก้วกระดาษได้อีกด้วยน่ีคือไอเดียวท่ีเราสามารถช่วยอนรัุกษ์โลกได้ 
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1.3 กรรณิการ์ ศิลาวัชรพล คณะรัฐศาสตร์ รหสั 5606348 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

ภาพกิจกรรมร่วมแชร์ไอเดียช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2. การถ่ายทอดสมัภาษณ์สดเก่ียวกบัไอเดียช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลก 

รักษ์สิง่แวดล้อมผา่นทาง Facebook Live รวมจํานวน 26 คน จาก 6 คลปิ และมีผู้ เข้าชมระหวา่งวนัท่ี 11-
28 กมุภาพนัธ์ 2562  ทัง้สิน้ 459 ครัง้  
     

   
   

“ฉันมาใช้บริการสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นประจํา บางครัง้มาคนเดียวบางครัง้มากับ
เพ่ือนๆ ตามเวลาท่ีว่างตรงกนั แตท่กุครัง้ท่ีมาใช้บริการห้องสมดุจะเลือกใช้บนัได เพราะนอกจากลดช่วยลด
พลงังานไฟฟ้าแล้วยงัได้ออกกําลงักายไปด้วย ในสว่นของวิชาเรียนของคณะอาจารย์จะมีงานให้นกัศกึษามา
ค้นหาข้อมลูจากห้องสมดุอยูเ่สมอ ทําให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมลูเป็นประจํา ซึง่โดยสว่นใหญ่
ก็จะเลือกใช้บริการคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุในการค้นหาข้อมลูและทํารายงาน และเม่ือใช้งานคอมพิวเตอร์
เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําการปิดคอมพิวเตอร์ทกุครัง้ เพราะคิดเสมอว่าเม่ือไปใช้บริการสถานท่ีไหนก็ตามให้
ถือว่าท่ีนัน้เปรียบเสมือนบ้านอีกหลงัท่ีเราทุกคนต้องช่วยกันประหยดัพลงังานให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือโลกและ
สิง่แวดล้อมของเรา 
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  ภาพกิจกรรมถ่ายทอดสดแชร์ไอเดียช่วยห้องสมดุในการรักษ์โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม  ผ่านทางFacebook Live 
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3. การเย่ียมชมนิทรรศการ “วิธีการบอกรักแบบง่ายๆ แบบรักษ์โลก รักคณุ” 
จํานวน 68 คน 

ภาพการเย่ียมชมนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลประเมินการจดักิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน117 คน มีความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) โดยด้านรูปแบบของกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
สงูสดุอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 4.42) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (คา่เฉลี่ย = 4.34) 
 
  2.1.6 กิจกรรมชุมชนคนรังสิตรักการอ่านรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประจาํปีการศึกษา 
2561 
   กิจกรรมชมุชนคนรังสติรักการอา่นรักษ์สิง่แวดล้อม ประจําปีการศกึษา 2561 จดั
ขึน้ระหวา่งวนัพธุท่ี 13 – ศกุร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

   ผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้สิน้ 238 คนประกอบด้วย
กิจกรรมยอ่ยๆ ดงัตอ่ไปนี ้
   1. กิจกรรม “จิบนํา้ชายามบ่ายกับชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน”เป็นกิจกรรม
พบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกชุมชนคนรังสิตรักการอ่านและเปิดรับสมาชิกใหม่ พิธีมอบรางวัลการ
ประกวดคลิปวีดิโอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมดุ” และพิธีเปิดนิทรรศการ “การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวสัด”ุ 
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ซึง่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 48 คน และมีผู้สมคัรสมาชิก RSU Loves to Read จํานวน 42 
คน 

กิจกรรมจิบนํา้ชายามบา่ย รับประทานเคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งร่วมกนั 

 
   การลงทะเบียนและเปิดรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read 
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 พิธีมอบรางวลัการประกวดคลปิวีดโิอ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมดุ” 

 
                พิธีเปิดนิทรรศการ 

 
 
 

ผ
ล
ป
ร
ะ
เ
มิ
น
กิ
ผลประเมินกิจกรรมจิบนํา้ชายามบา่ยกบัชมุชนคนรังสติรักการอา่น พบวา่ ผู้ตอบแบบ 

ประเมิน จํานวน 31 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  = 4.39) ซึ่ง
กิจกรรมจิบนํา้ชายามบา่ยมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย = 4.58) รองลงมา คือ 
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การรับสมคัรสมาชิก RSU Loves to Read มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 4.48) 
และนิทรรศการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.45) ตามลําดบั สําหรับความรู้
เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมนัน้ ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับหลงัเข้า
ร่วมกิจกรรม (คา่เฉลี่ย = 4.42) การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์และตอ่ยอด (คา่เฉลี่ย = 4.35) และ ความรู้
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (คา่เฉลี่ย = 4.10) ตามลําดบั 
 
                                 2.กิจกรรม “ใช้หนูอย่างถนอม ช่วยกันซ่อมหนูหน่อยนะ” 
มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม15 คน 

 

จากผู้ตอบแบบประเมินจํานวน 15 คน มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย = 4.88) อีกทัง้มีความพงึพอใจในกิจกรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทัง้หมดโดยรายการท่ีมี
คา่เฉลี่ยความพงึพอใจสงูสดุ คือ ความนา่สนใจ (คา่เฉลี่ย = 4.93) รองลงมา คือ รูปแบบของกิจกรรม ซึง่
มีคา่เฉลี่ยเท่ากนักบัความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (คา่เฉลี่ย = 4.87)  
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3. กิจกรรม “ตอบคาํถามแฟนพันธ์ุแท้ห้องสมุด (รักษ์) ส่ิงแวดล้อม”มี
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 134 คน แบง่เป็น กิจกรรมตอบคําถาม จํานวน 129 คน และกิจกรรมตอบ
คําถามโดยการสมัภาษณ์ จํานวน 5 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิกิจกรรม พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 123 คน พบวา่ มีความ        
พงึพอใจตอ่กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย = 4.49) อีกทัง้มีความพงึพอใจในกิจกรรมอยูใ่น
ระดบัมากทัง้หมดโดยรายการท่ีมีคา่เฉล่ียความพงึพอใจสงูสดุ คือ ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
(คา่เฉลี่ย = 4.50) และความน่าสนใจ (คา่เฉลี่ย = 4.50) รองลงมา คือ รูปแบบของกิจกรรม (คา่เฉลี่ย = 
4.49)  
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4. กิจกรรม “การประดษิฐ์ส่ิงของจากขวดพลาสตกิ” มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน 41 คน 

 
ผลการประเมนิกิจกรรม พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 35 ราย มีความพงึพอใจตอ่

กิจกรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย = 4.79) อีกทัง้มีความพงึพอใจในกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสดุทัง้หมดโดยรายการท่ีมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจสงูสดุ คือ รูปแบบของกิจกรรม (คา่เฉลี่ย = 4.86) 
รองลงมา คือ ความนา่สนใจ (คา่เฉลี่ย = 4.80) และความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (คา่เฉล่ีย = 
4.71) ตามลําดบั 
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2.2 นิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด9 เร่ือง ได้แก่ 
  2.2.1นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดาํริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณิธาน 
ร.9พสกนิกรมีความสุข 

  นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดําริ ร.10 ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 
พสกนิกรมีความสขุ จดัแสดงระหวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 26 กรกฎาคม – วนัศกุร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ ชมนิทรรศการประมาณ 167 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการทัง้สิน้ 16 คน  

ผลประเมินความพึงพอใจในการจดันิทรรศการพบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 
16คน มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ซึง่รูปแบบนิทรรศการ
และความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการมีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุเท่ากนั (คา่เฉลี่ย = 4.56)
และค่าเฉล่ีย = 4.56) รองลงมา คือ ความน่าสนใจมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
=4.38)  
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2.2.2 นิทรรศการสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กับความเป็นแม่ 

   นิทรรศการสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติฯ์ กบัความเป็นแม่จดัแสดงระหว่างวนัศกุร์ท่ี 
10 สงิหาคม – วนัศกุร์ท่ี 28 กนัยายน 2561  

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการทัง้สิน้ประมาณ 
83 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ จํานวน 16 คน  

  ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 16 คน มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  = 4.10) ซึ่งความรู้ท่ี
ได้รับจากนิทรรศการมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.37) รองลงมา คือ ความ
น่าสนใจ มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (คา่เฉลี่ย = 4.00) และ รูปแบบของนิทรรศการมี
คา่เฉลี่ยความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั (คา่เฉลี่ย = 3.94) 

              2.2.3 นิทรรศการพระราชดาํรัสของรัชกาลที่ 9 เก่ียวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน 

   นิทรรศการพระราชดํารัสของรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกบัการแก้ปัญหาโลกร้อนจดัแสดง
ระหวา่งวนัศกุร์ท่ี 12 ตลุาคม – ศกุร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 189 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ จํานวน  20 คน  
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   ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 20 คน มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ(ค่าเฉล่ีย  = 4.78) และมี
คา่เฉลี่ยความพงึพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการ
และความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย = 4.80) รองลงมา คือ รูปแบบของ
นิทรรศการ (คา่เฉลี่ย = 4.75)  

 
 
 

2.2.4 นิทรรศการความรักความผูกพนัระหว่างสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดนิทรเทพยวรางกูรกับพระโอรส-ธิดา 

   นิทรรศการความรักความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกรูกบัพระโอรส-ธิดา จดัแสดงระหว่างวนัองัคารท่ี 4 ธนัวาคม 2561– วนัศกุร์ท่ี 15 
มีนาคม 2562 
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ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 177 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ จํานวน  77 คน  

ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 77 คน มีความพงึพอใจตอ่นิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย  = 4.14) และมีคา่เฉลี่ย
ความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย = 
4.26) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ(ค่าเฉล่ีย = 4.14) และความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.01) 
ตามลําดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

2.2.5 นิทรรศการวรรณกรรมที่เข้ารอบและได้รับรางวัลซีไรต์ประจาํปี 2561 

   นิทรรศการวรรณกรรมท่ีเข้ารอบและได้รับรางวลัซีไรต์ ประจําปี 2561 จดัแสดง
ระหวา่งวนัองัคารท่ี 4 ธนัวาคม 2561– พฤหสับดี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ผลการจัดนิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า ผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 115 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ จํานวน 115 คน  
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   ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 115 คน มีความพงึพอใจตอ่นิทรรสการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย = 4.45) และมีคา่เฉลี่ย
ความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย = 
4.49) รองลงมา คือ ความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 4.45) และรูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉล่ีย = 4.41) 
ตามลําดบั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.2.6 นิทรรศการ INVESTORY 

   นิทรรศการ “INVESTORY” เป็นนิทรรศการหมนุเวียนท่ีได้รับการอนเุคราะห์จาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่จดัแสดงระหวา่งวนัท่ี 8 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562  

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบวา่ มีผู้ชมนิทรรศการประมาณ 138 คน 
และเน่ืองจากเป็นนิทรรศการซึง่จดัโดยหน่วยงานภายนอก จงึไมมี่การประเมินความพงึพอใจ 
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2.2.7 นิทรรศการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

นิทรรศการสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อมจดัแสดงระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน - ศกุร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562  

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 97 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ จํานวน 37 คน  

ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน
จํานวน 37 คน มีความพงึพอใจตอ่นิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย = 4.24) และมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดบัมากทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการ (คา่เฉลี่ย = 
4.30) รองลงมามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากนั ได้แก่ รูปแบบของนิทรรศการ (ค่าเฉลี่ย = 4.22) และ 
ความน่าสนใจ(คา่เฉลี่ย = 4.22 
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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

2.2.8 นิทรรศการแนะนําแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ “ปทุมธานี” 

   นิทรรศการแนะนําแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ “ปทุมธานี”จดัแสดงระหว่างวนั
จนัทร์ท่ี 1– ศกุร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 158 คน 
และมีผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจ จํานวน 38 คน  

ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 38 คน พบว่า มีความพงึพอใจตอ่นิทรรศการโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.52) และมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจากนิทรรศการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย = 4.58) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการและความน่าสนใจ ซึง่มีคา่เฉล่ีย
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนั (คา่เฉลี่ย = 4.50 และ = 4.50)  
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ภาพนิทรรศการ ณ บริเวณลานหน้าห้อง 6-200 อาคาร 6  

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพนิทรรศการ ณ มุมภายในห้องบริการการอ่าน ชัน้ 3  

ตัง้แต่วันที่ 2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 

 
 
2.2.9นิทรรศการพระราชพธีิบรมราชาภเิษก รัชกาลที่ 10: ประวัตศิาสตร์ครัง้ที่ 

12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

นิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลท่ี 10: ประวตัิศาสตร์ครัง้ท่ี 12 แห่ง
กรุงรัตนโกสนิทร์จดัแสดงระหวา่งวนัศกุร์ท่ี 24 พฤษภาคม – ศกุร์ท่ี 28 มิถนุายน 2562 

ผลการจดันิทรรศการ จากการสงัเกต พบว่า มีผู้ชมนิทรรศการ จํานวน 89 คน 
และมีผู้แบบประเมินความพงึพอใจในการจดันิทรรศการ จํานวน 25 คน  
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   ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ พบว่า ผู้ ตอบแบบประเมิน 
จํานวน 25 คน พบวา่ มีความพงึพอใจตอ่นิทรรศการโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย  = 4.70) และ
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในรายการต่างๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทัง้หมด ได้แก่ ความรู้ท่ีได้รับจาก
นิทรรศการ (คา่เฉลี่ย = 4.84) รองลงมา คือ รูปแบบของนิทรรศการ (คา่เฉลี่ย = 4.68) และความน่าสนใจ 
(คา่เฉลี่ย = 4.60) ตามลําดบั 
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การจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ประจาํปีการศึกษา 2561 จาํนวน 40 ครัง้ ได้แก่ 

 

ครัง้ที่  ระยะเวลาที่จัดแสดง  ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด 
1 1 – 20 มิถนุายน 2561 ลโิด-สกาลา ลมหายใจเฮือกสดุท้ายของโรงหนงัยคุ 60’s 

2 20 มิถนุายน – 2 กรกฎาคม 2561 ฟตุบอลโลก 2018 เร่ืองนอกสนามของนกัเตะช่ือดงัท่ีคณุยงั

ไมเ่คยรู้ 

3 20 มิถนุายน – 20 กรกฎาคม 2561 หยดุมลพิษพลาสตกิ 

4 21 มิถนุายน –2 กรกฎาคม 2561 โทษประหารชีวิตในประเทศไทยตัง้แตส่มยัอดีต – ปัจจบุนั 

5 3– 10 กรกฎาคม 2561 วิธีเอาชีวิตตวัรอดจากการตดิถํา้ 

6 3 –15 กรกฎาคม 2561 รู้จกัถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ถํา้ท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของไทย 

7 10 กรกฎาคม – 18 กนัยายน 2561 ผู้ใช้บริการสามารถช่วยห้องสมดุในการประหยดัพลงังานได้

อยา่งไร 

8 11 กรกฎาคม –21 สงิหาคม 2561 ทําความรู้จกัหน่วย SEAL มนษุย์กบพนัธุ์ดกุบัการฝึกสดุโหด 

9 11 กรกฎาคม – 18 กนัยายน 2561 พอแล้วดี : วธีิคดิและทําธุรกิจสร้างสรรค์อยา่งพอแล้วดี 

10 18 กรกฎาคม – 14 กนัยายน 2561 30 ข้อคดิท่ีคนไทยได้รับจากภารกิจพาทีมหมปู่ากลบับ้าน 

11 23 กรกฎาคม – 18 กนัยายน 2561 เปิดตวันวตักรรมกําจดักลิน่ 

12 23 กรกฎาคม –29 ตลุาคม 2561 บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ TU-THAIPUL 

13 22 สงิหาคม –18 กนัยายน 2561 เปิด 23 ข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพส่ือสารมวลชนสากล 

14 17 กนัยายน – 12 ตลุาคม 2561 อาหารคีโตจีนิก อาหารลดนํา้หนกั? 

15 19 กนัยายน –10 ตลุาคม 2561 ผลการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัยอดนิยมของประเทศไทย 

16 19 กนัยายน –17 ตลุาคม 2561 ตามรอยศาสตร์พระราชาเพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน 

17 19 กนัยายน –18 ตลุาคม 2561 ชําแหละความเศร้า 9 ประเภทของโรคซมึเศร้า 

18 19 กนัยายน –30 ตลุาคม 2561 โลกเส่ียงภาวะเรือนกระจกแบบถาวร 

 
 
 
 



96 
 

 
 
 

ครัง้ที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด 
19 11 ตลุาคม – 21 ธนัวาคม 2561 ปริมาณการใช้พลงังาน (นํา้, ไฟ, ขยะ) อาคารสํานกั 

หอสมดุ ระหวา่งเดือนมกราคม – กนัยายน 2561 

20 16 ตลุาคม – 14 ธนัวาคม 2561 ดอกมรุาคาม ิเทรนด์แฟชัน่มาแรง ผลงานศาสดาแห่งป๊อป

อาร์ต 

21 18 ตลุาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 บ้านของพอ่ ศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

22 19 ตลุาคม –16 ธนัวาคม 2561 10 มหาวทิยาลยัท่ีได้รับพระราชทานช่ือจากในหลวงรัชกาล

ท่ี 9 

23 30 ตลุาคม 2561–30 มกราคม 2562 มายืมหนงัสือด้วยเคร่ือง Self Checkกนัเถอะ 
24 31 ตลุาคม – 16 ธนัวาคม 2561 เตือนคนกรุง แม้ฝุ่ นละอองจะลดลงแตย่งัคงเกินมาตรฐาน 

25 17 ธนัวาคม 2561 – 22 มกราคม 

2562 

มลพิษในอากาศอนัตรายตอ่สขุภาพมากกวา่ท่ีคดิ 

26 17 ธนัวาคม 2561 – 22 มกราคม 

2562 

กญัชาคืออะไร อาการผู้ เสพ โทษ และสถานบําบดั 

27 17 ธนัวาคม 2561 – 7 กมุภาพนัธ์ 

2562  

Bangkok Art Biennale 2018 

28 8 มกราคม – 15 กมุภาพนัธ์ 2562 กฟผ. ก้าวตามรอยพอ่ด้วยโครงการ “ชีววถีิ” เพ่ือการพฒันา

ท่ียัง่ยืน 

29 23 มกราคม – 15 กมุภาพนัธ์ 2562 รีไซเคลิ หนึง่ทางเลือกเม่ือพลาสตกิกลายเป็นปัญหา

ระดบัชาต ิ

30 5 กมุภาพนัธ์ –30 พฤษภาคม 2562 Top 10 หนงัสือท่ีถกูยืมมากท่ีสดุ ในห้องสมดุ ม.รังสติ 
ระหวา่งเดือนมิ.ย.- ธ.ค. 2561 

31 23 มกราคม –21 กมุภาพนัธ์ 2562 20 ต้นไม้ปลกูในบ้านฟอกอากาศด๊ีดี 

32 8 กมุภาพนัธ์ – 29 มีนาคม 2562 เทคโนโลยีไฮเทคในอนาคต 
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ครัง้ที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ช่ือหวัข้อการจัดบอร์ด 
33 18 กมุภาพนัธ์ – 12 เมษายน 2562 บริโภคอยา่งไรให้เข้ากบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

34 18 กมุภาพนัธ์ – 14 มีนาคม 2562 ภยัร้ายใกล้ตวัก่อโรคมากกวา่ PM 2.5 รู้จกันวตักรรม “แอร์

สปา” ล้างอากาศภายในบ้าน 

35 22 กมุภาพนัธ์ –14 มีนาคม 2562 4 ฟู้ ดเทรนด์ ปี 2019 เขยา่วงการอาหาร เน้นเทคโนโลยีการ

ผลติลํา้สมยั ดีตอ่สขุภาพ รักษ์โลก 

36 15 มีนาคม –5 เมษายน 2562 PM 2.5 ทําไมใครวา่ร้าย? 

37 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 ถ่านหินกําลงัทําลายแหลง่นํา้ทัว่โลก 

38 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 

39 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ย้อนประวตัพิระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

40 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 วิถีพอเพียง นําทางคนเมืองกรุงค้นพบชีวติใหมท่ี่ใช่เลย 

 

2.4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

งานสปัดาห์ห้องสมดุประจําปีการศกึษา 2561จดัขึน้ในระหว่างวนัองัคารท่ี 12 – วนัศกุร์

ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ห้องสมดุ อาทิ กิจกรรมเสวนา

วิชาการ การแนะนําฐานข้อมูลออนไลน์ การออกร้านหนังสือ และการแสดงดนตรีจากนักศึกษา ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านีน้อกจากมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

สมัพนัธภาพระหว่างห้องสมดุกับผู้ ใช้บริการให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ โดยกิจกรรมท่ีจดัขึน้ภายใน

งานประกอบด้วย 

  2.4.1 พิธีเปิดงานสปัดาห์ห้องสมดุโดย รศ.ดร.ชาตชิาย ตระกลูรังส ิผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต และพิธีมอบรางวลั “ยอดนกัอ่าน” ครัง้ท่ี 11 ประจําปีการศกึษา 2561 ในวนั
องัคารท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมดุ 
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2.4.2 การบรรยายธรรมเร่ือง "มีเทศน์ มีทอล์ค ธรรมะเดลิเวอร่ี 5.0" โดยพระอาจารย์

สมพงษ์รตนวํโส วดัสร้อยทอง ในวนัองัคารท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ห้อง 7-100 อาคารหอสมดุ  
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2.4.3 การบรรยายเร่ือง "รู้เร็ว รวยเร็ว เงินทองต้องใสใ่จ" โดย อาจารย์กิตตพิฒัน์แสนทวี
สขุ วิทยากรอาสา ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวนัฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ห้อง 7-100
อาคารหอสมดุ  

   
2.4.4 การอบรมเร่ือง “เทคนิคการสืบค้นข้อมลูเพ่ือการสนบัสนนุการทําวิจยัยคุ 4.0               

ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  ณ ห้องฝึกอบรม ชัน้ 2 อาคารหอสมดุ  
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  2.4.5 การอบรมเร่ือง “ฐานข้อมลู ScienceDirectเพ่ือสนบัสนนุการวิจยั” ในวนัศกุร์ท่ี15 
กมุภาพนัธ์ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม  ชัน้ 2  อาคารหอสมดุ  

 
  
           2.4.6 กิจกรรมออกร้านหนงัสือและสนิค้าราคาพเิศษณ ลานหน้าอาคารหอสมดุ 
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       2.4.7 นกัศกึษาวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4.8 กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีร่วมจดัในสปัดาห์ห้องสมดุ เช่น กิจกรรมจิบนํา้ชายามบ่ายกับ
ชมุชนคนรังสติรักการอา่นกิจกรรม DIY กิจกรรมตอบคําถามวชิาการ กิจกรรมวนัวาเลนไทน์ เป็นต้น 
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การจดักิจกรรมสปัดาห์ห้องสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 นี ้มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 
1,364 คน แบง่ออกเป็น ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา/บรรยาย จํานวน 214 คน ผู้ เข้ารับการอบรม จํานวน 32 
คน ผู้ ร่วมกิจกรรมการออกร้านหนงัสือประมาณ 650 คน และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีร่วมจดัในงาน
สปัดาห์ห้องสมดุ จํานวน 468 คน  
 
เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.09 โครงการกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุและผลสรุปการจดักิจกรรม 
สหส.อ2.2.5.10 ภาพถ่ายกิจกรรมสง่เสริมการอา่นและการใช้ห้องสมดุ 

