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 ส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้น

ตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 2 ฝ่ำยได้แก่ ฝ่ำยเทคนิคและ
บริกำร และฝ่ำยพัฒนำ และระดับแผนกจ ำนวน 5 แผนก ได้แก่ แผนกเทคนิค แผนกบริกำร แผนกพัฒนำ  
แผนกหอจดหมำยเหตุ  และส ำนักงำนเลขำนุกำร ปัจจุบันมีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น 25 คน        

ปีกำรศึกษำ 2562 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น  23,692,974.59 บำท (ยี่สิบสำมล้ำนหก
แสนเก้ำหมื่นสองพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบสี่บำทห้ำสิบเก้ำสตำงค์)   มี ค่ำใช้จ่ำยจริง เป็นเงินทั้ งสิ้น 
23,414,000.11 บำท  (ยี่สิบสำมล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทสิบเอ็ดสตำงค์) คิดเป็น    ร้อยละ 98.82 
ของงบประมำณที่ได้รับ โดยค่ำใช้จ่ำยหลักน ำมำใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 12,094,020.00 บำท (สิบสองล้ำนเก้ำหมื่นสี่พันยี่สิบบำทถ้วน)คิดเป็นร้อยละ  51.04  ของค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมด 

ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกัน
คุณภำพตำม 5 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนต่อไปนี้  

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  

ส ำนักหอสมุดมีปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในกำรประกอบภำรกิจให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้ ในกำรก ำหนดแผนกำร
ด ำเนินงำน มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร และเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผน โดยมี
ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและแผนพัฒนำของฝ่ำยวิชำกำร   
ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีโครงกำรจ ำนวน 10 โครงกำร โดยเป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณ 8 
โครงกำรและไม่ใช้งบประมำณ 2 โครงกำรมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ครบถ้วนโดยมี โครงกำรที่
ได้รับงบประมำณบรรลุ 8 โครงกำร  และโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณบรรลุ 2 โครงกำร  มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป  

 
ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
ส ำนักหอสมุดมีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย โดยได้
ก ำหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของภำระงำนหลักดังกล่ำว 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  กำรจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน
หอจดหมำยเหตุและกำรบริกำรส่งเสริมวิชำกำร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในกำรบริหำรกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภท กำรบริกำรสืบค้นและเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรบริกำรยืมคืนทรัพยำกร
สำรสนเทศ และใช้เทคโนโลยี RFID ในกำรบริกำรยืมคืนด้วยตนเอง โดยมีกำรติดต้ังเคำน์เตอร์บริกำรยืม
ด้วยตนเอง (Self-Check Service) และจุดรับคืนหนังสือ (Books Return Station) และมีระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งระบบ  LAN และ WiFi ภำยในอำคำรเพื่อรองรับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสน เทศ
และควำมรู้ และมีกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ปีกำรศึกษำ 2562 บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เฉลี่ยคนละ 0.46 กิจกรรมต่อปี  (บุคลำกรส ำนักหอสมุดมีโอกำสได้ร่วมกิจกรรมพัฒนำตนเอง
เฉลี่ยคนละ 6.50 ครั้งต่อปี)  

การจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   ปีกำรศึกษำ  2562  มีกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 12,080,538.74  บำท (สิบสองล้ำนแปดหมื่นห้ำร้อย
สำมสิบแปดบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์)  คิดเป็นร้อยละ 51.59 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (23,414,000.11 บำท) 

     ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 (22,506 คน) มีสัดส่วนเท่ำกับ 536.76 บำทต่อ 1คน และใช้ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 75.25 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด   

 ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 
42,944,045 รำยกำร ส่วนใหญ่เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (42,735,800 รำยกำร) ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 99.51 ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2561 มีทรัพยำกร
สำรสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.85 เมื่อพิจำรณำถึงควำมเพียงพอ มีสัดส่วนทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

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


ค 
 

(42,944,045  รำยกำร) ต่อจ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (22,506 คน) เท่ำกับ 1,908.11 
รำยกำรต่อคน 

 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส ำนักหอสมุดเปิดให้บริกำรต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลำ 
08.30 น.ถึง 19.00 น. และให้บริกำรในวันเสำร์และวันอำทิตย์  เวลำ 09.00 น. ถึง 17.00 น. รวมจ ำนวน
ชั่วโมงท่ีให้บริกำรในวันท ำกำรปกติวันละ 10.5 ชั่วโมง และนอกเวลำท ำกำรวันละ 8 ชั่วโมง มีบรรณำรักษ์
ให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ และมีบริกำรตอบค ำถำมผ่ำนระบบออนไลน์ ได้แก่ อีเมล Facebook 
Messenger กลุ่มไลน์ RSU Loves to Read และ Ask a librarian ตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำรในวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 18.30 น. เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง และในวันเสำร์และวันอำทิตย์ ต้ังแต่เวลำ 
09.00 น. ถึง 16.30 น. เฉลี่ยวันละ 7.5 ชั่วโมง  

ปีกำรศึกษำ 2562 มีสถิติผู้มำเข้ำใช้ส ำนักหอสมุดจ ำนวนทั้งสิ้น 80,130 ครั้ง (หอสมุดกลำง จ ำนวน  
51,944 ครั้ง และใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์จ ำนวนทั้งสิ้น 28,186 ครั้ง)  

 มีกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอื้อให้สำมำรถใช้งำนและเข้ำถึงสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ กำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน WebPac กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรต่ออำยุกำรยืม-กำร
จองหนังสือผ่ำนออนไลน์ กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมออนไลน์ กำรยืม-คืนผ่ำนบริกำรอัตโนมัติ ปีกำรศึกษำ 
2562 มีสถิติกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกสร์วมทั้งสิ้น 835,265 ครั้ง 

 ในภำพรวมปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรใช้บริกำรต่ำงๆ รวม 992,531 ครั้ง โดยเฉลี่ยผู้ใช้ (นักศึกษำ
ทั้งหมด 22,506 คน  และอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ 2,660 คน รวมทั้งสิ้น  25,166  คน) ใช้บริกำรห้องสมุดเฉลี่ย
คนละ  39.43  ครั้งต่อป ี  

 การด าเนินงานด้านจดหมายเหตุ ปีกำรศึกษำ 2562 หอจดหมำยเหตุได้ด ำเนินกำรทำงด้ำน
เทคนิคและบันทึกลงในฐำนข้อมูล ปีกำรศึกษำ 2562 หอจดหมำยเหตุได้รับมอบและรวบรวมเอกสำรและ
วัตถุจดหมำยเหตุเตรียมด ำเนินกำรจำกหลักวิชำกำร  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  4,100  รำยกำร   ได้แก่ สรุปข่ำว
ที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 3,175 รำยกำร ค ำสั่งของมหำวิทยำลัยรังสิต  จ ำนวน 94  
รำยกำร  ประกำศของมหำวิทยำลัยรังสิต จ ำนวน   29 รำยกำร  รำยกำรสถำนีโทรทัศน์อำร์เอสยู วิสดอม 
ทีวี จ ำนวน  778 รำยกำร  และระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร จ ำนวน  24  รำยกำร รวม
รำยกำรจดหมำยเหตุในฐำนข้อมูลฯ จ ำนวนทั้งสิ้น  9,900 รำยกำร  แบ่งเป็น หนังสือและสิ่งพิมพ์ จ ำนวน 
8,984 รำยกำร ของที่ระลึกจ ำนวน 153 รำยกำร วีดิทัศน์ จ ำนวน 142 รำยกำร มัลติมีเดีย  จ ำนวน 530 
รำยกำร  ซีดี จ ำนวน 58 รำยกำร  ดีวีดีจ ำนวน 32 รำยกำร แถบบันทึกเสียง จ ำนวน 1 รำยกำร มีกำร
ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบันมำกที่สุด มกีำรเข้ำใช้และสืบค้นสำรสนเทศจดหมำยเหตุผ่ำน



ง 
 

เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด (http://library.rsu.ac.th/archives/) ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  
994 ครั้ง 

 การบริการส่งเสริมวิชาการ ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรจัดกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดให้กับ
นักศึกษำใหม่ แนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูล รวมทั้งสิ้น 35 คณะ 68 สำขำ จ ำนวนนักศึกษำ 2,083 คน มีกำร
จัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัยให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งสิ้น 
7 คณะ จ ำนวน 156 คน และมีกำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์และแหล่งข้อมูลเพื่องำนวิจัยให้กับ
อำจำรย์ผู้สอนและบุคลำกร รวมทั้งสิ้น 15 คณะ 1 หน่วยงำน จ ำนวน 45 คน 

มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดส ำหรับนักศึกษำ จ ำนวน 6 ครั้ง มีกำรจัด
นิทรรศกำรเนื่องในโอกำสและวำระส ำคัญ จ ำนวน 7 ครั้ง  กำรจัดบอร์ดให้ควำมรู้เรื่องที่น่ำสนใจและเป็น
ประโยชน์ รวมทั้งแนะน ำข่ำวสำรต่ำงๆ จ ำนวน 22 เรื่อง 

 มีกำรจัดงำนสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปี 2562 และมีกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้
ห้องสมุดโดยกำรจัดร่วมกับกิจกรรม “ชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน” เพื่อให้เกิดกำรพบปะสังสรรค์และสร้ำง
กิจกรรมสัมพันธ์ของสมำชิก RSU Loves to Read อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงห้องสมุด
กับผู้ใช้บริกำรให้มีควำมแน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น 

 มีกำรจัดท ำวำรสำรวิชำชีพ ชื่อ“ รังสิตสำรสนเทศ ”ก ำหนดออกปีละ  2 ฉบับ  (รำย 6 เดือน) เริ่ม
เผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ และ
วิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในแวดวง
วิชำชีพ และในปีกำรศึกษำ  2562  วำรสำรรังสิตสำรสนเทศได้รับกำรประเมินคุณภำพวำรสำรวิชำกำร
โดย ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย – Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ในกลุ่มที่ 2 
นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังได้พัฒนำระบบกำรจัดกำรวำรสำรออนไลน์              (e-Journal) ภำษำไทย 
เพื่อเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัย
ต่ำงๆ  ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น โดยในปีกำรศึกษำ 2562 ได้จัดพิมพ์เผยแพร่วำรสำรฉบับประจ ำปีที่ 25 
ฉบับที่ 1 มกรำคม-มิถุนำยน 2562 และปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม-ธันวำคม 2562  ปัจจุบันมีวำรสำรที่
พิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทั้งสิ้น 46 ฉบับ 

มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ภำยใต้คณะอนุกรรมกำร
พัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือกันในด้ำน
ต่ำงๆ  ให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพและกำรให้บริกำรผู้ใช้ อีกทั้งให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ให้
ควำมช่วยเหลือกันในด้ำนวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด
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มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นคณะอนุกรรมกำรในเครือข่ำยฯ และจะมีกำรจัดประชุมทุก 2 เดือน รวมทั้งมีกำรส่ง
บรรณำรักษ์เป็นผู้แทนเข้ำเป็นคณะท ำงำนในกลุ่มงำนต่ำงๆ ของ อพส. ด้วย 

มเีครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด TU-Thaipul จ ำนวน 10 
แห่ง เป็นมหำวิทยำลัยเอกชน 6 แห่ง และรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 
ส ำนักหอสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ศูนย์
สนเทศและหอสมุด มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม ส ำนักทรัพยำกร
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิ
ร ำช  ส ำนั ก งำนวิทยทรั พยำกร  จุ ฬ ำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย  และ  หอสมุดและคลั งควำมรู้  
มหำวิทยำลัยมหิดล ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)โดยสำมำรถท ำกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุดทั้งนี้เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ร่วมกันและที่ส ำคัญเป็นกำรช่วยประหยัดงบประมำณกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ และมีทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีใช้ร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดโดย
ผ่ำนเครือข่ำย TU-Thaipul จ ำนวน 210 รำยกำร (ขอยืมไปยังสถำบันอ่ืน 70 รำยกำร และให้สถำบันอ่ืนยืม 
140 รำยกำร) 

 มีเครือข่ำยเพื่อนห้องสมุด Friends of the Library เพื่อเป็นภำคีในกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยน
ทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงกันเป็นประจ ำทุกปี  โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรจัดกิจกรรมวันที่ 19-20 
ธันวำคม 2563 

  มีกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกซึ่งเป็นบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชนต่ำง  ๆโดยสำมำรถเข้ำใช้ได้
ตลอดเวลำท ำกำร และมีกำรจัดระบบกำรตรวจสอบผู้เข้ำใช้ภำยนอก ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรขอเข้ำใช้บริกำร
ส ำนักหอสมุดและยืมทรัพยำกรสำรสนเทศรวมทั้งขอส ำเนำเอกสำรระหว่ำงห้องสมุดจำกหน่วยงำนต่ำง  ๆ รวมทั้งสิ้น     
947 คน  

 มีกำรรับฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ในปีกำรศึกษำ 2562  มี
กำ รฝึ กปฏิบั ติ ง ำนให้ กั บนั ก ศึกษำ สำขำวิ ช ำบรรณำรั กษศำสตร์ แ ละสำ รสน เทศศำสตร์                             
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จ ำนวน 4 คน   นักศึกษำ
สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์ และนิเทศศำสตร์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ จ ำนวน 3 คน  และนักศึกษำภำควิชำสำรสนเทศศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยบูรพำ  จ ำนวน  1  คน 

 
ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
ส ำนักหอสมุดมีสำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงและแบ่งส่วนงำน มีกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีส่วนร่วม มีคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดและมีกำรประชุมเป็นประจ ำ มี
คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรเป็นที่ปรึกษำ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ตลอดจนมีกำรก ำหนดแผนก ำจัดและลดระดับควำมเสี่ยง มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยใช้แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย แผนพัฒนำฝ่ำยวิชำกำรและแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัยเป็นแนวทำง  

ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี   มี
ค่ำเฉลี่ย 4.36 (คะแนนเต็ม 5)  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลำกรห้องสมุด มีควำมกระตือรือร้นและเต็มใจใน
กำรให้บริกำรมีค่ำเฉลี่ย  4.61  รองลงมำ ได้แก่ บุคลำกรห้องสมุดมีบุคลิกภำพและกำรสื่อสำร                       
ที่เหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 4.58   บุคลำกรห้องสมุดมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ในเชิงวิชำกำร เท่ำกันกับ  
มีตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ มีค่ำเฉลี่ย  4.45    มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรในหลำยช่องทำงและทันต่อ
เหตุกำรณ์  เท่ำกันกับ มีบรรยำกำศในกำรอ่ำน/กำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย  4.37  กำรเข้ำถึงข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดง่ำยและสะดวก มีค่ำเฉลี่ย  4.31   มีห้อง Study room เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง                           
มีค่ำเฉลี่ย 4.25   เทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและมีอุปกรณ์เพียงพอแก่กำรให้บริกำร  มีค่ำเฉลี่ย  
4.16  และทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทมีควำมทันสมัยและครอบคลุมทุกสำขำวิชำ   มีค่ำเฉลี่ย  4.05   
ตำมล ำดับ  

ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 156 ครั้ง จ ำแนกเป็นกำรประชุม กำร
ฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรบรรยำยทำงวิชำกำร และกำรศึกษำดูงำน ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นกำรจัดโดย
ส ำนักหอสมุด จ ำนวน 8 ครั้ง บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองเฉลี่ยคนละ 6.50 ครั้งต่อปี มีกำรก ำหนด
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรทุกต ำแหน่งไว้ในค ำบรรยำยลักษณะงำน  

มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph Library System) ระบบกำรยืม-
คืนด้วยตนเองด้วย RFID ผ่ำนระบบ Self-Check Service และ Books Return System ระบบบันทึก
ข้อมูลกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของผู้ใช้จำกกำรสแกนบำร์โค้ดและระบบกำรจัดกำรวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ
ตลอดจนระบบบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำนของมหำวิทยำลัยในกำรบริหำรงำน มีกำรบ ำรุง  รักษำ
ระบบ กำรติดตำมประเมินผลและกำรใช้สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ      

ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 4.83 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  
ส ำนักหอสมุดมีแผนกำรเงินและงบประมำณ โดยงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยหลักน ำไปใช้ในกำร

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ใน
กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ  มีวิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรและจ ำนวนของนักศึกษำในแต่ละคณะ มีกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยและแผนของฝ่ำยวิชำกำร  กำรวำงแผนกำรเงินและงบประมำณใช้หลักกำรกำรมี
ส่วนร่วม และมีกำรพิจำรณำงบประมำณตำมขั้นตอนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ในกำรใช้จ่ำยเงิน มี
กระบวนกำรอนุมัติ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลทุกโครงกำร และมีกำรตรวจสอบกำรใช้
งบประมำณทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ  และสิ้นปีงบประมำณ  เพื่อติดตำมกำรใช้งบประมำณให้เป็นไป   ตำม
แผน มีกำรน ำผลสรุปกำรใช้งบประมำณมำเป็นแนวทำงในกำรจัดต้ังงบประมำณของส ำนักหอสมุดต่อไป 

ปีกำรศึกษำ 2562 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น  23,692,974.59 บำท (ยี่สิบสำมล้ำนหก
แสนเก้ำหมื่นสองพันเก้ำร้อยเจ็ดสิบสี่บำทห้ำสิบเก้ำสตำงค์)   มี ค่ำใช้จ่ำยจริง เป็นเงินทั้ งสิ้น 
23,414,000.11 บำท  (ยี่สิบสำมล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทสิบเอ็ดสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 98.82 ของ
งบประมำณที่ได้รับ โดยค่ำใช้จ่ำยหลักน ำมำใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นเงินทั้งสิ้น 
12,094,020.00 บำท (สิบสองล้ำนเก้ำหมื่นสี่พันยี่สิบบำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ  51.04  ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

มีกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยทรัพยำกรสำรสนเทศ และต้นทุนต่อหน่วยบริกำรเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด
ในกำรพัฒนำบริกำรและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงคุ้มค่ำ ในปี 2562 มีต้นทุนต่อหน่วยทรัพยำกรสำรสนเทศ
หน่วยละ 0.54 บำท และต้นทุนกำรบริกำรหน่วยละ 23.59 บำท 

ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ส ำนักหอสมุดให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรปฏิบัติงำน มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ประกันคุณภำพซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและบุคลำกรจำกทุกแผนก และมีกำรสลับสับเปลี่ยนทุกปี มีกำร
ก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพที่เกี่ยวกับภำระงำนหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของส ำนักหอสมุด  

ระบบ กลไกและกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพ
และประเมินคุณภำพโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ฝ่ำยวิชำกำร และคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย  ส ำนักหอสมุด
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ได้สรุปและวิเครำะห์ผลของกำรประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนเพื่อเสนอแนวทำงแก้ไข และได้น ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   

 จำกกำรด ำเนินกิจกรรม 7ส มำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  ส ำนักหอสมุดได้พัฒนำสู่กำรเป็นห้องสมุด
สีเขียวด้วยกำรขอรับและผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม 2560 และด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสีเขียวที่มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ. 2562  ส ำนักหอสมุดได้ขอรับกำรตรวจประเมินเป็นส ำนักงำนสีเขียวตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมและผ่ำนกำรตรวจทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม (ระดับเหรียญทอง) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้มีเรื่องกำรด ำเนิน
กิจกรรม 7ส เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์มำตรฐำนฯ 

              นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังได้รับรำงวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว ( IFLA Green Library  Award 
2020) จำกสหพันธ์นำนำชำติแห่งสถำบันและสมำคมห้องสมุด ( IFLA –International Federation of 
Library Associations and Institutions) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศทำงด้ำนห้องสมุด 

 ผลการประเมินการด าเนินงานได้คะแนนเท่ากับ 5.00 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน 17 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน
เท่ากับ 4.94  หรืออยู่ในระดับดีมาก 

 
 
 
 
                                                                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 

                                                                                                     9 ตุลำคม 2563 
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ส่วนที่ 1  
สถานภาพทั่วไป 
 
1.1ชื่อหน่วยงาน และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

  ส ำนักหอสมุดเป็นหน่วยงำนหนึ่งของมหำวิทยำลัยรังสิตมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ    มีสำยกำรบังคับ 
บัญชำขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรโดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดท ำหน้ำที่บริหำรและควบคุม
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของส ำนักหอสมุด 

ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรังสิตได้เริ่มโครงกำรก่อต้ังห้องสมุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยรับบุคลำกร
ต ำแหน่งบรรณำรักษ์เข้ำมำท ำหน้ำที่จัดหำและจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดหำครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ส ำหรับงำนห้องสมุด โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอำคำรจอดรถโรงพยำบำลพญำไท 1 เป็นที่ท ำ
กำรชั่วครำว และเมื่อมหำวิทยำลัยเปิดกำรเรียนกำรสอน ณ สถำนที่ต้ังปัจจุบันในปี พ.ศ.2529 จึงได้ท ำ
กำรย้ำยห้องสมุดมำเปิดบริกำรที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อำคำรประสิทธิรัตน์ ต่อมำปี พ.ศ. 2530 ได้ย้ำยมำ
ให้บริกำรที่บริเวณชั้น 2 ของอำคำรประสิทธิพัฒนำ เนื่องจำกมีจ ำนวนนักศึกษำเพิ่มมำกขึ้น ส ำนักหอสมุด
จึงได้ย้ำยมำยังอำคำรหอสมุดซึ่งเป็นที่ท ำกำรถำวร เมื่อปี พ.ศ. 2532 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
 ปรัชญา 
              ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
 ปณิธาน 
 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม                          
 
 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีอันทันสมัย ท ำให้เกิดบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริกำร สนับสนุนเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ในอันที่จะสรรค์
สร้ำงงำนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อควำมต้องกำรของสังคม และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงำนและ
รักษำสิ่งแวดล้อม 
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 พันธกิจ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยด้วยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรรวมทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริกำรที่หลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสำขำวิชำของ
มหำวิทยำลัย 

2. ให้บริกำรผู้ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
3. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคม 
4. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรร่วมกันอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 
               ส ำนักหอสมุด มีแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 
(2560-2564) และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำรในด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร (2560-2564) โดย
ก ำหนดเป็นแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 

กลยุทธ์ที ่  1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 
  1.  โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
                         2.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
  3.  โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
  4.  โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
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กลยุทธ์ที่  1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
  1.  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.8  มีเครื่องมือและระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

                       1.  โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย                

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 

กลยุทธ์ที่ 3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม 
ประเทศ และประเทศในภูมิภาคที่บริการแบบให้เปล่า 
                        1. โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 

                    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 4.2  โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 

กลยุทธ์ที่ 5.3  ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 
                       1. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5.6  ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

                       1. โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph                                                        
          

ในปีกำรศึกษำ  2562 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดแผนด ำเนินกำรโดยมีโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำส ำนักหอสมุด จ ำนวน 10  โครงกำร  ดังนี้ 

1. โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
2. โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
3.   โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
4.   โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
5.   โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
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6.   โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
7.   โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 
8.   โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
9.   โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 
10. โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 
 

1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปีการศึกษา 2563 
 ในปีกำรศึกษำ 2563  ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
  1. โครงสัปดำห์ห้องสมุด 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
3. โครงกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรใช้ห้องสมุดและรู้สำรสนเทศ 
4. โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
1. จัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 

  2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
  3. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 

  ไม่ม ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  1. โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

2. โครงกำรห้องสมุดและส ำนักงำนสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 
                         1. โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 

            2. โครงกำรกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบบริกำรยืม-คืนอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี  
                RFID 
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3. โครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนอุปกรณ์ช ำรุด 
  4. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทัลมหำวิทยำลัยรังสิต 
  5. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศฉบับพิเศษ IFLA Green Library Award 2020 
 
1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในปี พ.ศ. 2530 มหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้ส ำนักหอสมุด เป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
จัดแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น 2 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยเทคนิคและบริกำร และฝ่ำยพัฒนำ และระดับแผนก จ ำนวน 5 
แผนก  ได้แก่ แผนกเทคนิค  แผนกบริกำร แผนกพัฒนำ แผนกหอจดหมำยเหตุ และส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละแผนก/งาน มีดังน้ี 
 

 1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทได้แก่ หนังสือ วำรสำร นิตยสำร 
หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรวิเครำะห์ คัดเลือกจัดซื้อ ขอรับบริจำค และ
แลกเปลี่ยนทรัพยำกรสำรสนเทศกับหน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรตรวจรับ กำรลงทะเบียน 
กำรจัดท ำสถิติทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท กำรแจ้งผลกำรจัดหำกำรติดตำมทวงถำม กำรดูแลและท ำ
บัญชีค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศกำรเก็บสถิติ และกำรจ ำหน่ำยออก 
 

1.2 งำนจัดหมวดหมู่และลงรำยกำร 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดหมวดหมู่และลงรำยกำรหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และวำรสำร กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลหนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศน์ และดัชนีวำรสำร  กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำร
และจัดท ำเอกสำรดิจิทัลประเภทวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Thai 
Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรังสิตใน
ฐำนข้อมูลของเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (ThaiLIS)  
 

2. แผนกบริการ รับผิดชอบ 

2.1 งำนบริกำรยืม – คืน 
มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในกำรให้บริกำรยืม–คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ แก่ผู้ใช้ 