สหส.อ2.2.5.11 โครงการจดันิทรรศการและผลสรุปการจดันิทรรศการ 
สหส.อ2.2.5.12     รายละเอียดข้อมลูท่ีจดับอร์ด 
สหส.อ2.2.5.13 ภาพถ่ายการจดันิทรรศการและจดับอร์ด 
สหส.อ2.2.5.14 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุและประเมินผล 
 
3. มีการผลิตวารสารวิชาชีพ 

สํานกัหอสมดุ มีการจดัทําวารสารวิชาชีพช่ือ“รังสิตสารสนเทศ” กําหนดออกปีละ 2 ฉบบั (ราย 6 
เดือน) เร่ิมเผยแพร่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และวิชาการด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกทัง้เพ่ือให้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบคุลากร
ในแวดวงวิชาชีพ โดยมีการจัดทําแผนดําเนินงาน แต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัดิ์ และกอง
บรรณาธิการรวมทัง้คณะทํางานประจําฉบับเพ่ือทําหน้าท่ีประสานงานในการติดต่อกับผู้ เขียน และ
ดําเนินการรวบรวมข้อมลูเพ่ือจดัพิมพ์ตวัเลม่ นอกจากนีย้งัมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญทาง
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วิชาชีพมาเป็นผู้พิจารณาบทความท่ีจะตีพิมพ์โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จดัพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบบั
ประจําปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561 และปีท่ี 24 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561ปัจจบุนั
มีวารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทัง้สิน้ 44 ฉบบั 

วารสารรังสิตสารสนเทศ ได้รับการพิจารณาคุณภาพให้เข้าสู่ฐาน TCI(ศูนย์ดชันีการอ้างอิง
วารสารไทย– Thai-Journal Citation Index Centre) ในกลุม่ 2 มาตัง้แตปี่การศกึษา 2558 จนถึงปัจจบุนั 
นอกจากนีสํ้านักหอสมุดยังได้ดําเนินการจัดทําพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน์(e-Journal) 
ภาษาไทย เพ่ือเป็นการเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมพฒันาให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิชาการและผลงานวิจยัตา่งๆ อีกด้วย สามารถตดิตามรายละเอียดได้ท่ีhttp://rilj.rsu.ac.th 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.15 วารสารรังสติสารสนเทศฉบบัท่ี 1-2 ปี 2561 
สหส.อ2.2.5.16    หลกัฐานการเข้าสูฐ่าน TCI 
สหส.อ2.2.5.17    เอกสารเว็บไซต์วารสารรังสติสารสนเทศ 
 
4. มีบริการวชิาการแก่สังคม 

สํานกัหอสมดุมีการพฒันาบริการวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ
ระหวา่งห้องสมดุทัง้สถาบนัของรัฐและเอกชน ดงันี ้

1) เค รือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่ง มีการตัง้ เ ป็น
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน (อพส.) เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือกนัในด้านตา่งๆ  ให้เกิดการพฒันาด้านวิชาชีพและการให้บริการผู้ ใช้ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ให้ความช่วยเหลือกันในด้านวิชาการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยผู้ อํานวยการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นอนุกรรมการ และมีการจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน รวมทัง้มีการส่งบรรณารักษ์เป็น
ผู้แทนเข้าเป็นคณะทํางานในกลุม่งานตา่งๆ ของเครือขา่ยฯ ด้วย 

2) เครือข่ายห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต มีความร่วมมือกบัห้องสมดุสถาบนั 
อดุมศกึษาและห้องสมดุองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยร่วมลงนามความร่วมมือกบัเครือข่าย เม่ือวนัพธุท่ี 
8 เมษายน 2558 ปัจจบุนั (พ.ศ. 2562) มีหน่วยงานความร่วมมือ จํานวนทัง้สิน้ 63สถาบนั วตัถปุระสงค์ของ
เครือขา่ยคือ เพ่ือพฒันาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
หน่วยงานในเครือขา่ย 
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3) เครือข่ายความร่วมมือ TU-Thaipul เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดของรัฐ
และเอกชน  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมดุ (Resource sharing) 10 แห่ง เป็น
มหาวิทยาลยัเอกชน 6 แห่ง และรัฐ 4 แห่ง  ได้แก่ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต สํานกัหอสมดุและ
ศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ สํานกัหอสมดุมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ศนูย์สนเทศและหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ห้องสมดุมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัศรีปทุม สํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ หอสมดุและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล ผ่านระบบ EDS 
(EBSCO Discovery Service) ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนัและท่ีสําคญัเป็นการช่วย
องค์กรในการประหยดังบประมาณลงได้จํานวนมาก แตส่ามารถมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพิ่มมากขึน้ในปี
การศกึษา 2561 มีการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุโดยผา่นเครือขา่ย TU-Thaipulจํานวน 306 รายการ 

4) โครงการทอดผ้าป่าหนงัสือสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต ได้จดัโครงการทอดผ้าป่าหนงัสือ
ประจําปีการศกึษา 2561 วนัพธุท่ี 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.ณ สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน รวมทัง้นํา
กิจกรรมไปให้ทําเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการลดขยะ โดยจดัให้มีการประดษิฐ์สิง่ของจากขวดพลาสติก 
พร้อมทัง้สอนการทํานํา้ยาอเนกประสงค์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมท่ีดี 

      กิจกรรมทอดผ้าป่าหนงัสือ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน จงัหวดัปทมุธานี 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.18 คําสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบและเครือขา่ยห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชน (อพส.) ชดุท่ี 16 
สหส.อ2.2.5.19 การดําเนินงานความร่วมมือเครือขา่ยห้องสมดุสีเขียว 
สหส.อ2.2.5.20 หน้าจอการสืบค้น TU-Thaipul 
สหส.อ2.2.5.21 สรุปผลการดําเนินงานความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ย TU-Thaipul 
สหส.อ2.2.5.22 โครงการบริการชมุชน (ทอดผ้าป่าหนงัสือ) ปีการศกึษา 2561 
 
5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและบริการผ่านส่ือต่างๆอย่างครอบคลุม 
 สํานกัหอสมดุมีคณะทํางานฝ่ายส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ฯ ซึง่ประกอบด้วยบคุลากรจากแผนก
ต่างๆ มาทําหน้าท่ีจดัการและประสานงานในการเผยแพร่ข่าวสารและบริการผ่านทัง้ส่ือพืน้ฐานและส่ือ
สงัคมออนไลน์ซึง่มีหลากหลายช่องทาง โดยในปีการศกึษา 2561 มีผลการดําเนินงานดงันี ้
 1. จดหมายข่าวสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต สํานกัหอสมดุได้จดัทําจดหมายข่าวรายเดือน
ขึน้เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในเดือนนัน้ๆ ไปยงับุคลากรของคณะ สถาบนั 
วิทยาลยั และหน่วยงานต่างๆ ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2547 จนถึงสิน้ปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุ
เผยแพร่จดหมายขา่วไปแล้ว 177ฉบบั ผู้สนใจสามารถตดิตามจดหมายข่าวสํานกัหอสมดุฉบบัย้อนหลงัได้ท่ี
เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html 
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 2. ข่าวสํานักหอสมุดรายสัปดาห์ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา สํานักหอสมุด ได้จัดทํา
จดหมายข่าวสํานักหอสมุดฉบับออนไลน์ส่งไปยังอีเมล์ของบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือ
ปรับปรุงเนือ้หาข้อมลูและบริการต่างๆ ของสํานกัหอสมดุเป็นประจําทกุสปัดาห์ จนถึงสิน้ปีการศกึษา 2561 
สํานกัหอสมดุเผยแพร่ข่าวสํานกัหอสมดุรายสปัดาห์ไปแล้ว 164 ฉบบั ผู้สนใจสามารถติดตามจดหมายข่าว
สํานกัหอสมดุฉบบัย้อนหลงัได้ท่ีเว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th/library_newsletterweek.html 
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 3. เว็บไซต์สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสิต http://library.rsu.ac.th สํานกัหอสมดุได้พฒันา
เว็บไซต์ขึน้เพ่ือประโยชน์ในการใช้บริการของสํานกัหอสมดุ โดยมีการดําเนินการ ดงันี ้
 1) จดัให้มีบคุลากรทําหน้าท่ีดแูลเว็บไซต์โดยเฉพาะ 

 2) จดัการข้อมลูของสํานกัหอสมดุในเว็บไซต์ให้ครอบคลมุเนือ้หาทกุเร่ือง 
 3) มีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  4) สามารถดาวน์โหลดเอกสารและคูมื่อตา่งๆผา่นทางเว็บไซต์ 
  5) มีบริการอิเลก็ทรอนิกส์ประเภทตา่งๆ  
  6) มีสถิตกิารเข้าใช้เว็บไซต์ของสํานกัหอสมดุ 
  7) มีการรับข้อเสนอแนะและตอบข้อเสนอแนะผา่นทางเว็บบอร์ด 
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             4. ส่ือสงัคมออนไลน์ สํานกัหอสมดุได้นําส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ มาใช้ในการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและบริการใหม่ๆ ของห้องสมดุโดยส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีสํานกัหอสมดุนํามาใช้ ได้แก่ 
Facebook สํานกัหอสมดุได้นํา Facebook มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผู้ ใช้บริการและ
ผู้สนใจทัว่ไปตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา โดยมีแอดมินหมนุเวียนกันทําหน้าท่ีนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรม และบริการต่างๆ ของสํานักหอสมุด รวมทัง้เผยแพร่สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
นอกจากนี  ้สํานักหอสมุดยังสามารถใช้ช่องทางนีใ้นการตอบคําถามและให้คําแนะนําในการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการแก่สมาชิกได้แบบเรียลไทม์ท่ี www.facebook.com/rsulibraryปัจจบุนัมี
สมาชิกจํานวน 3,507  คน 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.23      คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์  
สหส.อ2.2.5.24     เว็บไซต์สํานกัหอสมดุ 
สหส.อ2.2.5.25     ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขา่วสารสํานกัหอสมดุ 
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6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 สํานักหอสมุดมีการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเข้าใช้เพ่ือเป็นการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 
ชุมชนต่างๆ โดยสามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลาท่ีสํานกัหอสมดุเปิดทําการ ทัง้นีบุ้คคลภายนอกท่ีมาเข้าใช้
บริการต้องแสดงบัตรประจําตัวและแจ้งให้ทางผู้ ให้บริการทราบ สํานักหอสมุดได้มีการจัดระบบการ
ตรวจสอบผู้ เข้าใช้ภายนอกโดยให้มีการลงช่ือในสมุดบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการ รวมทัง้เตรียมบตัร
สําหรับสแกนเข้าประตอูตัโนมตัิเพ่ือจําแนกประเภทของบคุคลท่ีมาเข้าใช้สํานกัหอสมดุ สําหรับเก็บข้อมลู
ไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป ในปีการศกึษา 2561 มีจํานวนผู้ใช้ภายนอก 1,610 ราย 
 นอกจากการให้บริการกับผู้ เข้าใช้ท่ีมาด้วยตนเองแล้ว ทางสํานกัหอสมดุ ยงัมีบริการค้นข้อมูล
และส่งสําเนาเอกสารต่างๆ ท่ีมีผู้ ต้องการจากภายนอกและจากความร่วมมือระหว่างห้องสมดุเครือข่าย 
TU-Thaipulท่ีมีการขอใช้บริการยืมเอกสารและขอสําเนาบทความจากห้องสมดุเครือข่าย รวมจํานวน 312 
ราย โดยผา่นห้องสมดุสถาบนัท่ีตนสงักดัอยูห่รือตดิตอ่ด้วยตนเอง ซึง่เป็นความร่วมมือระหวา่งห้องสมดุทัง้
สถาบนัของรัฐและเอกชน  
 สําหรับการให้บริการบคุคลภายนอกในปีการศกึษา 2561 ทัง้ท่ีมาใช้บริการภายในสํานกัหอสมดุ  
และใช้บริการสําเนาเอกสารจากภายนอก จํานวนทัง้สิน้ 1,922 ราย 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.26 สมดุเซน็ช่ือบคุคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมดุ 
สหส.อ2.2.5.27 สถิตบิคุคลภายนอกเข้าใช้ห้องสมดุรายเดือน 
สหส.อ2.2.5.28   สรุปการให้บริการยืมและถ่ายสําเนาเอกสารระหวา่งห้องสมดุจากสถาบนัอ่ืน 
 ประจําปีการศกึษา 2561 

7. มีการรับฝึกปฏิบัตงิานทัง้ในและนอกวิชาชีพ 
 สํานักหอสมุดมีนโยบายในการรับฝึกปฏิบตัิงานให้กับนักศึกษา ทัง้จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยมีการฝึกปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับสายงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ให้นักศึกษาท่ีเรียนโดยตรงและสําหรับนักศึกษาท่ีมาจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีบ้คุลากรของแตล่ะแผนกมีสว่นร่วมในการฝึกปฏิบตัิงานท่ีตนเองรับผิดชอบให้กบันกัศกึษา
และมีการจดัทําตารางฝึกปฏิบตังิานเพ่ือเป็นแผนการฝึกในแตล่ะแผนก รวมทัง้กําหนดวนัเวลาท่ีฝึกเพ่ือให้
นกัศกึษาได้รับทราบอย่างชดัเจน โดยการกําหนดระยะเวลาในการฝึกขึน้อยู่กบัภาระงานของแตล่ะแผนก
เป็นผู้ กําหนด 
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 นกัศึกษาฝึกงานต้องเขียนรายงานนําเสนอต่อผู้ ฝึกงานหลงัเสร็จสิน้การฝึกงานของแต่ละแผนก  

เพ่ือให้ผู้ ฝึกงานทราบได้วา่นกัศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจในงานท่ีได้ฝึกปฏิบตัแิละมีการแก้ไขให้ถกูต้อง เพ่ือ

รวมเป็นรายงานฉบบัจริงตอ่ไป ทัง้นี ้นกัศกึษาจะได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากแตล่ะแผนกด้วย 

 ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุมีการฝึกปฏิบตังิานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ให้กบันกัศกึษาจากสถาบนัภายนอก 2 แห่ง จํานวน 6 คน ได้แก่ 

 1. มหาวิทยาลยับรูพาจํานวน 3 คน (เร่ิมฝึกตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม - 12 เมษายน 2562)   

 2. มหาวิทยาลยัทกัษิณ จํานวน 3 คน (เร่ิมฝึกตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ - 12 เมษายน 2562)  

 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.29  เอกสารการรับนกัศกึษาฝึกงาน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ระบบและกลไก 

 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือให้สามารถดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนก
เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กําหนดภาระหน้าท่ีการบริหารและการจดัการ ในการปฏิบตัอิย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร    บคุลากร
สํานกัหอสมดุมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุอย่าง
สม่ําเสมอ  เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานต่างๆ และนําไปถ่ายทอดให้บคุลากรของ
แตล่ะแผนกรับไปปฏิบตัติอ่ไป 
 
ตัวบ่งชี ้3.1 การบริหารและการจัดการ 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานักหอสมดุ มีการบริหารและการจัดการตามแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการบริหารตาม
สายงานการบงัคบับญัชา โดยมีการจดัทําแผนภมูิการแบ่งส่วนงานออกเป็น 2 ฝ่าย 5 แผนก มีการแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในแตล่ะแผนกอย่างชดัเจน  และเพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างการมีส่วนร่วม ในปีการศกึษา 2561 สํานกัหอสมดุได้แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบภารกิจท่ี
สําคญั จํานวน 5 ชดุด้วยกนั คือ 

1. คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุมีผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุเป็นประธาน และรอง
ผู้ อํานวยการและหวัหน้าแผนกเป็นกรรมการทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการบริหาร กําหนดแผนงาน และ
ควบคมุให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพฒันาของฝ่ายวิชาการ
และมหาวิทยาลยั 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพมีผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน และรอง
ผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนกตัวแทนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทุกแผนกเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ี
พิจารณากําหนดตวับ่งชี ้ตวัชีว้ดั และเกณฑ์วดัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ตลอดจนทําหน้าท่ีตรวจสอบ
คุณภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบและจัดทํารายงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในประจําปีเพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลยัตอ่ไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุเป็นประธาน และรอง
ผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนกตัวแทนบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทุกแผนกเป็นกรรมการทําหน้าท่ี
วิเคราะห์และระบปัุจจยัเส่ียงท่ีจะสง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายตอ่การปฏิบตังิานหรือการให้บริการ 
จดัทําแผนบริหารความเส่ียงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเส่ียง และนํา
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ผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการเพ่ือลดหรือป้องกนัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินงาน
และการให้บริการ 

4. คณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว ประจําปี 2561 มี
ผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน มีผู้ เช่ียวชาญจากสาขาท่ีเก่ียวข้อง ผู้ บริหารและบุคลากร
สํานักหอสมุดร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย แผน และแนวทางการดําเนินงาน 
สง่เสริมและสนบัสนนุ กํากบัดแูล ให้คําปรึกษา และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนฯ และ
เกณฑ์การประเมินฯ ของกรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม 

5. คณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว ประจําปี พ.ศ. 2561 มี
หน้าท่ีวางแผนและดําเนินงานให้บรรลตุามแผนท่ีกําหนดไว้ ประสานงานและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
คณะทํางานทัง้ 5 คณะ ได้แก่ คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อม  คณะทํางานการจัดการพลังงานและ
ทรัพยากร คณะทํางานการประชาสมัพนัธ์และกิจกรรม คณะทํางานการจดัการของเสีย และคณะทํางาน
การจดัการก๊าซเรือนกระจก 

 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการจดัการ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2560-2564 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.04 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ3.3.1.01 โครงสร้างการบริหารและภาระงาน สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ3.3.1.02 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร สํานกัหอสมดุ  
สหส.อ3.3.1.03 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุ 

สีเขียว สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ. 2561 
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สหส.อ3.3.1.04 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียว สํานกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ.  2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงและรายงานผลประเมินความเส่ียง
สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.21 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.23 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในทัว่ทัง้องค์การ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนการบริหารและการจดัการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.04 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.04 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.03 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.02 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.1.06 รายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและ

ห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ. 2561 
สหส.อ3.3.1.07 รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ.  2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.22 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 3. มี [2] + การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.04 รายงานการประชมุคณะ กรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและ

ห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ. 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.06 รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ.  2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + การประเมนิแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินโครงการในรูปแบบ PDCA ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลการดําเนินงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศกึษา 
2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา 256 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.06 รายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและ

ห้องสมดุสีเขียว สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ. 2561 
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(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.07 รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียว 
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ.  2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.1 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี ้3.2 การกาํหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานกัหอสมดุมีการจําแนกตําแหน่งและกําหนดภาระหน้าท่ี (Job Description) ของบุคลากร
อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ตําแหน่งผู้ อํานวยการ รองผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนก/
สํานกังาน  บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีโดยหวัหน้าแผนกตามหลกัเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 
บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี และจะมีการสรุปผลการประเมินฯให้บคุลากรทกุคนทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาการปฎิบตังิานของบคุลากรในสํานกัหอสมดุให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดภาระหน้าท่ีของบคุลากรไว้อยา่งชดัเจน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ3.3.2.08 Job Description สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.2.09 ข้อมลูบคุลากรสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 2. มี [1] + ระบบตดิตามผลการปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ3.3.2.10 คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้าหน้าท่ีดํารง

ตําแหนง่ หวัหน้างาน บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี 
สหส.อ3.3.2.11 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + การดําเนินงานตามการปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี   
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.2.08 Job Description สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + การประเมนิผลการปฏิบตังิานของบคุลากรตามภาระหน้าท่ี   
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.2.11 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันางานตอ่ไป 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.04 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.2.11 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.2 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้3.3 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการดาํเนินงาน 

สํานกัหอสมดุมีการสํารวจความพงึพอใจเป็นประจําทกุปี สําหรับผลการสํารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ประจําปีการศกึษา 2561 อยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลี่ย 4.09 (คะแนนเตม็ 5) ระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการตอ่มมุมองด้านตา่งๆ 6 ด้านได้แก่ 

1. ด้านผู้ให้บริการ คะแนน 4.26 
2. ด้านสถานท่ี ครุภณัฑ์ และบรรยากาศคะแนน 4.23 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 4.08 
4. ด้านการเข้าถึงข้อมลู  คะแนน 4.04 
5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศคะแนน 3.99 
6. ด้านการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารคะแนน 3.97 

 
 

คะแนน เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง 
1 [1] คา่เฉลี่ย  1.00-1.50  
2 [2] คา่เฉลี่ย  1.51-2.50  
3 [3] คา่เฉลีย่  2.51-3.50  

4 [4] คา่เฉลี่ย  3.51-4.50 

สหส.อ3.3.3.12แบบสํารวจความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561 

สหส.อ3.3.3.13รายงานการศกึษาความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

5 [5] คา่เฉลีย่  4.51-5.00  
 
ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.3 

ผลการดําเนินงาน [คา่เฉลี่ย] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
ข้อ 1-4 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้3.4 การพัฒนาบุคลากร 

ผลการดาํเนินงาน 

สํานกัหอสมดุสนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด คล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของสํานกัหอสมดุ โดยได้รับการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยั สํานกัหอสมดุมีการ
จดัทําแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan-IDP) สําหรับบคุลากรระดบัปฏิบตังิานในปี
การศกึษา 2561 มีการพฒันาบคุลากรโดยสง่บคุลากรเข้าร่วมการประชมุ การฝึกอบรม  การสมัมนา การ
เข้าฟังบรรยายทางวิชาการ และการศกึษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  รวมจํานวน 194 
ครัง้ ในจํานวนดงักลา่วเป็นการจดัโดยสํานกัหอสมดุเองรวม 10 ครัง้ รวมแล้วบคุลากรมีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมพฒันาตนเองเฉลี่ยคนละ 8.08 ครัง้ตอ่ปี  

กิจกรรมพฒันาบคุลากรท่ีสํานกัหอสมดุจดัเอง มีดงันี ้
1. การบรรยายเร่ือง “การพฒันาสํานกังานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์ของกรมสง่เสริม

คณุภาพสิง่แวดล้อม”  วนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 
2. การฝึกอบรมเร่ือง "การป้องกนัอคัคีภยัและการอพยพหนีไฟ"วนัท่ี 10-11 ตลุาคม 2561 
3. การบรรยายเร่ือง “การพฒันาสํานกังานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์ของกรมสง่เสริม

คณุภาพสิง่แวดล้อม”  วนัท่ี 9 พฤศจิกายน  2561 
4. การบรรยายธรรมะเร่ือง “มีเทศน์ มีทลอ็ก”  วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์  2562 
5. การบรรยายเร่ือง “เงินทองต้องรู้ : รู้ก่อน รวยก่อน”  วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2562 
6. การอบรมแนะนําการใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั เร่ือง “เทคนิคการสืบค้นข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุ

การทําวิจยัยคุ 4.0”  วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2562 
7. การอบรมแนะนําการใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการวิจยั เร่ือง “ฐานข้อมลูScienceDirect”  วนัท่ี 15

กมุภาพนัธ์  2562 
8. การฝึกปฏิบตักิารสืบค้นฐานข้อมลู Scopus เพ่ือสนบัสนนุการวิจยั วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์  
2562 

9. การศกึษาดงูานสํานกังานสีเขียว ศนูย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ 
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 (เวลา  09.00-12.00น.) 