ได้แก่หนังสือภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ วำรสำรภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ ปริญญำนิพนธ์/
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วิทยำนิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ หนังสืออ้ำงอิง ฐำนข้อมูลออนไลน์กำรให้บริกำรจองหนังสือ บริกำรหนังสือ
ส ำรอง บริกำรแสดงหนังสือใหม่และวำรสำรใหม่ประจ ำสัปดำห์ กำรให้บริกำรค้นหำตัวเล่มหนังสือ/
วำรสำร รวมทั้งกำรจัดเก็บหนังสือ หนังสืออ้ำงอิง ปริญญำนิพนธ์  วิทยำนิพนธ์  วำรสำร และสื่อโสตทัศน ์
น ำจัดเรียงขึ้นชั้นให้ถูกต้องตำมระบบหมวดหมู่ กำรจัดเตรียมหนังสือที่ช ำรุดและซ่อมแซมหนังสือ 

2.2 งำนบริกำรสำรสนเทศ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำและช่วยกำรค้นคว้ำ  กำรบริกำรตอบค ำถำม  บริกำร

รวบรวมบรรณำนุกรมเฉพำะเรื่องแก่อำจำรย์  นักวิจัย  บริกำรแนะน ำวิธีกำรสืบค้นข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ  
กำรให้บริกำรสืบค้น WEBPAC กำรบริกำรอินเทอร์เน็ต บริกำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลออนไลน์  กำร
ปฐมนิเทศและกำรสอนวิธีกำรใช้ห้องสมุด กำรบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำรส ำเนำบทควำมระหว่ำง
ห้องสมุด 

2.3 งำนบริกำรกำรอ่ำน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในเรื่องกำรให้บริกำรหนังสือทั่วไป  หนังสืออ้ำงอิง ปริญญำนิพนธ์ 

วิทยำนิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ประเภทต่ำง ๆ กำรบริกำรวำรสำรฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง    บริกำร
หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและย้อนหลัง  บริกำรกฤตภำคหนังสือพิมพ์    บริกำรสิ่งพิมพ์พิเศษ/จุลสำร   
กำรให้ค ำแนะน ำกำรค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศบนชั้น กำรตรวจชั้นหนังสือและวำรสำร รวมทั้งกำรจัด
นิทรรศกำรข่ำวสำรที่น่ำสนใจ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กำรจัดเตรียมวำรสำรฉบับล่วงเวลำเพื่อส่ง
เย็บรวมเล่ม กำรดูแลตรวจทำงเข้ำ-ออกและเก็บสถิติผู้เข้ำใช้ส ำนักหอสมุด 
 

3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 

3.1 งำนส่งเสริมและพัฒนำ 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำทำงด้ำนบุคลำกรและวิชำกำร โดยจัดท ำแผนและโครงกำร 

อบรม /สัมมนำ /ศึกษำดูงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด และส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรส ำนักหอสมุดไปสู่ผู้ใช้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดท ำและเผยแพร่
รำยงำนประจ ำปี ประสำนงำนกำรฝึกงำนของนักศึกษำภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์จำกสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ และกำรผลิตวำรสำรรังสิตสำรสนเทศรำย 6 เดือน 

3.2 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรวำงแผนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยกำรศึกษำวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรในกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงำนห้องสมุด ร่วมมือกับส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ดูแลกำรทดลองใช้และทดสอบฐำนข้อมูลใหม่ กำรจัดท ำและ
ดูแล Website ของส ำนักหอสมุด และดูแลกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส ำนักหอสมุด  
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4. แผนกหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบ 

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรวบรวม ประเมินคุณค่ำ วิเครำะห์ จัดเ ก็บเอกสำรและวัตถุ
จดหมำยเหตุและจัดท ำเครื่องมือช่วยค้นเผยแพร่และให้บริกำรเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุของ
มหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้ยังท ำหน้ำที่ดูแลและให้บริกำรเอกสำรและหนังสือเกี่ยวกับพระรำชประวัติของ
รำชวงศ์ หนังสือพระรำชนิพนธ์ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกต่ำงๆ  
 

5. ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบ 
      มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนเอกสำรของส ำนักหอสมุดรับ-ส่งหนังสือทั้งภำยในและ
ภำยนอก งำนข้อมูลบุคลำกร กำรจัดท ำสรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำสรุปแผน
งบประมำณประจ ำปีและประเมินผล ดูแลกำรเบิก-จ่ำยเงิน บัญชีรำยรับและรำยจ่ำย รวมถึงดูแลควบคุม
กำรใช้วัสดุส ำนักงำนและอำคำรสถำนที่  
 
1.5  โครงสร้างการบริหารงาน(ดูแผนภูมิ) 
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อธกิารบด ี

โครงสร้างการบริหารส านักหอสมุดพร้อมอัตราก าลัง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

                                    (มกราคม 2551 – ปัจจุบนั) 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
            
      
   

 
คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  
1.   ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด     ประธำน 
2.   นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร   กรรมกำร 
  และหัวหน้ำแผนกบริกำร 
3.   นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ     กรรมกำร 
  และหัวหน้ำแผนกหอจดหมำยเหตุ 
4.   นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ     กรรมกำร 
5.   นำงสำวลมัย ประคอนสี       หัวหน้ำแผนกเทคนิค     กรรมกำร  
6.   นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 

รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 

ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ 

ส านกังานเลขานุการ 
 
 
 
 
 

แผนกพฒันา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหตุ 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยเทคนิคและบรกิาร 

แผนกบรกิาร 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันา 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักหอสมุด 
1.    ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  ประธำน 
2.    นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร กรรมกำร 
3.    นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ  กรรมกำร 
4.    นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค  กรรมกำร 
5.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  กรรมกำร  
6.    นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร  กรรมกำร 
7.    นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ     เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ  กรรมกำร 
8.    นำงกันยำ ไทยฉำย  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร  กรรมกำร 
9.    นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค  กรรมกำร 
10.  นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 
11.  นำงจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร    กรรมกำรและ  
                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.    ดร. มลิวัลย์  ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  ประธำน 
2.    นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำร 
3.    นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ  กรรมกำร 
4.    นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค  กรรมกำร 
5.    นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  กรรมกำร   
6.    นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร  กรรมกำร 
7.    นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ     เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ  กรรมกำร 
8.    นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค  กรรมกำร 
9.    นำงกันยำ ไทยฉำย  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร  กรรมกำร 
10.  นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร กรรมกำรและ 
     เลขำนุกำร 
11.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร    กรรมกำรและ  
                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



11 
 

คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 

1.  รศ.ดร.ธรรมศักด์ิ รุจิระยรรยง ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยอำคำรและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษำ 
2.  นำยปรเมศวร์ พลรัฐธนำสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษำ  
3.  ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   ประธำน 
4.   ผศ.ดร.ญำณวุฒิ สุพิชญำงกูร อำจำรย์วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
5.   ดร.เจริญวิชญ์ หำญแก้ว  อำจำรย์วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
6.   นำยรวิชญ์ ทวีทรัพย์  อำจำรย์วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ กรรมกำร 
7.   นำยวสันต์  อัครวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนจัดซื้อ  กรรมกำร 
8.   นำยสิงห์ชัย สุขมำมอญ  ส ำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
9.   นำงอรลดำ นัยสุทธิ์  ส ำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
10. นำยฎุษดี ศุภประเสริฐศิลป์         ส ำนักงำนอำคำรและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
11. นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร กรรมกำร 
12. นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ  กรรมกำร 
13. นำงสำวลมัย ประคอนสี            หัวหน้ำแผนกเทคนิค  กรรมกำร 
14. นำงจุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร                   กรรมกำร 
15. นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  กรรมกำรและ 
                                                                                                                 เลขำนุกำร 
16. นำงดำวรัตน์  แท่นรัตน์  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค  กรรมกำรและ 
     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ  เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ  กรรมกำรและ 
                                                                                                                ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
1. นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ  ประธำน 
2. นำงนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร  รองประธำน  
3. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวลมัย ประคอนสี หัวหน้ำแผนกเทคนิค   กรรมกำร 
5.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร         กรรมกำร 
6.  นำงสำวประทีป ชินบดี  บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
7.  นำงกำญจนำ เพ็งค ำศรี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร  
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8.  นำงธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
9.  นำงกฤติยำพร ทองพูล  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
10.นำงดำวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำรและ 
      เลขำนุกำร 
11.นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ  เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ   กรรมกำรและ 
      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
1.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร          หัวหน้ำ 
2. นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรแผนกเทคนิคและบริกำร  กรรมกำร 
3.  นำงกำญจนำ เพ็งค ำศรี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร 
4.  นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ  เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
5.  นำงจ ำเนียน สัมฤทธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
6.  นำงสำวศิระภำ นำจเจือทอง  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
7.  นำงสำววรำภรณ์ ศรีโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกหอจดหมำยเหตุ   กรรมกำร 
8.  นำงบุญเสริม แหวนแก้ว  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
9.  นำงสำวศิริรัตน์ พวงร้อย  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร 
10.นำงดำวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำรและ                  
      เลขำนุกำร 
 

 คณะท างานการจัดการพลังงานและทรัพยากร 
1. นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรแผนกเทคนิคและบริกำร  หัวหน้ำ 
2.  นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค    กรรมกำร 
3.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร        กรรมกำร 
4.  นำงดำวรัตน์ แท่นรัตน์  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค    กรรมกำร 
5.  นำงสำวประทีป ชินบดี  บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
6.  นำงธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
7.  นำงกฤติยำพร ทองพูล  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
8.  นำงสำววรำภรณ์ ศรีโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกหอจดหมำยเหตุ    กรรมกำร 
9.  นำงกำญจนำ เพ็งค ำศรี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร    กรรมกำรและ 
        เลขำนุกำร 
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 คณะท างานการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
1.  นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ   หัวหน้ำแผนกพัฒนำ   หัวหน้ำ 
2.  นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน  บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำร  
3.  นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี   บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร 
4.  นำงสำวประทีป ชินบดี   บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
5.  นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด   บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
6.  นำงสำวศิระภำ นำจเจือทอง   เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
7.  นำงสำวสมฤทัย ฉัตรกุล   เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
8.  นำยเกรียงไกร ชิงชนะกุล   เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
9.  นำงสำววรำภรณ์ ศรีโพธิ์   เจ้ำหน้ำที่แผนกหอจดหมำยเหตุ  กรรมกำร 
10.นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ   เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร
          
        คณะท างานการจัดการของเสีย 
1. นำงสำวลมัย ประคอนสี  หัวหน้ำแผนกเทคนิค   หัวหน้ำ 
2. นำงนฤมล พฤกษศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำรแผนกเทคนิคและบริกำร กรรมกำร 
3. นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด       บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
4. นำงสำวพรศรี สุขกำรค้ำ  เจ้ำหน้ำที่แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
5. นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว  หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร       กรรมกำร 
6. นำงธฤษวรรณ เฉลยไกร  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
7. นำงกันยำ ไทยฉำย  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
8. นำงกฤติยำพร ทองพูล  เจ้ำหน้ำที่แผนกเทคนิค   กรรมกำร 
9. นำงอำภำวรรณ แย้มสิน           บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        
        คณะท างานการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
1. นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ   หัวหน้ำ 
2. นำงเยำวรัตน์ บำงสำลี  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร  
3. นำงสำวสุรีรัตยำ บุญแสนแผน บรรณำรักษ์แผนกเทคนิค   กรรมกำร  
4. นำงสำวศิริรัตน์ พวงร้อย  บรรณำรักษ์แผนกบริกำร   กรรมกำร 
5. นำงสำวประทีป ชินบดี  บรรณำรักษ์แผนกพัฒนำ   กรรมกำร 
6. นำงสำวอมรรัตน์ สำระไพฑูรย์  เจ้ำหน้ำที่แผนกบริกำร   กรรมกำร 
7. นำงสำววรำภรณ์ ศรีโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่แผนกหอจดหมำยเหตุ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 1.6  จ านวนบุคลากร 

 บุคลากรของส านักหอสมุดมีจ านวน  25 คน  ประกอบด้วย   
 ผู้อ ำนวยกำร  (คุณวุฒิปริญญำเอก)   1 คน 
 รองผู้อ ำนวยกำร  (คุณวุฒิปริญญำโท)   2 คน 
 หัวหน้ำแผนก 
 คุณวุฒิปริญญำโท     2 คน 
 คุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี    1 คน 
 บรรณำรักษ์ 
 คุณวุฒิปริญญำโท     5 คน 
 คุณวุฒิปริญญำตรี     3 คน  
 เจ้ำหน้ำที่ 
 คุณวุฒิปริญญำตรี     8 คน 
        คุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี    3 คน 
 