10. การศกึษาดงูานสํานกังานสีเขียว สํานกัหอสมดุกลาง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั  วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 (เวลา 13.00-17.00 น.) 
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สรุปการพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปี 2561 
การพฒันาบคุลากรทางด้าน จํานวน/คน ร้อยละ 

1.ด้านวิชาชีพ 8 4.12 
2.ด้านการบริหารงาน 11 5.67 
3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 8.76 
4.สํานกังาน/ธรุการ/เอกสาร 36 18.56 
5.สิง่แวดล้อม/สํานกังานสีเขียว 120 61.86 
6.การจดัการวารสาร 2 1.03 

รวม 194 100 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันารายบคุคลพบวา่ เป็นไปตามแผนร้อยละ 85.46 โดยบคุลากร

ตําแหนง่บรรณารักษ์ร้อยละ  69.07  บคุลากรระดบัเจ้าหน้าท่ีร้อยละ  30.93 
 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนการพฒันาบคุลากร 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2560-2564 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.04 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ3.3.4.14 แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคลสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + ระบบและกลไกในการพฒันาบคุลากร 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ3.3.4.15 เอกสารบนัทกึข้อความ จดหมายเชิญประชมุ อบรม สมัมนา ภายใน-

ภายนอกประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 3. มี [2] + การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ3.3.4.16 เอกสารบนัทกึกิจกรรมการพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + การประเมนิแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ)สหส.อ3.3.4.16 เอกสารบนัทกึกิจกรรมพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

สหส.อ3.3.4.17 รายงานผลตามแผนพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุรายบคุคลประจําปี
การศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมินมาวางแผนพฒันา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหตปุระจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.4 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตดัสินใจ 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานกัหอสมดุได้นําระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิAleph มาใช้ในการบริหารห้องสมดุและการปฏิบตัิ งาน
ของแผนกต่างๆ ข้อมลูสารสนเทศจากระบบได้ถกูนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจดัสรร
งบประมาณ และการสง่เสริมการใช้บริการ ทัง้นี ้เพ่ือให้การจดัการและการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph ของสํานกัหอสมดุ ประกอบด้วยโมดลูย่อย
ดงันี ้

1. ระบบการจดัการและควบคมุการจดัหา (Acquisition Module)  สําหรับการบริหารจดัการ 
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทัง้การบริหารงบประมาณระบบสามารถรายงานงบประมาณแยก
ตามคณะและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหา 

2. ระบบวิเคราะห์และควบคมุการจดัทําหมวดหมู ่ (Cataloging Module) สําหรับการกําหนด
และการจดัหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุโดยใช้ร่วมกบัAcquisition Module ระบบ
สามารถรายงานจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับการจดัหมวดหมู ่

3. ระบบควบคมุวารสาร (Serial Control Module)  สําหรับการบริหารจดัการและการบอกรับ
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองระบบสามารถรายงานงบประมาณท่ีใช้แยกตามคณะ จํานวนรายช่ือท่ีบอกรับ รายการท่ี
เย็บรวมเลม่ สถิตกิารใช้ และสถิตกิารยืม-คืน 

4. ระบบควบคมุการยืม-คืน (Circulation Module) สําหรับให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศของสํานกัหอสมดุ ซึง่จะทํางานร่วมกบัรหสัแถบ (Barcode)  เพ่ือเพิม่ความรวดเร็วและความ
ถกูต้องในการให้บริการระบบสามารถรายงานจํานวนการยืม จําแนกเป็นหมวดหมู ่คณะวนั เดือน ปี สถิติ
การยืม-คืนสงูสดุและต่ําสดุ 

5. ระบบการยืม-คืน ด้วยตนเองอตัโนมตั ิ(Self-Check System) โดยใช้ RFID (คล่ืนสญัญาณ 
วิทย)ุ ในการบนัทึกข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ให้สามารถยืม-คืนได้ด้วย
ตนเอง 

6. ฐานข้อมลูผู้ใช้สําหรับเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวกบัผู้ใช้จําแนกตามสถานะ อาจารย์ บคุลากร และ
นกัศกึษา 

7. ระบบประตอูตัโนมตั ิสามารถตรวจสอบจํานวนการเข้าใช้จําแนกตามคณะและช่วงเวลา 
 
สํานกัหอสมดุได้มีการบํารุงรักษาระบบห้องสมดุอตัโนมตัโิดยสม่ําเสมอ มีรายงานการดแูล

บํารุงรักษาระบบจากบริษัทผู้ให้บริการเป็นประจํา 
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สํานกัหอสมดุ  ได้นําระบบการจดัการวารสารรังสิตสารสนเทศ  มาบริหารจดัการสําหรับการผลิต
และเผยแพร่วารสารรังสิตสารสนเทศของสํานักหอสมุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  สง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
และสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบการจัดการวารสารรังสิตสารสนเทศของ
สํานกัหอสมดุประกอบด้วย 

1. ระบบการจดัการเนือ้หาวารสาร (Journal Content Management System) สําหรับการ

บริหารจดัการ และเผยแพร่วารสารแตล่ะฉบบั ซึง่สามารถเลือกอา่นบทความจากวารสารทัง้ฉบบั หรือ

สามารถเลือกอา่นได้เฉพาะบทความท่ีต้องการ 

2. ระบบสมาชิก  แบง่ได้ตามภาระงานของแตล่ะตําแหนง่การใช้งาน ประกอบด้วย ผู้จดัการ 

วารสารผู้ตรวจพิจารณาบทความ และผู้ เขียนบทความ 

3. ระบบ Online Submissionเป็นขัน้ตอนการนําสง่บทความหรือการตรวจพิจารณาบทความ 

ทางระบบออนไลน์ 

ระบบการจดัการวารสารรังสติสารสนเทศได้รับการดแูลและบํารุงรักษาโดยบคุลากรผู้ดแูลระบบ
ของมหาวทิยาลยัอยา่งสม่ําเสมอ  (http://rilj.rsu.ac.th) 

นอกจากนี ้สํานกัหอสมดุยงัได้ใช้ฐานข้อมลูของหนว่ยงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการงาน
ด้านธุรการ ได้แก่ งานด้านการวางแผน การจดัการงบประมาณ การบริหารบคุคล การควบคมุพสัดแุละ
ครุภณัฑ์ และงานประกนัคณุภาพ ดงันี ้

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

2. โปรแกรมตรวจสอบข้อมลูการขออนมุตัใิช้งบประมาณดําเนินการและงบพฒันาโครงการ
ตา่งๆ  ของสํานกังานงบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐานข้อมลูของสํานกังานบคุคล (http://rsu.ac.th/hr) 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) 
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เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนเก่ียวกบัระบบข้อมลูสารสนเทศ 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.01   แผนกลยทุธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยั

รังสติ (2560-2564) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบตั ิ(Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

การศกึษา 2561 
 
ข้อ 2. มี [1] + ระบบ และกลไกในการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.06 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Aleph 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.07 คูมื่อปฏิบตังิานระบบบริหารการจดัหาและงบประมาณ (Acquisition) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.08 คูมื่อปฏิบตังิานระบบจดัการฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 

(Cataloging) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.09 คูมื่อปฏิบตังิานระบบบริหารสารสนเทศและสิง่พมิพ์ตอ่เน่ือง (Serials 

Control) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.10 คูมื่อปฏิบตังิานระบบการยืมและคืน (Circulation) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.11 คูมื่อปฏิบตังิานระบบค้นคืนสารสนทศออนไลน์ (Online public 

access cataloging –  OPAC) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.12 คูมื่อ Training  Guide 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.13 เอกสารระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิRFID System User’s  Manual 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.14 เอกสารบนัทกึข้อแก้ไข/ปัญหาของระบบห้องสมดุอตัโนมตัเิพ่ือแนะนํา/

อบรมแก่บคุลากร  
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ข้อ 3. มี [2] + การดําเนินงานในการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.06 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบห้องสมดุอตัโนมตั ิ Aleph 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.09  สรุปคา่ใช้จ่ายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปี

การศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.2.10  สรุปจํานวนรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัซือ้ ประจําปีการศกึษา 

2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.3.04   สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.5.18 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบงานวารสารรังสติสารสนเทศ 
สหส.อ3.3.5.19 เอกสารเว็บเพจหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารขออนมุตังิบประมาณ สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ข้อ 4. มี [3] + การประเมนิแผนงาน/โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมินมาวางแผนพฒันา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.5 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้3.6 การบริหารความเส่ียง 

ผลการดาํเนินงาน  

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดให้มหาวิทยาลยั นําระบบบริหาร
ความเส่ียงมาใช้ในการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั มีนโยบายให้ทัว่ทัง้องค์การจดัทําแผนบริหารความ
เส่ียง  มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีประกอบด้วยคณะอนกุรรมการ 5 ด้าน ได้แก่ 
            1. ด้านวิชาการ 
            2. ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
            3. ด้านการเงิน 
            4. ด้านเทคโนโลยี 
            5. ด้านนกัศกึษา     
            มหาวิทยาลยัรังสิตจึงกําหนดประเภทนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองค์การให้ครอบคลุม
ความเส่ียง 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
            2. ด้านการปฏิบตังิาน (Operation Risk) 
            3. ด้านการเงิน (Financial Risk) 
            4. ด้านการปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 

             นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั ได้กําหนดความเส่ียงท่ีเห็นควรให้มี
การดําเนินการทัว่ทัง้องค์กร จํานวน  7 ความเส่ียงหลกั ได้แก่ 
 1. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. ระดบัความพงึพอใจของคณะวิชาท่ีมีตอ่ทกัษะภาษาองักฤษ/ตา่งประเทศของนกัศกึษา 
 3. สดัสว่นอาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
 4. คณุธรรม จริยธรรมของนกัศกึษาและบคุลากร 

5. การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 
6. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิภายในและบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลยัรังสติ 
7. การดําเนินการเชิงพาณิชย์และการให้บริการตา่งๆ 

            ฝ่ายวิชาการได้พิจารณาจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในด้านวิชาการ      
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการดําเนินงาน และด้านกฎหมาย และมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานจดัทําแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในความเส่ียงหลกั (7 ความเสี่ยง) โดยเลือก
ประเดน็ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัภารกิจหลกัของหนว่ยงาน   
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             สํานักหอสมุดได้ดําเนินการตามนโยบายโดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
สํานักหอสมุด  มีผู้ อํานวยการสํานักหอสมุดเป็นประธาน รองผู้ อํานวยการ หัวหน้าแผนก ตัวแทน
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีจากทุกแผนกเป็นกรรมการ ทําหน้าท่ีวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายตอ่การปฏิบตังิานหรือการให้บริการ จดัทําแผนบริหารความเส่ียงและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

              สําหรับความเส่ียงท่ีมีการวิเคราะห์และระบปัุจจยัเส่ียงท่ีเป็นเร่ืองสําคญัของสํานกัหอสมดุ  ได้แก่
เร่ืองการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่ครอบคลมุและเพียงพอต่อความต้องการ  ทัง้นีสํ้านกัหอสมดุได้มี
การหามาตรการเพ่ือลดความเส่ียงในหลายปัจจัย  เช่น  ร่วมมือกับหลักสูตรในการแนะนําทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมดุ มีการจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมกบัจํานวนคณะและหลกัสตูร  มีการบอกรับ
ฐานข้อมูลท่ีครอบคลุม  มีการประสานงานในเร่ืองความร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนในการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกนั มีการเข้าร่วมเครือข่ายร่วมมือกบัสถาบนัต่าง ๆ  เพ่ือสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้งัมีเร่ือง การสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ   ทัง้นีจ้ะมีมาตรการควบคมุแก้ไขใน
ด้านท่ีผู้ ใช้มีความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต่ํากว่า 3.51  และเร่ืองความปลอดภยัของผู้ ใช้ต่อทรัพย์สิน  และ
ความปลอดภยัจากการเกิดเหตสุดุวิสยั  คือเพลิงไหม้  โดยสํานกัหอสมดุได้มีมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใน
เร่ืองดงักล่าวในหลายทาง  เช่น  จัดหาระบบประตูอัตโนมัติมาเพ่ือบริการผู้ ใช้  มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัคอยเดินตรวจดคูวามเรียบร้อยระหว่างท่ีห้องสมดุเปิดให้บริการ   และให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนเก่ียวกบัการจดัการความเสี่ยง 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2560-2564 
สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงรายงานผลประเมินความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
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สหส.อ3.3.6.23 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในทัว่ทัง้องค์การ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 2. มี [1] + ระบบ และกลไกในการจดัการความเสี่ยง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงรายงานผลประเมินความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + มีการประชมุการบริหารความเส่ียง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ3.3.6.22 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงรายงานผลประเมินความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีผลการดําเนินงานตามมาตรการลดระดบัความเส่ียง 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงรายงานผลประเมินความเส่ียง สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้3.6 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4การเงนิและงบประมาณ 
ระบบและกลไก  
 สํานกัหอสมดุ มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยดึหลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตัติามท่ี
มหาวิทยาลยักําหนดไว้   มีการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุเพ่ือเตรียมขอจดัตัง้งบประมาณ 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของแผนการใช้งบประมาณประจําปีการศกึษา 2561  มีการกําหนดการ
ใช้งบประมาณโดยการวางแผนการใช้งบประมาณ งบดําเนินการ และงบประมาณโครงการ  มีการปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการขออนุมตัิ การควบคมุการขอใช้งบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ตลอดระยะเวลาโดยตรวจสอบการใช้ผา่นระบบออนไลน์ 
 