อัตราก าลังคน 

ส ำนักหอสมุดได้จัดอัตรำก ำลังโดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับหน้ำที่รับผิดชอบและภำระงำนของ
แต่ละแผนก/ส ำนักงำน โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ และควำมเหมำะสมของบุคลำกร              
ไปปฏิบัติงำนในแต่ละแผนกดังนี้  
 
ตารางอัตราก าลังของแต่ละแผนก/ส านักงาน  

หน่วยงานภายใน จ านวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ รวม 

1. แผนกเทคนิค 5 3 8 
2. แผนกบริกำร 4 6 10 
3. แผนกพัฒนำ 2 1 3 
4. แผนกหอจดหมำยเหตุ 1 1 2 
5. ส ำนักงำนเลขำนุกำร - 1 1 

รวม 12 12 24* 
* จ ำนวนรวมนี้ไม่รวมอัตรำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด  
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ผู้บริหารมีดังนี้ 
1.  ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อ ำนวยกำร 
2.  นำงนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิคและบริกำร 
3.  นำงพัชรำ  หำญเจริญกิจ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ 
4.  นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ หัวหน้ำแผนกพัฒนำ 
5.  นำงสำวลมัย ประคอนสี หัวหน้ำแผนกเทคนิค 
6.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 
บุคลากรประจ าแผนกมีดังนี้ 
แผนกเทคนิค 
1.  นำงสำวลมัย ประคอนสี หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงดำวรัตน์  แท่นรัตน์   บรรณำรักษ์ 
3.  นำงสำวสุรีรัตยำ  บุญแสนแผน   บรรณำรักษ์ 
4.  นำงอำภำวรรณแย้มสิน บรรณำรักษ์ 
5.  นำงสำวพรทิพย์ พูนขุนทด บรรณำรักษ์  
6.  นำงจ ำเนียน  สัมฤทธิ์                                    เจ้ำหน้ำที่ 
7.  นำงสำวศิระภำ นำคเจือทอง เจ้ำหน้ำที่ 
8.  นำงกฤติยำพร ทองพูล เจ้ำหน้ำที่ 
 

แผนกบริการ   
1.  นำงนฤมล  พฤกษศิลป์                        หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงกำญจนำ  เพ็งค ำศรี                      บรรณำรักษ์ 
3.  นำงเยำวรัตน์  บำงสำลี                         บรรณำรักษ์ 
4.  นำงสำวศิริรัตน์  พวงร้อย                   บรรณำรักษ์ 
5.  นำงบุญเสริม  แหวนแก้ว              เจ้ำหน้ำที่ 
6.  นำงธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจ้ำหน้ำที่ 
7.  นำงสำวอมรรัตน์ สำระไพฑูรย์                         เจ้ำหน้ำที่                                                                                                           
8.  นำงกันยำ ไทยฉำย            เจ้ำหน้ำที่ 
9.  นำงสำวสมฤทัย ฉัตรกุล                                  เจ้ำหน้ำที่ 
10. นำยเกรียงไกร ชิงชนะกุล เจ้ำหน้ำที่ 
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แผนกพัฒนา 
1. นำงสำวรัตนำภรณ์กำศโอสถ                  หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงสำวประทีป  ชินบดี                               บรรณำรักษ์ 
3.  นำงสำวพรศรี  สุขกำรค้ำ                                  เจ้ำหน้ำที่ 

แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นำงพัชรำ หำญเจริญกิจ หัวหน้ำแผนก 
2.  นำงสำววรำภรณ์  ศรีโพธิ์ เจ้ำหน้ำที่ 

ส านักงานเลขานุการ    
1.  นำงจุรีรัตน์  เกลี้ยงแก้ว หัวหน้ำส ำนักงำน 
 
1.7 สถานที่ตั้ง 
  ชื่อ        : ส ำนักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
  ที่ตั้ง      : อำคำรหอสมุด (7) มหำวิทยำลัยรังสิต 
52/347หมู่บ้ำนเมืองเอก ถนนพหลโยธินต ำบลหลักหก อ ำเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธำนี 12000 

 อาคารหอสมุด 
 มหำวิทยำลัยฯได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของห้องสมุดจึงอนุมัติให้สร้ำงอำคำรหอสมุดขึ้นเป็น
เอกเทศ กำรก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2530 มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้น 9,855 ตำรำง
เมตร แบ่งเป็นเนื้อที่ส ำหรับใช้สอยของหน่วยงำนอ่ืนๆ บริเวณชั้นหนึ่ง 1,000 ตำรำงเมตร จึงเหลือเนื้อที่
ส ำหรับกิจกำรห้องสมุดประมำณ 8,000 กว่ำตำรำงเมตร  สำมำรถจุผู้อ่ำนได้  ประมำณ 2,000 กว่ำคน  
และจุหนังสือได้ประมำณ 4,000,000 เล่ม  กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปลำยเดือนกันยำยน 2532   ค่ำก่อ 
สร้ำงอำคำรพร้อมอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 37 ล้ำนบำท   ท ำให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ คือหนังสือ  วำรสำร หนังสือพิมพ์สื่อโสตทัศน์   และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้  และมีกำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำร   ได้มีพิธีเปิดอำคำรอย่ำงเป็นทำงกำร  เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นำยทวิช กลิ่นประทุม  รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงมหำวิทยำลัยใน
ขณะนั้น 
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 ในปี พ.ศ. 2530 มหำวิทยำลัยได้อนุมัติให้ห้องสมุดเป็นหน่วยงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะโดยใช้
ชื่อว่ำ  “ส านักหอสมุด” และมหำวิทยำลัยได้บรรจุผู้มีคุณวุฒิปริญญำโททำงบรรณำรักษศำสตร์เข้ำมำ
เป็นผู้อ ำนวยกำร ต้ังแต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2530 แต่เนื่องจำกกำรบริกำรได้ขยำยวงกว้ำงออกไปโดยมี
กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำนและเพื่อให้สอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติในลักษณะที่
เพิ่มศักยภำพให้แก่ผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงระหว่ำงผู้ใช้กับผู้ให้บริกำรจึง
ได้ขอใช้ชื่อใหม่เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษว่ำ “ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ต่อกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งได้ให้
ควำมเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ 23สิงหำคม 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหำวิทยำลัยจึงได้ให้
กลับไปใช้ชื่อเดิม คือ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 

 พื้นที่ให้บริการ 
 เป็นอำคำรเอกเทศ ขนำด 6 ชั้น  มีพื้นที่ทั้งสิ้น 9,855 ตำรำงเมตร 

 ปัจจุบันมีการแบ่งเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด  ดังน้ี 
ชั้นที่ 1ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนรับนักศึกษำนำนำชำติและสื่อสำรระหว่ำง

ประเทศ  ศูนย์แอนิเมชั่นอำร์เอสยู  ศูนย์บริกำรนำนำชำติ ห้องฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนรู้ห้อง
ประชุมจุผู้ใช้ได้ประมำณ 200 คน และห้อง Study Room ส ำหรับนักศึกษำใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำใน
กำรทบทวนกำรเรียน สำมำรถปรึกษำกันเป็นกลุ่มหรือท ำรำยงำน  โดยไม่ไปรบกวนผู้ใช้ในห้องอ่ำนหนังสือ
ที่ต้องกำรควำมเงียบสงบ 
 ชั้นที่ 2 ด้ำนทิศตะวันออก ใช้เป็นที่ปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเลขำนุกำรแผนกพัฒนำ 
และแผนกเทคนิคด้ำนทิศตะวันตก เป็นห้องบริกำรสื่อโสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต Books Return Station 
และลำนพักสำยตำ  
 ชั้นที่ 3 ห้องอ่ำนหนังสือต ำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ บริกำร
สำรสนเทศบริกำรยืม-คืน Self-Checking Service และบริกำรส ำเนำเอกสำร 
 ชั้นที่ 4 ห้องอ่ำนหนังสือต ำรำและหนังสืออ้ำงอิงทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 ชั้นที่ 5 ห้องอ่ำนวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 
 ชั้นที่ 6 ห้องหนังสือพระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  และ    
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรังสิต  บริกำรงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ 
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1.8  การเงินและงบประมาณ 

ส ำนักหอสมุด ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี 2562 โดยได้พิจำรณำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ส ำนักหอสมุด ดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ 
รำยรับจำกมหำวิทยำลัย               =   23,692,974.59 บำท 

 รำยได้จำกเงินค่ำปรับประเภทต่ำงๆ            =          68,772.00*บำท 
                            รวมรายรับ              =   23,761,746.59 บาท 

* ส่งเป็นรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 

การใช้งบประมาณส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ข้อมูลจำกระบบงบประมำณออนไลน์ของมหำวิทยำลัย)  

งบประมำณส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต [ รหัสหน่วยงาน 6200 ] 

 
สรุปงบประมาณส านักหอสมดุ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ 
รหัส

โครงการ 
โครงการ งบขออนุมตั ิ งบอนุมตั ิ งบคงเหลือ 

ร้อยละที่ใช้
ไป 

1 01002 
เงินเดือนและคำ่จ้ำง-ส่วนงำน
สนับสนุน 

8,593,128.00 8,611,916.00 -18,788.00 100.22% 

2 01006 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 586,000.00 397,191.00 188,809.00 67.78% 

3 02203 
ค่ำตอบแทนต ำแหน่งงำนบริหำร-
ส่วนงำนสนับสนุน 

240,000.00 240,000.00 0.00 100.00% 

4 03501 
ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

62,500.00 34,687.00 27,813.00 55.50 % 

5 03704 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00% 

6 03708 ค่ำรับรอง 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00 % 

7 03710 ค่ำถำ่ยเอกสำร 25,920.00 27,879.54 -1,959.54 107.56 % 

8 03711 ค่ำของขวัญและรำงวัล 900.00 798.00 102.00 88.67 % 

9 03714 ค่ำเดินทำงในประเทศ 10,656.00 10,500.00 156.00 98.54 % 
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10 04001 วัสดุส ำนักงำน 30,942.00 14,702.40 16,239.60 47.52 % 

11 04102 ค่ำหนังสือและวำรสำรวิชำกำร 12,094,020.00 12,081,003.74 13,016.26 99.89% 

12 04203 ค่ำใช้จำ่ยอื่นเกี่ยวกับห้องสมุด 45,000.00 43,44000 1,560.00 96.53% 

13 06001 
สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำน
ระหว่ำงเรียน 

40,000.00 13,740.00 26,260.00 34.35 % 

14 620539 
โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำร
ท ำวิจยั 

1,088,158.59 1,076,922.93 11,235.56 98.97 % 

15 620696 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมดุ 20,000.00 19,485.00 515.00 97.43 % 

16 620697 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 10,000.00 7,546.00 2,454.00 75.46 % 

17 620698 
โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้
ห้องสมุด 

0.00 0.00 0.00 0.00 % 

18 620699 
โครงกำรรับนักศึกษำทุนชว่ยงำน
ห้องสมุด 

0.00 0.00 0.00 0.00 % 

19 620700 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะ
และควำมรู้กำรใชฐ้ำนข้อมูลเพื่อ
กำรเรียนรู้และกำรวจิัย 

9,000.00 1,340.00 7,660.00 14.89 % 

20 620702 โครงกำรห้องสมุดสีเขยีว 15,500.00 11,598.50 3,901.50 74.83 % 

21 620703 
โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิต
สำรสนเทศ 

0.00 0.00 0.00 0.00 % 

22 620766 
โครงกำรบ ำรุงรักษและดูแลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมตั ิAleph 

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00% 

23 620769 
โครงกำรจัดประชมุเครือขำ่ย
ห้องสมุดโรงเรยีนแพทยศำสตร ์ 17,250.00 17,250.00 95,219.00 100.00 % 

      23,692,974.59 23,414,000.11 278,974.48 98.82% 

สรุปผลกำรใช้งบประมำณ (ตำมข้อมูลของส ำนักงำนงบประมำณ) 

                             งบประมำณที่ได้รับ                        =    23,692,974.59    บำท 
                                      ค่ำใช้จ่ำยจริง                        =    23,414,000.11    บำท                            
                             คิดเป็นร้อยละ  98.82  ของงบประมำณที่ได้รับ 
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1.9  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่แล้ว 
 ส ำนักหอสมุดได้น ำข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  มำ
ปรับปรุงแก้ไข และได้เสริมจุดแข็งให้งำนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

                       จุดเด่น                          แนวทางเสริม 
1. มีกำรเก็บสถิติในทุกๆ ด้ำน เพื่อน ำมำใช้ 
ในกำรตัดสินใจ 

- ส ำนักหอสมุดเก็บสถิติกำรใช้บริกำรทุกประเภทและน ำมำใช้ใน 
กำรวิเครำะห์หำควำมคุ้มทุนอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ กำรวิเครำะห์ 
ต้นทุนทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิเครำะห์ต้นทุนกำรบริกำรของ 
ห้องสมุด 

2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด  
สูงถึงร้อยละ 99.46  ซึ่งสอดคล้องต่อยุค 
ของดิจิทัล 4.0 เป็นอย่ำงดี 

- ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมทีรัพยำกรสำรสนเทศ  
รวมทั้งสิ้น 42,944,045 รำยกำร จ ำแนกเป็นหนังสือ 173,386 เล่ม  
วำรสำร 611ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศน์ 24,343 รำยกำร หนังสือพิมพ์ 5  
ชื่อเรื่อง เอกสำรจดหมำยเหตุ 9,900 รำยกำร  รวมทั้งทรัพยำกร 
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 42,735,800  รำยกำร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ มีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.90  โดยเป็นทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ  
99.51 ทั้งนี้ ส ำนักหอสมุดมีกำรบอกรับทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็ก- 
ทรอนิกส์เพิ่มข้ึน ร้อยละ  10.89 

3. ได้รับกำรประเมินตำมเกณฑ์ห้องสมุด 
สีเขียวตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของ 
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดได้เข้ำรับรำงวัลส ำนักงำนสีเขียว  
(Green Office) โดยได้รับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียวในระดับ 
พื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2562 และกำรประเมินระดับประเทศ  
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2562 โดยได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม  
(ระดับทอง) ในกำรน้ี ในส ำนักหอสมุดได้เข้ำร่วมพิธีรับมอบรำงวัล 
ตรำสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง-ดีเยี่ยม) จำกนำยวรำวุธ  
ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2562  นอกจำกน้ี ส ำนักหอสมุด 
ยังได้รับรำงวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library  
 Award 2020) จำกสหพันธ์นำนำชำติแห่งสถำบันและสมำคม 
ห้องสมุด (IFLA –International Federation of Library  
 Associations and Institutions) เมื่อเดือนมีนำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 

1. เสนอให้เก็บข้อมูลให้ครบทุกด้ำน เพื่อน ำไปใช้ 
ในกำรตัดสินใจให้ดีขึ้น เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศต่อนักศึกษำ เท่ำกับ 
 1,100.00 บำท ต่อคน แต่ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอ่ืนๆ  
ท ำให้มีผลต่อกำรเก็บค่ำธรรมเนียมของนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ส ำนักหอสมุดได้ท ำกำรเก็บรวบรวมสถิติกำรใช้งำนทุกด้ำน 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี  และได้น ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร 
ค ำนวณวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและคุ้มทุน โดยในปีกำรศึกษำ  
2561  มีต้นทุนทรัพยำกรฯ 1 รำยกำร ต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
ของห้องสมุดเท่ำกับ 0.64 บำทต่อคน หำกค ำนวณเฉพำะ 
ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรฯ จะเท่ำกับ 1,100.00  
บำท ต่อนักศึกษำ 1 คน  ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562  มีต้นทุน 
ทรัพยำกรฯ 1 รำยกำร ต่อค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของห้องสมุด 
เท่ำกับ 0.54 บำทต่อคน หำกค ำนวณเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ 
ในกำรจัดซื้อทรัพยำกรฯ จะเท่ำกับ 1,093.08 บำท ต่อ  
นักศึกษำ 1 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกน้ี  
ส ำนักหอสมุดยังได้น ำข้อมูล/สถิติต่ำงๆ มำวิเครำะห์เพื่อ 
กำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรลดเวลำกำรให้บริกำรภำคค่ ำ  
กำรจัดกำรพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกรประเภทต่ำงๆ  
เพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 
ให้องค์กร เป็นต้น 

2. ควรก ำหนด KPI ของกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของ 
นักศึกษำจำกตัวเลขในปีกำรศึกษำ 2561 เข้ำใช้ 
ห้องสมุด 110 ครั้งต่อปี ห้องสมุดพอใจต่อ 
ตัวเลขนี้หรือไม่ 

- สถิติกำรเข้ำใช้ห้องสมุดของนักศึกษำเป็นตัวเลขไม่สูงมำก  
เนื่องจำกส ำนักหอสมุดได้จัดบริกำรทำงออนไลน์หลำก 
หลำยช่องทำง นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกและรวดเร็ว  
อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักหอสมุดจะเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ 
ส่งถึงกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่มให้รับทรำบแหล่งข้อมูลต่ำงๆ   
ที่ห้องสมุดมีให้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึงมำกย่ิงขึ้น   

3.ควรมีควำมร่วมมือกับชุมชนเมืองเอก เช่น     
ท ำอย่ำงไรให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำใช้บริกำรห้องสมุด 
เช่น ยืมหนังสือ ดูภำพยนตร์ 
 
 

- ส ำนักหอสมุดมีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรแก่ชุมชนด้วย 
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมหลำกหลำยและเหมำะสม
กับทุกเพศทุกวัย บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำร
กำรอ่ำนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ อีกทั้งมีควำมพร้อมที่จะ 
ร่วมมือกับหน่วยงำน/คณะที่มีกิจกรรมร่วมมือกับชุมชนฯ 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
4. รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงที่เป็นรำยงำนกำรประชุม  
ควรระบุครั้งที่ของรำยงำนกำรประชุม เพื่อควำม 
รวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล 

- ส ำนักหอสมุดได้ท ำกำรแก้ไขโดยได้ระบุครั้งที่ของ 
กำรประชุมในกำรน ำเสนอแล้ว 

5. ควรมีกำรบูรณำกำรบำงโครงกำรกับกำรอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยจะท ำให้นักศึกษำเข้ำใจควำมเป็น 
ไทยมำกขึ้น 

- ส ำนักหอสมุดได้บูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม 
กำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเรื่อง
ควำมเป็นไทยและกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดได้จัด
กิจกรรมส่งเสริม ดังนี้ 
1. นิทรรศกำร “พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อรำษฎร พระรำช
ปณิธำนรัชกำลที่ 10 สำนต่อพระรำชด ำริรัชกำลที่ 9” 
2.  นิทรรศกำร “สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
(แม่ของแผ่นดิน) กับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”  
1. นิทรรศกำร “กำลครั้งหนึ่ง...ในควำมทรงจ ำ :  
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รัชกำลที่ 9 
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี” 

2. 4.  นิทรรศกำรออนไลน์ “ให้ค ำสอนพ่อเป็นประทีป 
3. ส่องทำง” 

5. นิทรรศกำรออนไลน์ “กำรปลูกจิตสำนึกด้ำนกำร 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สอด           
แทรกอยู่ในพระรำชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ” 
6. ส ำนักหอสมุดจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงคงควำมเป็น 
ไทยโดยใช้วัสดุธรรมชำติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในเทศกำล 
ลอยกระทงเมื่อวันจันทร์ท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 
- สนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำงๆ มำใช้พื้นที่ของอำคำรจัด 
กิจกรรมทำงวัฒนธรรม เช่น สงกรำนต์ ลอยกระทง 
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จุดที่ควรพัฒนา การแก้ไข/เสริมจุดแข็ง 
6. ปรับเพิ่มหรือย้ำยบำงโครงกำรท่ีสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำร 
บริกำรวิชำกำรฝึกอบรมส ำหรับปีกำรศึกษำ  
2562 

- ส ำนักหอสมุดได้พิจำรณำจัดสรรโครงกำรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ในแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ฝ่ำยวิชำกำร 
และภำรกิจหลักของห้องสมุดในกำรสนับสนุนเป้ำหมำยที่
เน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
โดยก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 1 เรื่อง
กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิต 
โดยในปีกำรศึกษำ 2562  ส ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดและกำรทักษะค้นหำสำรสนเทศ
เพื่อกำรค้นคว้ำวิจัย ดังนี้   
- กำรจัดปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษำ จ ำนวน 
68 สำขำ  จ ำนวน 2,083 คน  
- กำรอบรมวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษำ จ ำนวน 
7 หลักสูตร รวม 156 คน อำจำรย์ จ ำนวน 14 หลัก สูตร 1 
หน่วยงำน รวม 45 คน จ ำนวน 201 คน 
สรุปแล้วมีผู้ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรทักษะค้นหำ 
สำรสนเทศเพื่อกำรค้นคว้ำวิจัยจำกส ำนักหอสมุด        
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 2,284 คน 
นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดได้รับเกียรติในกำรเป็นเจ้ำภำพ
กำรประชุมควำมร่วมมือในกำรจัดหำและบริกำร
สำรสนเทศกลุ่มห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ วันที่ 18 
กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อำคำร
อำทิตย ์อุไรรัตน์ (อำคำร1) มหำวิทยำลัยรังสิต 
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ส่วนที ่2  
ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมิน 

ผลการด าเนินงาน  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ระบบและกลไก  

ส ำนักหอสมุด มีปรัชญำ ปณิธำนพันธกิจวัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำรในกำรประกอบ
ภำรกิจให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภำพ ประสิทธิภำพทำงด้ำนกำร
เรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งทรัพยำกร
เรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 ปรัชญา  
 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
 
 ปณิธาน 
 ส ำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบริกำรที่มีประสิทธิภำพเพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม                          
  
 พันธกิจ 
 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยด้วยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรรวมทั้งด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบริกำรที่หลำกหลำยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนกำรพัฒนำ
งำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และบริกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 

ระบบ และกลไก การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน 
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 วัตถุประสงค์ 
1. จัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสำขำวิชำของ

มหำวิทยำลัย 
2. ให้บริกำรผู้ใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 
3. สนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคม 
4. ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเพื่อกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรร่วมกันอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

แผนการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรก ำหนดแผนด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562 ตำมแผน 5 ปีของมหำวิทยำลัย 
(แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 2560-2564) โดยแผนด ำเนินกำรมีกำรก ำหนดโครงกำรส ำหรับปี 2562 ไว้อย่ำง
ชัดเจนเพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนไปได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

ข้อ 1. มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร   
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 

สหส.อ1.1.1.01   ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจวัตถุประสงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.1.02 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักหอสมุด 

ข้อ 2. มี [1] + บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด         
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 3. มี [2] + บุคลำกรในหน่วยงำนได้ปฏิบัติภำรกิจ ตำมแนวปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์  
และแผนด ำเนินกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี(Action Plan) ส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.03 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.02 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + กำรเผยแพร่ให้ประชำคมได้รับทรำบ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักของบุคลำกร  
ในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

ส ำนักหอสมุด 
 
ข้อ 5. มี [4] + กำรทบทวน เพื่อปรับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด         

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 1.1 

ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 1.2  การก าหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำแผนงำน และก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด   โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของส ำนักหอสมุด
2เดือนต่อ1 ครั้ง หรือมีกำรประชุมในกรณีเรื่องเร่งด่วน และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถปฏิบัติให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำของฝ่ำยวิชำกำร      และเพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร ของมหำวิทยำลัยรังสิต ตำม
แผนพัฒนำ มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 ส ำนักหอสมุดได้ก ำหนดแผนพัฒนำที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 5ด้ำน 1.สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิต 2. สร้ำง
ควำมเป็นเลิศทำงวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 3. สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและ
กำรฝึกอบรม 4. ชี้น ำกำรรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5.บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งควำมเป็น
เลิศและองค์กรแห่งควำมสุข  ในปีงบประมำณ 2562   ส ำนักหอสมุดมีโครงกำร 10 โครงกำรโดยได้ต้ัง
งบประมำณไว้ จ ำนวน 8 โครงกำร ได้ด ำเนินกำรบรรลุทุกโครงกำร  โดยได้รับอนุมัติงบประมำณ จ ำนวน8
โครงกำร  และโครงกำรที่ไม่ได้ใช้งบประมำณและด ำเนินกำรบรรลุ จ ำนวน 2 โครงกำร 

โครงการประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับงบประมาณ และด าเนินการบรรลุ 
ชื่อโครงการ งบประมาณที่

ได้รับ 
จ านวนเงินที่
ใช้งบประมาณ 

1. โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 1,088,158.59 1,076,922.93 
2. โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 20,000.00 19,487.00 

3.โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 10,000.00 7,546.00 

4.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูล 

    เพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 

9,000.00 1,340.00 
(ประเมินปี 63) 

5. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 15,500.00 11,598.50 
6. โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ ใช้งบ สมว. 0.00 
7.  โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 800,000.00 800,000.00 
8. โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 17,250.00 17,250.00 
 รวม 1,959,908.59 1,934,144.43 
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โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และด าเนินการบรรลุ 
ชื่อโครงการ 

1. โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
2. โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำนให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-