ตัวบ่งชี ้4.1 การเงนิและงบประมาณ 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานกัหอสมดุเพ่ือร่วมกันพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ   การขออนุมตัิเบิกเงินงบประมาณมีขัน้ตอน
การเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้     มีการจดัเก็บสําเนาเอกสารการขออนมุตัิ
งบประมาณไว้เพ่ือเป็นหลักฐานและเพ่ือการติดตามการขออนุมัติ  และมีการประเมินผลการดําเนิน
โครงการและรายงานความคืบหน้าเป็นรายภาคการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินโครงการใน
รูปแบบ PDCA ทกุโครงการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนการจดัทําแผนงบประมาณประจําปี 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี (Action Plan) สํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ4.4.1.02 งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.03 การจดัสรรงบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 2. มี [1] + กลไกในการใช้งบประมาณประจําปี และสอดคล้องกบันโยบายหลกัของมหาวิทยาลยั 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ4.4.1.01 นโยบายการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.04 ขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ4.4.1.06 สรุปการใช้งบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + การประเมนิผลการใช้งบประมาณประจําปี   
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ4.4.1.08  ประเมินการใช้งบประมาณโครงการประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมินมาวางแผนพฒันา 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2560 
 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้4.1 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานกัหอสมดุมีการจดัสรรงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมตัิจากมหาวิทยาลยั งบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการต่างๆ)  สํานกัหอสมดุมีการ
กําหนดผู้ รับผิดชอบในการเตรียมคําขออนมุตัิงบประมาณ คือ โดยสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ผ่านระบบ  Intranet ของสํานักงานงบประมาณ  ทุกสิ น้ภาคการศึกษา    และสิน้ปีงบประมาณ   
สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือสรุปการใช้งบประมาณรายภาคและประจําปี
การศกึษา  เพ่ือติดตามว่าการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน   และนําผลสรุปการใช้งบประมาณมาเป็น
แนวทางในการจดัตัง้งบประมาณของปีการศกึษาต่อไป   ส่วนงบลงทนุโครงการสํานกัหอสมดุต้องจดัทํา
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาส่งให้สํานักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพทุกภาค
การศกึษา เพ่ือเป็นการตดิตามผลการปฏิบตักิารและการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

สํานกัหอสมดุจดัทําโครงการวิเคราะห์การใช้งบประมาณในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ให้บริการ ทุกปีการศึกษา เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ความคุ้ มทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณและเป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและ
ประสทิธิผลของการลงทนุในการดําเนินงานสํานกัหอสมดุ 

 
แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รับในปี 2559-2561 สาํนักหอสมุด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

27,238,881.96 26,420,873.20 27,135,486.98 27,347,006.43  24,725,126.79 24,505,275.79 
 

สรุปการใช้งบประมาณสาํนักหอสมุดเป็นรายปี 

1.งบประมาณปี 2559 ใช้ไปร้อยละ   97.00%   ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 
2.งบประมาณปี 2560 ใช้ไปร้อยละ 100.78%   ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 
3.  งบประมาณปี 2561 ใช้ไปร้อยละ 99.11%   ของงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร 
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แสดงการเปรียบเทยีบงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
สาํนักหอสมุดปี 2559-2561 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

13,851,564.96 13,753,898.70 13,421,500.00 13,424,906.08 13,421,500.00 13,325,142.36 
สรุปการใช้งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 

1.  งบประมาณปี 2559  ใช้ไปร้อยละ   99.29%  
 2.  งบประมาณปี 2560  ใช้ไปร้อยละ 100.03%  
 3.  งบประมาณปี 2561  ใช้ไปร้อยละ   99.28% (งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร 13,421,500.00 / 
รายจ่าย 13,325,142.36 ) 

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ (ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)   24,505,275.79  บาท 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด                                    38,282,897 รายการ 

 ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                     =  0.64 บาท 
 

1. ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด ปีการศึกษา 2561 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ(บาท) 

 1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,290,518.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 592,643.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่บริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,000.00 
4 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวทิยาลยั 54,019.00 
5 คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 คา่รับรอง 3,081.00 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 18,475.88 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,000.00 
10 วสัดสํุานกังาน 26,449.50 
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11 คา่หนงัสือ และวารสารวิชาการ 13,325,142.36 
12 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 45,335.00 
13 สนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 17,010.00 
14 โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการทําวิจยั 1,103,202.21 
15 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 
16 โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 
17 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 0.00 
18 โครงการรับนกัศกึษาทนุช่วยงานห้องสมดุ 0.00 

19 โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้
และการวิจยั 

12,000.00 

20 โครงการบริการชมุชน 10,600.00 
21 โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวทิยาลยั 5,000.00 
22 โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 
23 โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ 0.00 
24 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 411,950.00 
25 โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ 231,2000.25 
26 โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร

หอสมดุ 
0.00 

รวม 24,505,275.79 

2. จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดในปีการศึกษา 2561 

จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดถงึปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนงัสือ 170,761 
วารสาร 672 
หนงัสือพมิพ์ 11 
ส่ือโสตทศัน์ 24,095 
เอกสารจดหมายเหต ุ 8,175 
ฐานข้อมลูออนไลน์ 38,079,183 

รวม 38,282,897 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

ในปีการศกึษา 2561 พบว่า มีการใช้บริการตา่งๆ ของสํานกัหอสมดุ โดยคํานวณจากบการเข้าใช้
บริการท่ีสํานกัหอสมดุและการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ทัง้สิน้ 1,326,726 ครัง้ซึ่งการใช้
บริการต่างๆ ของสํานักหอสมุดทุกบริการนัน้ต้องมีต้นทุน ดงันัน้การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริการของ
ห้องสมุดสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์ความคุ้ มค่าและ
ประสทิธิผลของการลงทนุในการดําเนินงานของห้องสมดุ โดยใช้ข้อมลูคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ
และจํานวนการใช้บริการตา่งๆ เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการคดิคํานวณ 

วิธีการคาํนวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจาํนวนการให้บริการ 

         คา่ใช้จา่ยทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ(ไมร่วมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย์)    24,505,275.79     บาท 

         จํานวนการให้บริการท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในปีการศกึษา 2561                               1,326,726    ครัง้ 

 ต้นทุนการบริการของสาํนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ      = 18.47 บาท 

1. คา่ใช้จ่ายทัง้หมดของสํานกัหอสมดุ ปีการศกึษา 2561 
ค่าใช้จ่ายของสาํนักหอสมุด ประจาํปีการศึกษา 2561 

ลาํดบั รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 
1 เงินเดือนและคา่จ้าง-สว่นงานสนบัสนนุ 8,290,518.00 
2 คา่ลว่งเวลา-สว่นงานสนบัสนนุ 592,643.00 
3 คา่ตอบแทนตําแหนง่บริหาร-สว่นงานสนบัสนนุ 240,000.00 
4 คา่อบรมและสมัมนาภายนอกมหาวทิยาลยั 54,019.00 
5 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 
6 คา่รับรอง 3,081.00 
7 คา่ถ่ายเอกสาร 21,075.47 
8 คา่ของขวญัและรางวลั 0.00 
9 คา่เดนิทางในประเทศ 10,000.00 
10 วสัดสํุานกังาน 26,449.50 
11 คา่หนงัสือและวารสารวิชาการ 13,325,142.36 
12 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบัห้องสมดุ 45,335.00 
13 สนบัสนนุให้นกัศกึษาทํางานระหวา่งเรียน 17,010.00 
14 โครงการจดัหาฐานข้อมลูเพ่ือการทําวิจยั 1,103,202.21 
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15 โครงการสปัดาห์ห้องสมดุ 25,000.00 
16 โครงการสง่เสริมการอา่น 20,000.00 
17 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 0.00 
18 โครงการรับนกัศกึษาทนุขา่ยงานห้องสมดุ 0.00 
19 โครงการสง่เสริมพฒันาทกัษะและความรู้การใช้ฐานข้อมลูเพ่ือการเรียนรู้และการวิจยั 12,000.00 
20 โครงการบริการชมุชน 10,600.00 
21 โครงการนิทรรศการเหตกุารณ์และวนัสําคญัของมหาวทิยาลยั 5,000.00 
22 โครงการห้องสมดุสีเขียว 61,050.00 
23 โครงการจดัทําวารสารรังสติสารสนเทศ ใช้งบ สมว. 
24 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 411,950.00 
25 โครงการจดัหาประตแูละระบบควบคมุทางเข้าอตัโนมตั ิ 231,200.25 
26 โครงการปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคารหอสมดุ ขยายเวลา 
รวม 24,505,275.79 

2. จํานวนการใช้บริการ ปีการศกึษา 2561 

การใช้บริการห้องสมุด ประจาํปีการศกึษา 2561 
ประเภท จาํนวน (ครัง้) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณจุดห้องสมุด  

   1.1 ผู้ เข้าใช้หอสมดุกลาง 83,979 
   1.2 ผู้ เข้าใช้ศนูย์ศกึษาวิภาวดี (มถินุายน – สงิหาคม 2561) 345 
   1.3 การใช้ตวัเลม่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ 77,452 
   1.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศและการยืมตอ่ท่ีเคาน์เตอร์บริการ 6,770 
   1.5 การคืนทรัพยากรสารสนเทศท่ีเคาน์เตอร์บริการ 9,831 
   1.6 การใช้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 4,527 
   1.7 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 3,552 
   1.8 การใช้บริการ Books  Drop 605 
   1.9 การใช้บริการห้องศกึษากลุม่ (Study Room) 2,282 
   1.10 การลงทะเบยีนสมาชิกและตอ่อายสุมาชิกใหม ่ 11,737 
   1.11 การบริการหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์ 1,391 

                                                                    รวม 202,471 
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2. การใช้บริการอเิล็กทรอนิกส์  

   2.1 การใช้บริการผา่นเว็บไซต์ 35,518 
   2.2 การใช้บริการสืบค้นข้อมลูผา่น Primo Search และ EBSCO Discovery  
         Service (EDS) 

429,282 

   2.3 การใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ 647,682 
   2.4 การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือขา่ย TU-Thaipul 306 
   2.5 การยืมทรัพยากรสารสนเทศตอ่ทางออนไลน์ 3,164 
   2.6 การใช้บริการตอบคําถามทางออนไลน์ 39 
   2.7 การยืมทรัพยากรสารสนเทศผา่น Self-checking Service 2,969 
   2.8 การคืนทรัพยากรสารสนเทศผา่นทาง Books Return 2,027 
   2.9 การจองทรัพยากรสารสนเทศผา่นทางออนไลน์ 19 
   2.10 การบริการข้อมลูผู้ใช้ผา่นทางออนไลน์ 3,249 