2564 
สหส.อ1.1.2.03 โครงสร้ำงกำรบริหำรและนโยบำยกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.04 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี(Action Plan) ส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.06 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 

2560-2564 
 
ข้อ 2. มี [1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี(Action Plan) ส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2562 
อ้างถึง) สหส.อ2.1.1.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan)  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 3. มี [2] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ.1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรประเมินแผนงำน และโครงงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนงำน และโครงกำรมำใช้ปรับปรุง และพัฒนำงำนของ
หน่วยงำนให้ดีขึ้น 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 1.2 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
ระบบและกลไก  

 ส ำนักหอสมุดได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรและ
กำรปฏิบัติงำน โดยได้ด ำเนินกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
เว็บไซต์ส ำนักหอสมุดและกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 ส ำนักหอสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ได้แก่ หนังสือ วำรสำร 
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สื่อโสตทัศน์  และฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ที่สอดคล้องและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
และหลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยและตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ ทั้งนี้กำร
ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ นอกจำกจะสนับสนุนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  
และตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรแล้ว ส ำนักหอสมุดยังได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์หมวดหมู่ทรัพยำกร
สำรสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

 ส ำนักหอสมุดได้จัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ได้แก่  หนังสือ  วำรสำร นิตยสำร 
หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์  ปริญญำนิพนธ์  วิทยำนิพนธ์  งำนวิจัย และเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งฐำนข้อมูล
ออนไลน์  นอกจำกนี้ยังมีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph มำใช้เพื่อให้เกิดกำรบริกำรที่สะดวกและ
รวดเร็ว สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในเรื่องต่ำงๆได้รวมทั้งมีกำรพัฒนำกำรบริกำรที่
สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนระบบออนไลน์ และจัดให้มีบริกำรประเภทต่ำงๆที่เป็นพื้นฐำนอย่ำง
ครบถ้วน โดยค ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักสร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยกำรให้บริกำรด้วยจิตส ำนึกที่ดี 
และมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริกำรให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 ส ำนักหอสมุดท ำหน้ำที่ เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุของ
มหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และเป็นควำมทรงจ ำของสถำบัน 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำแผนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรงำนห้องสมุด  มีกำร
ก ำหนดโครงกำรต่ำงๆ ของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 โดยกำร
น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนกับทุกแผนก ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Horizon มำเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph ต้ังแต่เดือนสิงหำคม 2560 มำถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วย 
ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ ระบบควบคุมวำรสำร 
ระบบบริกำรสืบค้นข้อมูล และระบบควบคุมกำรยืม-คืน เพื่อให้เกิดกำรบริกำรที่สะดวก  รวดเร็ว และ
ทันสมัย สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรในเรื่องต่ำงๆ รวมทั้งมี กำรพัฒนำกำรบริกำร                         
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ที่สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนระบบออนไลน์ และจัดให้มีบริกำรประเภทต่ำงๆ ที่เป็นพื้นฐำน
อย่ำงครบถ้วน โดยกำรค ำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก สร้ำงควำมพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้ใช้ โดยกำรให้บริกำรด้วย
จิตส ำนึกที่ดี และมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ฐำนข้อมูลออนไลน์ และเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด โดยมีกำรรำยงำนผลกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งน ำผลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุดอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ  โดยแผนกำรปฏิบัติงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มีโครงกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ก ำหนดไว้สอดคล้อง
กับยุทธศำตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศและองค์กรแห่งควำมสุข 

กลยุทธ์ 5.4  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินกำรขององค์กร   

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 
 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภำระงำนหลักเป็นไปในรูปแบบของกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan)ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.1.01 แผนกลยุทธ์งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รังสิต (2561-2564) 
สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.1.03 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 2. มี [1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ2.2.1.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 3. มี [2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 2.1 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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 จำกผลกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  กำรด ำเนินงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีเด่นชัด และเป็นสิ่งที่ช่วยให้กำรด ำเนินกำรมีคุณภำพ  ได้แก่ 

1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอื้ออ านวยความสะดวก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ และมีการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างครบถ้วนทุก
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 ส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรจัดกำรเทคโนโลยีทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) ส ำหรับใช้ปฏิบัติงำนและให้บริกำรที่มีควำมทันสมัย มีคุณสมบัติที่สำมำรถรองรับ
กำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร  มีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมำจัดกำรงำนต่ำงๆ ของห้องสมุดได้แก่ 
ระบบจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ ระบบควบคุมวำรสำร 
ระบบบริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล ระบบควบคุมกำรยืม-คืน ระบบกำรยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ ระบบ
ข่ำยงำนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และคุณภำพกำร
ให้บริกำร 

ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 500 รุ่น 23 และ Primo  
ได้ท ำกำรติดต้ังและให้บริกำรผ่ำนระบบ Cloud Server  โดยส ำนักหอสมุดใช้ระบบงำน ดังต่อไปนี้ 

1.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใช้ฐำนข้อมูล Oracle บนระบบปฏิบัติกำร Linux  โดยภำยใต้
ฐำนข้อมูล Oracle มี Application Aleph ประกอบด้วย  Database  

1.1 Bibliographic  เก็บรำยกำรบรรณำนุกรมทรัพยำกรทั้งหมดของห้องสมุด เช่น 
หนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศน์ 

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

1.3  Holdings  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  MARC,  Holdings ทั้งหมด 
1.4  Authorities  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ  MARC,   Authorities ทั้งหมด 

2.  ระบบงำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (Information Portal Module) เป็นระบบที่สำมำรถท ำงำน
เป็น Gateway ระหว่ำง HTTP ซึ่งเป็นต้นแบบของ Web กับ Z39.50 สำมำรถใช้ Web browser ประเภท
ใดก็ได้ในกำรค้นหำข้อมูลได้ตลอดเวลำ โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

3.  ระบบบริกำรสืบค้นข้อมูล (Online Public Access Catalog Module)  เป็นระบบกำรจัดกำร
ให้มีกำรสืบค้นรำยกำรบรรณำนุกรมของทรัพยำกรสำรสนเทศในส ำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถสืบค้น
ข้อมูลได้ตำมควำมต้องกำร 

4.   ระบบพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ (Acquisition Module)  เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  รวมทั้งกำรบริหำรงบประมำณ 
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5.   ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่  (Cataloging Module)  เป็นระบบที่ใช้ในกำร
ก ำหนดและกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด โดยบูรณำกำรข้อมูลกับ  Acquisition 
Module 

6.   ระบบควบคุมวำรสำร (Serial Control Module)  เป็นระบบกำรบริหำรจัดกำร  และกำร
บอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

7.   ระบบควบคุมกำรยืม-คืน (Circulation Module)  เป็นระบบที่ให้บริกำรยืม-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งจะท ำงำนร่วมกับรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและควำม
ถูกต้องในกำรให้บริกำร 

8.  ระบบกำรยืม-คืน ด้วยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เป็นกำรน ำเทคโนโลยีทันสมัย
ที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คลื่นสัญญำณวิทยุ)  มำใช้งำนและบันทึกข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง 
เอกสารประกอบ  ได้แก่  
สหส.อ2.2.1.06 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 
สหส.อ2.2.1.07 คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรกำรจัดหำและงบประมำณ (Acquisition) 
สหส.อ2.2.1.08 คู่มือปฏิบัติงำนระบบจัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ (Cataloging) 
สหส.อ2.2.1.09 คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control) 
สหส.อ2.2.1.10  คู่มือปฏิบัติงำนระบบกำรยืมและคืน (Circulation) 
สหส.อ2.2.1.11 คู่มือปฏิบัติงำนระบบค้นคืนสำรสนเทศออนไลน์ (Online public access 

cataloging–  OPAC) 
สหส.อ2.2.1.12 คู่มือ Training  Guide 
สหส.อ2.2.1.13 เอกสำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID System User’s  Manual 
สหส.อ2.2.1.14 เอกสำรบันทึกปัญหำ-ข้อแก้ไขระบบห้องสมุดอัตโนมัติAleph ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 

2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยส าหรับปฏิบัติงานและให้บริการ  
ส ำนักหอสมุดจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส ำหรับปฏิบัติงำนและให้บริกำรส ำหรับสืบค้น

สำรสนเทศต่ำงๆ จ ำนวน 128 เครื่อง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีอำยุกำรใช้งำนไม่เกิน 5 ปี 
จ ำนวน 33 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.78 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของส ำนักหอสมุด  โดยแบ่งกำรใช้ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร จ ำนวน 14  เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.42  แบ่งเป็น 
1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับใช้ปฏิบัติกำรบริกำร มีจ ำนวน 3  เครื่อง 
1.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ต มีจ ำนวน 11 เครื่อง  
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 2. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับปฏิบัติงำนจ ำนวน 19  เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.58 
            ในปีกำรศึกษำ 2562  มนีักศึกษำจ ำนวน 22,506 คน (เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำน             
ไม่เกิน 5 ปี มีให้บริกำรผู้ใช้จ ำนวน 14 เครื่อง) คิดเป็นสัดส่วนคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำร 1 เครื่อง                
ต่อผู้ใช้ จ ำนวน  1,607.57  คน  

 ส ำนักหอสมุด จัดให้มีกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย (Wireless)  Access Points 
(WiFi)  จ ำนวน  19  จุด  2,850  ช่องสัญญำณ   ติดต้ังตำมชั้นต่ำงๆ  ได้แก่ 
   ชั้น 1  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน  10  จุด   1,500  ช่องสัญญำณ 
   ชั้น 2  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน    2  จุด      300  ช่องสัญญำณ 
   ชั้น 3  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน    2  จุด      300  ช่องสัญญำณ 
   ชั้น 4  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน    2  จุด      300  ช่องสัญญำณ 
   ชั้น 5  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน    1  จุด      150  ช่องสัญญำณ 
   ชั้น 6  อำคำรหอสมุด   จ ำนวน    2  จุด      300  ช่องสัญญำณ 
เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.15  เอกสำรแสดงจ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สทส.อ2.2.6.04    กำรให้บริกำรจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สำยของมหำวิทยำลัยรังสิต 

3. มีการจัดการเว็บไซต์ส านักหอสมุดที่ทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาและบริการ         
ส ำนักหอสมุด ได้พัฒนำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดขึ้น โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th  เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ใช้ในกำรใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด  กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งในห้องสมุดและ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ผ่ำนบริกำร Single Search  กำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ  และกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของส ำนักหอสมุด  โดยมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นข้อมูล
ได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว  

กำรด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย 
1. มีผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ 
2. มีกำรจัดกำรข้อมูลของส ำนักหอสมุดบนเว็บไซต์ครบถ้วนทุกเรื่อง 
3. มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
4. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 
5. ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
6. ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร คู่มือของส ำนักหอสมุดผ่ำนเว็บไซต์ 
7. มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 
8. มีกำรเก็บสถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 

http://www.rsu.ac.th/library
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.16 เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

4. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ  เพื่อพัฒนำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดให้มี
ประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ในปีกำรศึกษำ 2562  บุคลำกรของส ำนักหอสมุดได้รับกำรส่งเสริมให้ได้รับควำมรู้
และทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 17.16  ของกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร หรือ
เฉลี่ยคนละ 0.46  กิจกรรมต่อปี (บุคลำกรส ำนักหอสมุดมีโอกำสได้ร่วมกิจกรรมพัฒนำตนเองเฉลี่ยคนละ 
6.50 ครั้งต่อปี)  

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.1.17 เอกสำรบันทึกกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดทำงด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมโครงกำรที่ได้ต้ังไว้ ตรงกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศและองค์กรแห่งควำมสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำของส ำนักหอสมุดที่มุ่งสู่กำรเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส ำนักหอสมุดได้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำด ำเนินงำนและพัฒนำบริกำรของห้องสมุด โดยกำร
สนับสนุนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ผ่ำนระบบเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ และมีกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)  

ตัวบ่งชี้ 2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน  
  ส ำนักหอสมุดมีหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรเรียน  กำร
สอน กำรค้นคว้ำ กำรวิจัยแก่คณะ/วิทยำลัย/สถำบันของมหำวิทยำลัย  มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทเป็นลำยลักษณ์อักษร และมีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆ ภำยใน
แผนก  บุคลำกรทุกคนรับทรำบนโยบำยและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีผ่ำนกำรประชุมแผนก  ท ำให้บุคลำกร
สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้   มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อ
น ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป   และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ  โดย
ในปีกำรศึกษำ 2562  ได้ก ำหนดโครงกำรต่ำงๆ  ไว้ในแผนประจ ำปี ตำมแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยและ
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าองค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
1. โครงกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรจัดหำและกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ 2.2  การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
1. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอน 
 
เกณฑก์ารประเมิน [กรณีภำระงำนหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ] 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
  สหส.อ2.2.2.01 นโยบำยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รังสิต                     
สหส.อ2.2.2.03 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนแผนกเทคนิคประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 3. มี [2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.06 สรุปสถิติแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 2.2 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2562  ได้มีกำรก ำหนดแผนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประจ ำปีกำรศึกษำขึ้น โดยได้มีกำรจัดสรรงบประมำณกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ได้แก่  
หนังสือ วำรสำร   สื่อโสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ์ เอกสำรจดหมำยเหตุ และฐำนข้อมูลออนไลน์ 
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 ผลกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้จัดหำ
ทั้งหมด 42,741,148 รำยกำร แบ่งตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้ หนังสือ 2,759  เล่ม (จัดซื้อ 
390 เล่ม และบริจำค 2,369 เล่ม) วำรสำร 611 ชื่อเรื่อง (จัดซื้อ 170 ชื่อเรื่อง และบริจำค 441 ชื่อเรื่อง) 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 4,100 รำยกำร สื่อโสตทัศนวัสดุ 248 รำยกำร (จัดซื้อ - รำยกำร และบริจำค 248 
รำยกำร) หนังสือพิมพ์ 5 ชื่อเรื่อง และทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐำนข้อมูล
ออนไลน์ จ ำนวน 14 ฐำนข้อมูล (จัดซื้อ 9 ฐำนข้อมูล ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 4 ฐำนข้อมูล และใช้งบประมำณ
โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 1 ฐำนข้อมูล ได้แก่ 1) ฐำนข้อมูล e-Book Collection 
(EBSCOhost) และ RSU Library eBook เป็นกำรซื้อขำด 2) ฐำนข้อมูล ThaiLIS เป็นฐำนข้อมูลที่
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงๆ ร่วมกันพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบอกรับ  3) ฐำนข้อมูล Access Pharmacy เป็นฐำนข้อมูลที่ทำงคณะเภสัชศำสตร์จัดหำ และ
อนุญำตให้ทำงส ำนักหอสมุดเป็นผู้ให้บริกำร  และ 5) ฐำนข้อมูล IEEE/IEL ยกเลิกกำรบอกรับในปี
กำรศึกษำ 2561 แต่ยังสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้จนถึงเดือนตุลำคม 2563  ส่วน ฐำนข้อมูล Scopus ใช้
งบประมำณตำมโครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรวิจัย) 

 ส ำหรับฐำนข้อมูลออนไลน์ที่มีกำรจัดหำทั้ง 14 ฐำนข้อมูล สำมำรถสืบค้นรำยกำรผ่ำนระบบ
ออนไลน์ได้ จ ำนวน 42,735,800 รำยกำร แบ่งตำมฐำนข้อมูล ดังนี้ 
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  ในปัจจุบัน ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรผู้ใช้รวมทั้งสิ้น 42,944,735 
รำยกำร แบ่งตำมประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ  ดังนี้    หนังสือ 173,386 เล่ม วำรสำร 611 ชื่อเรื่อง 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 9,900  รำยกำร สื่อโสตทัศนวัสดุ 24,343 รำยกำร หนังสือพิมพ์ 5 ชื่อเรื่อง 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 14 ฐำนข้อมูล  (จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สืบค้นได้ทั้งหมด 
42,735,800 รำยกำร)  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2562 เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 
12,080,538.74  บำท (สิบสองล้ำนแปดหมื่นห้ำร้อยสำมสิบแปดบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์)  แบ่งตำมประเภท
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ดังนี้ หนังสือ  771,511.95  บำท วำรสำร   2,189,405.11 บำท สื่อโสตทัศน 
วัสดุ 0.00 บำท หนังสือพิมพ์  27,960.00 บำท   ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  9,091,360.48  บำท และ     
ค่ำอำกรแสตมป์ 301.20 บำท 

ล าดับ ประเภท 
 

จ านวน 
 

1 ฐำนข้อมูล Access Pharmacy 78 ชื่อเรื่อง 
2 ฐำนข้อมูล BioMed Central 300,000 รำยกำร 
3 ฐำนข้อมูล Business Source Complete                2,900 ชื่อเรื่อง 
4 ฐำนข้อมูล CINAHL Plus with Full Text 770 ชื่อเรื่อง 
5 ฐำนข้อมูล eBooks Collection (EBSCOhost) และ RSU  

Library eBook 
8,583 ชื่อเรื่อง 

6 ฐำนข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 6,132,000 รำยกำร 
7 ฐำนข้อมูล Education ResearchComplete 3,800 ชื่อเรื่อง 
8 ฐำนข้อมูล IEEE/IEL 5,113,216 รำยกำร 
9 ฐำนข้อมูล Matichon e-library 14,424,222 ระเบียน 
10 ฐำนข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,170,000 รำยกำร 
11 ฐำนข้อมูล Science Direct  14,000,000 บทควำม 
12 ฐำนข้อมูล Scopus 41,154 ชื่อเรื่อง 
13 ฐำนข้อมูลThaiLIS   537,577 รำยกำร 
14 ฐำนข้อมูล Wiley –Online Library 1,500 ชื่อเรื่อง 

รวมทั้งหมด 42,735,800 รายการ 
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 นอกจำกผลกำรด ำเนินงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ที่แสดงให้เห็น
ถึงงบประมำณที่ได้จัดสรรให้แต่ละคณะ/วิทยำลัย/สถำบันใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อ
น ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำ กำรวิจัย และมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท 
เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ส ำนักหอสมุดแล้วนั้น เพื่อให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น จ ำเป็นท่ีจะต้องแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภำพที่ได้จำกกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้วยกำรแสดงสัดส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษา 
 ส ำนักหอสมุดมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท เป็นเงิน 12,080,538.74   
บำท (สิบสองล้ำนแปดหมื่นห้ำร้อยสำมสิบแปดบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์)  โดยมีจ ำนวนนักศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562   จ ำนวน 22,506  คน   เพรำะฉะนั้น  ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อนักศึกษำ เท่ำกับ 536.76  บำท  (ห้ำร้อยสำมสิบหกบำทเจ็ดสิบหก
สตำงค์) ต่อนักศึกษำ 1 คน 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบได้แก่  
สหส.อ2.2.2.07  จ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.08 งบประมำณที่ได้จัดสรรให้และแต่ละคณะ/วิทยำลัย/สถำบันใช้ในกำรจัดหำทรัพยำกร 

สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.09  สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.10  สรุปจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 

สูตรการสูตรการค านวณ 
                                          ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ  
                                                        จ ำนวนนักศึกษำประจ ำปกีำรศึกษำ  2562 
 
                                                                     12,080,538.74          =   536.76 บำท : คน 
                                                                           22,506 
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2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษา 

ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท จ ำนวน 42,944,045 รำยกำร โดยมี
จ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน 22,506  คน เพรำะฉะนั้น ในปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำ  เท่ำกับ  1,908.11 รำยกำรต่อนักศึกษำ 
1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.07  จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.09  สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ  
                                         ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.10  สรุปจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.11            สรุปจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด      

3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อค่าใช้จ่ายจัดซื้อ 
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

ส ำนักหอสมุดมี ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวนเงิน 
9,091,360.48 บำท (เก้ำล้ำนเก้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยหกสิบบำทสี่สิบแปดสตำงค์) และมีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภททั้งหมด จ ำนวนเงิน 12,080,538.74  บำท   (สิบสองล้ำนแปด
หมื่นห้ำร้อยสำมสิบแปดบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์)   เพรำะฉะนั้น   ในปีกำรศึกษำ 2562  ส ำนักหอสมุดมี
ค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 75.25  ของค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อทรัพยำกร
สำรสนเทศท้ังหมด  

     สูตรการค านวณ 
                           จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดที่มใีนส ำนกัหอสมุด 
                      จ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 
 
   42,944,045       =  1,908.11  รำยกำร : คน 
                                              22,506 
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เอกสารประกอบได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.09 สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ  
                                          ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.12 สรุปค่ำใช้จ่ำยฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
4. ร้อยละของจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ต่อจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งหมด 

 ส ำนักหอสมุดมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน  42,735,800 รำยกำร และมี
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท จ ำนวน 42,944,045 รำยกำร เพรำะฉะน้ัน ในปีกำรศึกษำ 2562 
มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นร้อยละ 99.51  ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.11   สรุปจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังหมดที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด 

สหส.อ2.2.2.13 สรุปจ ำนวนรำยกำรสืบค้นได้ของฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จัดซื้อประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05   ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สูตรการค านวณ 
     ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ปีกำรศึกษำ  2562  x  100   =      9,091,360.48 x 100 
            ค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทปกีำรศึกษำ 2562                  12,080,538.74 
                                                                                                                                   =       75.25 

สูตรการค านวณ 
   จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ท้ังหมดที่มใีนส ำนักหอสมุด  x 100     =       42,735,800  x 100 
                   จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทท่ีมีในส ำนกัหอสมุด           42,944,045 
                                                                                                                         =    99.51 
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5.  การวิเคราะห์ต้นทุนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

 ในปีกำรศึกษำ 2562  ส ำนักหอสมุดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศและแหล่งควำมรู้   โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น  12,080,538.74  บำท   (สิบสองล้ำนแปด
หมื่นห้ำร้อยสำมสิบแปดบำทเจ็ดสิบสี่สตำงค์) และมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ   42,944,045 รำยกำร   
โดยมีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด   (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)  23,414,000.11 บำท  
(ยี่สิบสำมล้ำนสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทเจ็ดสิบเอ็ดสตำงค์)  กำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุดจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่จะสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณ   และใช้เป็นข้อมูล
ในกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิผลของกำรลงทุนในกำรด ำเนินงำนของห้องสมุด  ซึ่งจะท ำให้
ทรำบว่ำกำรลงทุนในเรื่องทรัพยำกรสำรสนเทศต่ำง ๆ  จะเกิดควำมคุ้มค่ำเพียงใด  โดยมีแนวทำง ได้แก่  
กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด และ
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ  
 
วิธีการค านวณ 

ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)        23,414,000.11      บำท 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด                                       42,944,045       รำยกำร  

         ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                               =  0.54      บาท 
 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

 1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,611,916.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 397,191.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 240,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 34,687.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 4,000.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 27,879.54 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 798.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 10,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 14,702.40 
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11 ค่ำหนังสือ และวำรสำรวิชำกำร 12,081,003.74 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 43,440.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 13,740.00 
14 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,076,922.93 
15 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 19,485.00 
16 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 7,546.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 0.00 

19 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้
และกำรวิจัย 

1,340.00 

20 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 11,598.50 
21 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
22 โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 800,000.00 
23 โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 17,250.00 

                                                                                 รวม 23,414,000.11 
 

2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนังสือ 173,386 
วำรสำร 611 
หนังสือพิมพ์ 5 
สื่อโสตทัศน์ 24,343 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 9,900 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ 42,735,800 

รวม 42,944,045 
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เอกสารประกอบ    ได้แก่ 

(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.09  สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.14             ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยของส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2562  และจ ำนวนทรัพยำกร  

สำรสนเทศในปีกำรศึกษำ  2562 
 

จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตำมโครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกประเภทให้ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอน ตรงกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนำของส ำนักหอสมุด เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  และเพื่อให้มีทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  พบว่ำจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศมีจ ำนวน
เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 10.85 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์มีจ ำนวนคิดเป็นร้อยละ 99.51   ของจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดของส ำนักหอสมุด 
ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย 
 นอกจำกนี้ กำรวิเครำะห์ต้นทุนทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด ตำมโครงกำรวิเครำะห์ควำม
คุ้มทุนในกำรจัดหำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรน ำองค์กร
ให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำร
จัดหำและกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ พบว่ำในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีต้นทุนทรัพยำกร
สำรสนเทศ 1 รำยกำร ต่อค่ำใช้จ่ำย 0.54  บำท  (ปีกำรศึกษำ 2561 มีค่ำใช้จ่ำย 0.64 บำท) 
 
ตัวบ่งชี้ 2.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
   งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน และให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังส่งเสริม
ให้ผู้ใช้สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส ำนักหอสมุดจึงมีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีกำรวำงแผนปฏิบัติงำนประจ ำต่ำงๆ ภำยในแผนกพร้อมทั้งก ำหนด
ตำรำงกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจนในทุกภำคกำรศึกษำ มีกำรประชุมบุคลำกรภำยในแผนกเพื่อให้ทรำบ
ถึงแผนปฏิบัติงำนและโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนในทิศทำงเดียวกัน และมีกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรและตำรำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ มีกำรสรุปผลและสถิติกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำน
มำ เพื่อน ำมำปรับปรุงพัฒนำและวำงแผนงำนต่อไป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ โดย
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ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2562 มีโครงกำรที่ก ำหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องตำมกลยุทธ์กำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัยไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   1.4  การรักษาอัตราการคงอยู่ 
1.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
2.  โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 
3.  โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 