                                                                    รวม 1,124,255 
รวมทัง้สิน้ 1,326,726 

 
เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงินและการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง และครอบคลมุภารกิจ   

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.01 นโยบายการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.02 งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.03 การจดัสรรงบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 2. มี [1] + ระบบและกลไกการตรวจสอบ และมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 

2561 
 
ข้อ 3. มี [2] + การตดิตามประเมินผลการดําเนินงานทกุกิจกรรม / โครงการ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินผลโครงการในรูปแบบ PDCA  ประจําปีการศกึษา 
2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + การสรุป หรือรายงาน และเผยแพร่ให้บคุลากรทราบ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.04 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ4.4.1.06 สรุปการใช้งบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา    
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุประจําปี
การศกึษา 2561 

 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้4.2 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไก  
 
 สํานักหอสมุดมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับการประกัน
คณุภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลยั    และจดัให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปี สํานกัหอสมดุ
จัดทํารายงานประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นําเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการดําเนินงานประกนัคณุภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผู้ รับผิดชอบในการดําเนินงานด้านประกนัคณุภาพ 
3. ดําเนินการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศกึษาของมหาวิทยาลยั 
4. ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานในการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในสํานกัหอสมดุ 
5. พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 
6. ควบคมุ กํากับ ดแูล และติดตามผลการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพของหน่วยงาน

ภายในสํานกัหอสมดุ 
7. สนบัสนนุและสง่เสริมการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ 
8. แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในให้หน่วยงานใน

สํานกัหอสมดุทราบ เพ่ือนําผลไปดําเนินการตอ่ไป 
9. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลยัและหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้ภายในและ

ภายนอก 

ตัวบ่งชี ้5.1 การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการดาํเนินงาน 

 สํานกัหอสมดุมีระบบกลไกในการประกนัคณุภาพอย่างต่อเน่ือง มีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกันคณุภาพ มีการจดัตัง้คณะกรรมการประกันคณุภาพ   เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
บริการวิชาการแก่ผู้ใช้ โดยมุง่เน้นการสนบัสนนุการเรียนการสอน การวิจยั และบริการวิชาการ สนองตอบ
ความต้องการของผู้ ใช้ และพร้อมส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้สํานักหอสมุดได้นําผลสรุปการประเมินคุณภาพ
การศกึษา มาใช้ในการปรับปรุงและพฒันางานตอ่ไป  
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 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานกัหอสมดุ โดยทําการตรวจสอบตนเองในเร่ืองระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  ผลการดําเนินงาน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี  ้และเอกสารอ้างอิงเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2562  และมีการตรวจสอบ
คณุภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกนัคณุภาพฝ่ายวิชาการ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 
สํานกัหอสมดุได้จดัทําเป็นรายงานการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2561  เพ่ือ
นําเสนอคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  เพ่ือรับการตรวจสอบและประเมิน
คณุภาพภายใน   ในฐานะเป็นหน่วยงานในสงักดัของฝ่ายวิชาการ ในวนัท่ี 30 ตลุาคม 2562 

หลงัจากสํานักหอสมุดได้นําระบบประกันคุณภาพมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในปี
การศกึษา 2545 สามปีตอ่มาคือปีการศกึษา  2548 สํานกัหอสมดุได้นํากิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนนุด้วยเห็นถึงความสําคญัของการสร้างสขุลกัษณะในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานและพืน้ท่ีการให้บริการ โดย
มีการแต่งตัง้คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพ่ือทําหน้าท่ี
บริหารและดําเนินกิจกรรมให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ มีการจดัประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 5ส อย่าง
ตอ่เน่ือง และมีการนําผลสรุปจากการประชมุมาดําเนินการแก้ไขให้ได้มาตรฐานของกิจกรรม 5ส มีผลลพัธ์
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือเป็นหลกัฐานทางด้าน
เอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม5ส ของแตล่ะปี ตอ่มาในปีการศกึษา 2557 สํานกัหอสมดุได้เพิ่มอีก 2
ส คือ สวยงาม และสิ่งแวดล้อม และได้พฒันาสู่การเป็นห้องสมดุสีเขียวโดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมดุสีเขียวของสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ เม่ือวนัองัคารท่ี 19 ธนัวาคม 2560 และ
การขอรับการประเมินเป็นสํานกังานสีเขียวในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ทัง้ 2 กิจกรรมมีการดําเนินกิจกรรม 7ส เป็น
สว่นหนึง่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
 
ข้อ 1. มีคณะกรรมการ หรือผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานประกนัคณุภาพ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ5.5.1.01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
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ข้อ 2. มี [1] + แผนการตรวจสอบคณุภาพ 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ5.5.1.02 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ5.5.1.03 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + กลไกเสนอผลการตรวจสอบ และประเมินผลตนเอง โดยจดัทําเป็นรายงานประจําปี
เสนอตอ่คณะกรรมการประกนัคณุภาพของหน่วยงานต้นสงักดั [ฝ่าย] 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.02 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.03 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + การตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 
ของมหาวทิยาลยั 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.02 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

สหส.อ5.5.1.04 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน
สนบัสนนุการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2560 

 
ข้อ 5. มี [4] + การนําผลการตรวจสอบคณุภาพภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของหนว่ยงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
 
 

ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้5.1 
ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ5.5.1.07 รายงานการประชมุคณะทํางานด้านสิง่แวดล้อมฯ ประจําปี พ.ศ. 2561 
สหส.อ5.5.1.08 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี พ.ศ. 2561 
สหส.อ5.5.1.09 คําสัง่สํานกัหอสมดุเร่ือง แตง่ตัง้กลุม่พืน้ท่ีกิจกรรม 7ส  ประจําปี พ.ศ. 2561 
สหส.อ5.5.1.10                 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม7ส สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 
                                        2561 
 
ตัวบ่งชี ้5.2  ประสิทธิผลในการดาํเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ผลการดาํเนิงาน 

 สํานกัหอสมดุกําหนดให้ทกุแผนกเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินงานประกนัคณุภาพโดยการแตง่ตัง้
คณะกรรมการประกนัคณุภาพของสํานกัหอสมดุ ประกอบด้วย ผู้บริหารตวัแทนบรรณารักษ์ และตวัแทน
เจ้าหน้าท่ีจากทุกแผนกมีการกําหนดและปรับปรุงตัวบ่งชีคุ้ณภาพให้สอดคล้องกับภาระงานหลัก และ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ มีการประเมินคุณภาพตนเองตามองค์ประกอบและตวับ่งชีท่ี้
กําหนดไว้ มีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในประจําปีการศกึษา 2561 เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลยัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
ได้รับทราบ 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ดําเนินการ 
ข้อ 1  

ดําเนินการ 
ข้อ 1-2   

ดําเนินการ 
ข้อ1-3   

ดําเนินการ 
ข้อ 1-4  

ดําเนินการ 
ข้อ1-5  

 
 
ข้อ 1. มีกลไกการดําเนินงานประเมนิตนเองของหน่วยงาน 

หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
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ข้อ 2. มี [1] + บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดตวับง่ชี ้
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ  ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 3. มี [2] + การประเมนิผลตนเองของหน่วยงาน 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.02 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน สํานกัหอสมดุ ประจําปี
การศกึษา 2561 

(อ้างถงึ) สหส.อ.5.5.1.03 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 4. มี [3] + การนําผลการประเมนิมาวางแผนพฒันา 
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 

(อ้างถงึ) สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ 
ประจําปีการศกึษา 2561 

 
ข้อ 5. มี [4] + การปรับปรุงตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมินคณุภาพอยา่งสม่ําเสมอ        
หมายเลขเอกสารอ้างอิง ช่ือรายการเอกสาร 
สหส.อ5.5.2.06 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา 

สํานกัหอสมดุ 2560 
 

 
ผลการประเมินการดาํเนินงานตวับ่งชี ้5.2 

ผลการดําเนินงาน [ข้อ] ผลการประเมนิ [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินผลการดาํเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วสัิยทศัน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 

ตวับง่ชี ้
การดําเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 
1.1  การกําหนดปรัชญา ปณิธาน  และแผนดําเนินการ  1-5 5 
1.2  การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมนิแผนงาน 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1 10 
คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 1  5.00 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก [ภาระงานตามหน่วยงานนัน้ ๆ ] 

ตวับง่ชี ้
การดําเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 
2.1งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-5 5 
2.2งานจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 1-5 5 
2.3  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 1-5 5 
2.4  งานจดหมายเหต ุ 1-5 5 
2.5  งานบริการสง่เสริมวิชาการ 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2 25 
คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 2 5.00 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  

ตวับง่ชี ้
การดําเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 
3.1  การบริหารและการจดัการ 1-5 5 
3.2  การกําหนภาระหน้าท่ีของบคุลากร 1-5 5 
3.3ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 1-4 4 
3.4 การพฒันาบคุลากร 1-5 5 

ส่วนที่ 3 

การประเมินผลการดาํเนินงาน 
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3.5 ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารและการตดัสนิใจ 1-5 5 
3.6 การบริหารความเส่ียง 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 3 29 
คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 3 4.83 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ  

ตวับง่ชี ้
การดําเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 
4.1  การเงินและงบประมาณ 1-5 5 
4.2 การจดัสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 4 10 
คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 4 5.00 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตวับง่ชี ้
การดําเนินงาน 

[ข้อ] [คะแนน] 
5.1 การประกนัคณุภาพ และการตรวจสอบคณุภาพ 1-5 5 
5.2 ประสทิธิผลในการดําเนินงานประกนัคณุภาพของหน่วยงาน 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 5 10 
คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบท่ี 5 5.00 

 

 
หมายเหตุ: 

 

 คะแนนรวมองค์ประกอบ   =     ผลรวมคะแนนตวับง่ชี ้ 
 คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบ   =     คะแนนรวมองค์ประกอบ / ตวับง่ชี ้ 
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ส่วนที่ 4 
สรุปรายงานประจาํปีการศึกษา 2561 

และสรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
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สรุปรายงานประจาํปีการศกึษา 2561  
และสรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

 

องค์ประกอบ 
จาํนวน 
ตวับ่งชี ้

(n) 

ค่าเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 (x) 
ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
วตัถปุระสงค์และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 

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

5. ระบบ และกลไกการประกนัคณุภาพ 2 5.00 ดีมาก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 17   
คะแนนถ่วงนํา้หนัก** 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 83.98  

คะแนนเฉล่ีย 
องค์ประกอบที่ 1-5 

 4.94 ดมีาก 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ 4 

การคดิคาํนวณ 
         *เท่ากบั(2x5.00) + (5x5.00) + (6x4.83) + (2x5.00) + (2x5.00)  

            =    10.00 + 25.00 + 28.98 + 10.00 + 10.00     =    83.98 
 

                  **เทา่กบั     83.98      =     4.94 
                   17 
  

                      n  =  จํานวนตวับง่ชีใ้นแตล่ะองค์ประกอบ 
 x  =  คา่เฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนินงานแตล่ะองค์ประกอบ  
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สรุปผลการดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2561 
 
จุดเด่น  
 1.  มีการจดัปฐมนิเทศแนะนําการใช้ห้องสมดุให้กบันกัศกึษาใหมต่ลอดปีการศกึษา      
 2.  มีการจดัอบรมและแนะนําการใช้ฐานข้อมลูเพ่ืองานวิจยัแก่อาจารย์ และนกัศึกษาทุกระดบั
อยา่งตอ่เน่ือง 

3.  มีช่องทางติดต่อเพ่ือการบริการและประชาสมัพันธ์ข่าวสารหลายช่องทาง เช่น Ask a 
Librarian ทางโทรศพัท์ อีเมลและเครือขา่ยสงัคมออนไลน์   

4.   มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น และการใช้ห้องสมดุ  เพ่ือรณรงค์ให้รักการอา่น  และการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งคุ้มคา่  

5.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษาทัง้รัฐและเอกชน  เพ่ือประโยชน์ใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และประหยัดงบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ  
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยืมระหว่างห้องสมดุ   TU- Thaipul ผ่านระบบ EDS 
(EBSCO Discovery Service) ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมดุ (Resource 
sharing)  10  แห่ง  ได้แก่มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   มหาวิทยาลัยรังสิต  และ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์โดยในปี 2561  มีเครือข่ายเพิ่ม 2  แห่ง  ได้แก่  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และ
มหาวิทยาลยัมหิดล    
           6. สํานกัหอสมดุได้รับการประเมนิตามเกณฑ์เป็นห้องสมดุสีเขียวตามมาตรฐานห้องสมดุสีเขียว
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เม่ือเดือนธันวาคม2560  และมีการดําเนินงานต่อเน่ืองในเร่ือง
สํานักงานสีเขียวตลอดปี 2561  ทัง้นีจ้ะได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียวของกรม
สง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อมในปี พ.ศ. 2562 
 7.   สํานกัหอสมดุมีการผลิตวารสารวิชาการทางวิชาชีพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  และได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ฐาน TCI (ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย – Thai-
Journal Citation Index Centre) ในกลุม่ท่ี 2 

8. บุคลากรได้รับการพฒันาทกัษะความสามารถอย่างสม่ําเสมอ และมีโอกาสได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการพฒันางานตา่งๆ  
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ข้อสังเกต  
 

 อาคารหอสมดุมีสภาพทรุดโทรมและแออดั ลกัษณะทางกายภาพของอาคารไมเ่อือ้ตอ่การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ มีอปุสรรคในการพฒันาด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และ
ครุภณัฑ์ท่ีใช้งานในปัจจบุนัมีสภาพเก่าไมท่นัสมยัและไมค่รบถ้วน โดยเฉพาะอปุกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเรียนรู้และเข้าถงึสารสนเทศได้อยา่งรวดเร็ว  
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
 

1.  มหาวทิยาลยัฯ ควรเร่งดําเนินการปรับปรุงอาคารหอสมดุ  ครุภณัฑ์ อปุกรณ์เทคโนโลยีสาร 
สนเทศให้ทนัสมยั เพิ่มพืน้ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน (Co-working space) เพ่ือสร้างบรรยากาศและสง่เสริมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องและตอบสนองตอ่พฤตกิรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการยคุปัจจบุนัท่ีต้องการ
พืน้ท่ีเพ่ือการทํากิจกรรมกลุม่ การทบทวนบทเรียนร่วมกนั รวมถึงการพกัผอ่นหยอ่นใจในระหวา่งการอา่น
หนงัสือหรือทําการบ้าน 

2.  สํานกัหอสมุดควรได้รับการสนับสนุนให้เป็นต้นแบบในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือความยัง่ยืนและเป็นตวัอยา่งให้กบัหน่วยงานอ่ืนตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลส่วนกลางตามตวับ่งชี ้สกอ. ที่สาํนักหอสมุด
รับผิดชอบ  

ปีการศึกษา 2561 
องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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รายชือ่เอกสารอา้งองิตามตวับง่ชี ้6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
สํานกัหอสมดุ 

ลาํดบัที ่ เลขเอกสาร ชือ่เอกสาร/ดาวนโ์หลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรงัสติ พ.ศ. 2560–2564 

2 มรส.สหส.6.1.002 แผนดาํเนินงานสาํนกัหอสมดุประจาํปีการศกึษา 2561 

3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

4 มรส.สหส.6.1.004 สรปุงบประมาณของสาํนกัหอสมดุประจาํปีการศกึษา 2561 

5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ สาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

6 มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจง้เรือ่งงบประมาณ ประจาํปีการศกึษา 2561 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรปุคา่ใชจ้า่ยทรพัยากรสารสนเทศ ประจาํปีการศกึษา 2561 

8 มรส.สหส.6.1.008 จาํนวนคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ สาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

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

10 มรส.สหส.6.1.010 ชอ่งทางประชาสมัพนัธข์า่วสารสาํนกัหอสมดุปีการศกึษา 2561 

11 มรส.สหส.6.1.011 แบบสาํรวจความพงึพอใจ ประจาํปีการศกึษา 2561 

12 มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏบิตังิาน (Action plan)สาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

13 มรส.สหส.6.1.013 สรปุจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดของสาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

14 มรส.สหส.6.1.014 สรปุจาํนวนและรายชื่อทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ดัหา ประจาํปีการศกึษา 2561 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรปุสถติกิารใชบ้รกิาร ประจาํปีการศกึษา 2561 

16 มรส.สหส.6.1.016 สรปุสถติกิารปฐมนิเทศประจาํปีการศกึษา 2561 

17 มรส.สหส.6.1.017 สรปุจาํนวนการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูและเครื่องมอืเพื่อชว่ยการวจิยัประจาํปีการศกึษา 2561 

18 มรส.สหส.6.1.018 สรปุจาํนวนการสอน อบรม การใชฐ้านขอ้มลูแก่นกัศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2561 

19 มรส.สหส.6.1.019 สรปุและรายงานผลประเมนิการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่านประจาํปีการศกึษา 2561 

20 มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรปุผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ประจาํปีการศกึษา 2561 

21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสาํนกัหอสมดุประจาํปีการศกึษา 2561 

22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ฝา่ยวชิาการ ประจาํปีการศกึษา 2560 

23 มรส.สหส.6.1.023 สรปุผลการดาํเนินงานโครงการสาํนกัหอสมดุ ประจาํปีการศกึษา 2561 

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

25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอยีดและคุณลกัษณะโปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตั ิAleph 

26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสบืคน้ฐานขอ้มลู Scopus 

27 มรส.สหส.6.1.027 หน้าจอการสบืคน้โปรแกรม Turnitin 
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28 มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสบืคน้ TU-Thaipul (http://library.rsu.ac.th/home3.html) 

29 มรส.สหส.6.1.029 สรปุสถติจิาํนวนการยมืทรพัยากรสารสนเทศเครอืขา่ยความรว่มมอื Tu-Thaipul 
ประจาํปีการศกึษา 2561 

30 มรส.สหส.6.1.030 รายงานผลประเมนิโครงการสาํนกังานสเีขยีวตาม PDCA ประจาํปีการศกึษา 2561 

31 มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายบรเิวณหอ้ง Study Room สาํนกัหอสมดุ 

32 มรส.สหส.6.1.032 สรปุผลการดาํเนินงานความรว่มมอืเครอืขา่ย TU-Thaipulประจาํปีการศกึษา 2561 

33 มรส.สหส.6.1.033 สรปุรายงานผลการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูและเครือ่งมอืเพือ่ทาํงานวจิยัแก่อาจารย ์

34 มรส.สหส.6.1.034 สรปุจาํนวนบทความอาจารยท์ีม่ผีลงานตพีมิพใ์นฐานขอ้มลู Scopus 

35 มรส.สหส.6.1.035 เวบ็ไซตห์อ้งสมุดสเีขยีว สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรงัสติ 
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/index.html/ 

36 มรส.สหส.6.1.036 เวบ็ไซตส์าํนกังานสเีขยีว สาํนกัหอสมดุมหาวทิยาลยัรงัสติ http://library.rsu.ac.th/greenoffice/ 
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ภาคผนวก ข 

รายการเอกสารอ้างองิ 
ในแต่ละองค์ประกอบ 
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ภาคผนวกข 
รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 

 
คําอธิบายการใช้รหสัสําหรับรายการอ้างอิง 
 
องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธานพนัธกิจวัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ1.1.1.01 ปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.1.02 แผนการดําเนินงานสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.03 โครงสร้างการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานกัหอสมดุประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.04 แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบตักิารประจําปี (Action Plan) สํานกัหอสมดุปีการศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.06 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ. 2555-2561 
สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560-2564 
 
องค์ประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก 
(ตวับ่งชี ้2.1) 

หมายเลข
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.1.01 แผนกลยทุธ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ (2561-
2564) 

สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศกึษา 
2561 

สหส.อ2.2.1.03 แผนดําเนินงานและตารางการปฏิบตังิานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
การศกึษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก(ต่อ) 
(ตวับ่งชี ้2.1) (ต่อ) 

หมายเลข
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.1.04 รายงานการประชมุบคุลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีการศกึษา 2561 

(ตวับ่งชี ้2.2) 
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.2.01 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.2.03 แผนดําเนินงานและตารางปฏิบตังิานแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.2.04 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 

สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิคประจําปีการศกึษา2561 

สหส.อ2.2.2.06 สรุปผลสถิตแิผนกเทคนิค ประจําปีการศกึษา2561 

(ตวับ่งชี ้2.3)  
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกบริการประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.3.02 แผนดําเนินงานและตารางปฏิบตังิานแผนกบริการประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ2.2.3.03 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกบริการประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิตแิผนกบริการ ประจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการประจําปีการศกึษา 2561 

(ตวับ่งชี ้2.4)   
หมายเลข

เอกสารอ้างองิ 
ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) แผนกหอจดหมายเหตปุระจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.4.02 รายงานการประชมุบคุลากรแผนกหอจดหมายเหตปุระจําปีการศกึษา2561 
สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลการดําเนินงานแผนกหอจดหมายเหตปุระจําปีการศกึษา 2561 
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องค์ประกอบที่3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ช่ือรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ3.3.1.01 โครงสร้างการบริหารและภาระงาน สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.1.02  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ  
สหส.อ3.3.1.03 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องงสมดุสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี 2561 
สหส.อ3.3.1.04 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียว สํานกัหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปี 2561 
สหส.อ3.3.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ

ประจําปี 2561 
สหส.อ3.3.1.06 รายงานการประชมุคณะกรรมการอํานวยการสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี 2561 
สหส.อ3.3.1.07 รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานสํานกังานสีเขียวและห้องสมดุสีเขียว 

สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี 2561 
สหส.อ3.3.2.08 Job Description สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.2.09 ข้อมลูบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.2.10 คําอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้าหน้าท่ีดํารงตําแหน่ง

หวัหน้างาน บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี 
สหส.อ3.3.2.11 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.3.12 แบบสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ  

ปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.3.13 รายงานการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 

ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.4.14 แผนพฒันาบคุลากรรายบคุคลสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.4.15 เอกสารบนัทกึข้อความ จดหมายเชิญประชมุ อบรม สมัมนา ภายนอก-ภายใน 

ประจําปีการศกึษา 2561 
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สหส.อ3.3.4.16 เอกสารบนัทกึกิจกรรมพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.4.17 รายงานผลตามแผนพฒันาบคุลากรสํานกัหอสมดุรายบคุคล ประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ3.3.5.18 คูมื่อปฏิบตังิานผู้ดแูลระบบงานวารสารรังสติสารสนเทศ 
สหส.อ3.3.5.19 เอกสารเว็บเพจหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหารความเส่ียงและรายงานผลประเมินความเส่ียง สํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.6.21 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ3.3.6.22 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานกัหอสมดุ ประจําปี

การศกึษา 2561 
สหส.อ3.3.6.23 รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในทัว่ทัง้องค์การ ฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2561 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ4.4.1.01 นโยบายการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.02 งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.03 การจดัสรรงบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.04 ขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.05 สําเนาเอกสารการขออนมุตังิบประมาณประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.06 สรุปการใช้งบประมาณ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.07 รายงานการประเมินโครงการในรูปแบบ PDCA ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ4.4.1.08 ประเมินการใช้งบประมาณโครงการประจําปีการศกึษา 2561 
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องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอ้างองิ 

ช่ือรายการเอกสารอ้างองิ 

สหส.อ5.5.1.01 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ5.5.1.02 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ5.5.1.03 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2561 
สหส.อ5.5.1.04 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงานสนบัสนนุการศกึษา 

ประจําปีการศกึษา 2560 
สหส.อ5.5.1.05 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพสํานกัหอสมดุประจําปีการศกึษา 

2561 
สหส.อ5.5.2.06 รายงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2560 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