กลยุทธ์ที่  1.11  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอน การเรียนรู้ และการวิจัย 
1.  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภำระงำนหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 

(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05   แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.01   แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 2. มี [1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ2.2.3.02 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ2.2.3.03 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 3. มี [2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.03 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 2.3 

ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 

จำกผลสรุปกำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติงำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2562 มีผล
กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก ่
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1. มีบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  
 ส ำนักหอสมุดให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำเพื่อช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำแก่ 
อำจำรย์ นักศึกษำทั้งในระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ โดยมีบรรณำรักษ์คอยให้บริกำรตอบค ำถำม
และช่วยกำรค้นคว้ำตำมจุดที่ให้บริกำรในแต่ละชั้นเป็นผู้ช่วยให้ค ำแนะน ำและช่วยในกำรสืบค้นข้อมูลจำก
แหล่งต่ำงๆ เช่น หนังสือ วำรสำร สื่อโสตทัศน์ ฐำนข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ และให้ควำม
ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำในกำรค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรท ำรำยงำน กำรวิจัย กำรเขียน
บรรณำนุกรมที่ถูกต้อง กำรแนะน ำวิธีกำรใช้ห้องสมุด และกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ที่ส ำนักหอสมุด
บอกรับเป็นสมำชิก โดยในวันจันทร์ – ศุกร์ มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรตอบค ำถำม ต้ังแต่เวลำ 08.30-18.30 
น. ทั้งนี้ มีกำรหมุนเวียนบรรณำรักษ์จำกแผนกต่ำงๆ มำให้บริกำรด้วยในช่วงเวลำ 12.00-14.00 น. และใน
วันเสำร์ – อำทิตย์ มีบรรณำรักษ์ให้บริกำรในช่วงเวลำ 09.00-16.30 น. นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้บริกำรตอบ
ค ำถำมผ่ำนออนไลน์ เช่น ผ่ำนทำงอีเมล Facebook/Messenger  กลุ่มไลน์ RSU Loves 2 Read  และ 
Asks a Librarian  ในปีกำรศึกษำ 2562 มีผู้ใช้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำทั้งสิ้น จ ำนวน 
2,839 ครั้ง   

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
สหส.อ2.2.3.06 ตำรำงกำรปฏิบัติงำนของบรรณำรักษ์ประจ ำโต๊ะตอบค ำถำม 
สหส.อ2.2.3.07     แบบบันทึกบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
สหส.อ2.2.3.08    ผลบันทึกกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ  
สหส.อ2.2.3.09     หน้ำจอแสดงกำรให้บริกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

2. บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

ส ำนักหอสมุด จัดให้มีบริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมทุกสำขำวิชำซึ่งฐำนข้อมูลที่มี
ให้บริกำรนั้น ประกอบด้วยฐำนข้อมูลที่ชี้แหล่ง ฐำนข้อมูลที่ให้เอกสำรฉบับเต็ม และอ่ืนๆ ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีสถิติกำรให้บริกำรข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ โดยมีทั้งฐำนข้อมูลที่บอกรับเป็น
สมำชิก และฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรไม่เสียค่ำใช้จ่ำย (Open Access) ดังนี้   
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ชื่อฐำนข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล จ ำนวนกำรใช้ (ครั้ง) 
1. Business Source 
Complete (BSC) 

ฐำนข้อมูลที่มีเนื้อหำครอบคลุมสำขำวิชำทำงด้ำนกำร
บริหำรและกำรจัดกำรให้ข้อมูลทำงด้ำนธุรกิจ กำรตลำด 
กำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร(MIS) 
บัญชี  เศรษฐศำสตร์  และกำรเงิน มำกกว่ำ 8,000 
รำยกำรนอกจำกนี้ ยังให้บริกำรข้อมูลกำรวิเครำะห์ธุรกิจ 
เช่น Company Profiles, Country Economic Reports 
และ SWOTเป็นต้น ปัจจุบันมีวำรสำรฉบับเต็มกว่ำ 
2,900รำยกำร ซึ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ต้ังแต่ปี ค.ศ.
1886 -ปัจจุบัน 

63,703 

2. CINAHL Plus 
with Fulltext 

ฐำนข้อมูลวำรสำรฉบับเต็มด้ำนกำรพยำบำลและสหเวช
ศำสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหำกว้ำงที่สุดของโลก โดยมีฉบับ
เต็มของวำรสำรกว่ำ 770 รำยกำร เป็นเครื่องมือกำรวิจัย
ที่น่ำเชื่อถือส ำหรับงำนเขียนด้ำนกำรพยำบำลและสห
เวชศำสตร์ทุกสำขำสำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ต้ังแต่ ปี 
ค.ศ. 1973 -ปัจจุบัน  
 

59,332 

3. E-books 
Collection 
(EBSCOhost) 

ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมหนังสือทุก
สำขำวิชำกว่ำ 30 หมวด จ ำนวน 8,583 รำยกำร 

 147,072  

4. Education 
Research 
Complete 
 
 
 
 

ฐำนข้อมูลที่น่ำเชื่อถือส ำหรับงำนวิจัยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่ง
ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับกำรศึกษำในทุกระดับต้ังแต่
ปฐมวัยไปจนถึงกำรศึกษำระดับที่สูงขึ้น และควำม
ช ำนำญพิเศษทำงกำรศึกษำทั้งหมด เช่น กำรศึกษำแบบ 
พหุภำษำ สุขศึกษำ และกำรทดสอบ ให้บริกำรดัชนีและ
สำระสังเขปของวำรสำร วำรสำรฉบับเต็ม รวมไปถึง
หนังสือและบทควำมเฉพำะเรื่อง รวม 3,800 รำยกำร 
โดยสำมำรถค้นหำข้อมูลได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1900 – 
ปัจจุบัน 

65,366 
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ชื่อฐำนข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล จ ำนวนกำรใช้ (ครั้ง) 

5. IEEE/IEL ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มของวำรสำร นิตยสำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและเอกสำรกำรประชุมของIEEEและIET 
รวมทั้งเอกสำรมำตรฐำนของ IEEE มีเนื้อหำครอบคลุม
ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และกำร
สื่อสำรโครงข่ำยโทรคมนำคมค้นหำข้อมูลได้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 
1988 -ปัจจุบัน จ ำนวน 4,800,876  รำยกำร 

11,306 

6. Matichon 
e-library   

ฐำนข้อมูลกฤตภำคออนไลน์สำมำรถสืบค้นและติดตำม

ข้อมูลในหัวเรื่องต่ำงๆ ที่ต้องกำรในรูปของข่ำวบทควำม 

บทสัมภำษณ์ บทวิเครำะห์-วิจำรณ์ รำยงำนหรือข้อเขียน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง

บุคคลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท สำมำรถ

สืบค้นข้อมูลได้มำกกว่ำ 10 หมวดหมู่ หรือกว่ำ 2,000 

หัวเรื่องย่อย ย้อนหลังได้ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2540 จำกสื่อ

สิ่งพิมพ์ในเครือมติชนและสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ในเมืองไทย 

รวม 29 ฉบับ จ ำนวนกว่ำ 10,111,038 ระเบียน 

1,876 

7. ProQuest 
Dissertation & 
Theses (PQDT) 

ฐำนข้อมูลที่ รวบรวมวิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
ต่ำงประเทศ ครอบคลุม เนื้ อหำสำขำวิชำทั้ ง ด้ำน
วิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997 -ปัจจุบัน จ ำนวน 2,170,000 รำยกำร 

28,647 

8. ScienceDirect ฐำนข้อมูลที่ให้ข้อมูลบรรณำนุกรม สำระสังเขปและ
เอกสำรฉบับเต็มทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ และสำขำ
ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันส ำนักหอสมุดมีกำรบอกรับฐำน 
ข้อมูล ScienceDirect เป็นแบบFreedom Collection ท่ี
ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็ม
และสำระสังเขปได้ มีข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ.1995 -ปัจจุบัน  
จ ำนวนกว่ำ 14,000,000 บทควำม   

60,328 
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ชื่อฐำนข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล จ ำนวนกำรใช้ (ครั้ง) 

9. Scopus เป็นฐำนข้อมูลดัชนีและสำระสังเขปของวำรสำรประมำณ 
40,503 รำยกำร มีข้อมูลกว่ำ 46,000,000 ระเบียนจำก
ส ำนักพิมพ์กว่ำ 5,000 แห่งทั่วโลก ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี ค.ศ.
1990-ปัจจุบันระบบฐำนข้อมูลมีกำรวิเครำะห์วำรสำรแต่
ละรำยกำรโดยวิเครำะห์กำรอ้ำงถึงจ ำนวนบทควำมที่ตี 
พิมพ์และแนวโน้มของวำรสำร ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ส ำหรับนักวิจัยในกำรตัดสินใจเลือกวำรสำรที่จะส่ง
บทควำมลงตี พิมพ์ 

15,041 

10. ThaiLIS ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ปริญญำนิพนธ์งำนวิจัย วำรสำร 
หนังสือหำยำกฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
มหำวิทยำลัย/สถำบันต่ำงๆเพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกันโดยฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ รำยงำน
กำรวิจัยของอำจำรย์ จำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ทั่วประเทศ 
จ ำนวนกว่ำ507,135 รำยกำร ในกำรเข้ำใช้บริกำรนั้น
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรจะต้องเข้ำใช้งำนจำก
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในห้องสมุดสมำชิกเท่ำนั้น  

74,998 

11. Wiley-Online 
Library 

ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมสำระสังเขปและเอกสำรฉบับ
เต็มจำกวำรสำรที่มีชื่อเสียงกว่ำ 1,500 รำยกำร โดยมี
เนื้อหำครอบคลุมสำขำต่ำงๆ ได้แก่  แพทยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิศวกรรมศำสตร์ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี กำรบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำร
บัญชี สังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
อักษรศำสตร์ และกฎหมำย ให้ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 
1997 – ปัจจุบัน 
 

14,034 
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ชื่อฐำนข้อมูล รำยละเอียดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล จ ำนวนกำรใช้ 
(ครั้ง) 

12. ฐำนข้อมูลสืบค้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของห้องสมุดผ่ำน 
Primo Search และ 
EDS 

เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับค้นข้อมูล ที่
ผู้ ใช้ห้องสมุดสำมำรถได้รับข้อมูลทั้งจำกฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด จำกเว็บไซต์ต่ำงๆ หรือ
แม้แต่ฐำนข้อมูลออนไลน์จ ำนวนมำกที่ห้องสมุดบอกรับ
นอกจำกกำรสืบค้นจำกหลำยๆ ฐำนข้อมูลแล้ว ยังมีกำร
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  ซึ่งสำมำรถสืบค้นข้อมูล
แบบ Single Search ในกำรสืบค้นข้อมูลครั้งเดียว ระบบ
สำมำรถแสดงผลลัพธ์จำกหลำยแหล่งที่มำของข้อมูล
พร้อมๆ กัน ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลฉบับเต็มและดัชนี
จ ำนวนกว่ำ6,132,000 รำยกำร 

242,173 

13. ฐำนข้อมูล 
Access Pharmacy 

เป็นฐำนข้อมูลด้ำนเภสัชกรรมจำกส ำนักพิมพ์ McGraw-
Hill ที่เน้นทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรค้นคว้ำหำข้อมูลที่
มีควำมหลำกหลำย เช่น วีดีโอ, Case Study, Drug 
Monograph, Custom Curriculum, Patient Education, 
แบบฝึกหัดทบทวน, เกม และมัลติมีเดียต่ำงๆ ซึ่งรวบรวม
ไว้ในฐำนข้อมูลเดียว 

17,260 

รวมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ 801,136 

 ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์จ ำนวน 801,136 ครั้ง (ทั้งนี้กำร
ให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ในช่วงที่อยู่ในสถำนกำรณ์โควิด-19 ช่วงเดือน มีนำคม –พฤษภำคม 2563 มี
กำรใช้งำนลดลง)  นอกจำกนี้ยังมีฐำนข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้บริกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  รวมทั้ง
ฐำนข้อมูลที่มีกำรให้ทดลองใช้ต่ำงๆ อีกด้วย 

 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.2.3.10 หน้ำจอแสดงรำยชื่อฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ที่ส ำนักหอสมุดมีกำรให้บริกำร

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.11 สถิติกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง)สหส.อ2.2.1.16 เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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3. บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดจัดให้มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้
ให้สำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีกำรใช้บริกำรทั้งสิ้น 835,265 ครั้ง  
ประกอบด้วยบริกำรต่ำงๆ คือ 

ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จ านวนการใช้ 
(ครั้ง) 

1. บริกำรข้อมูลเว็บไซต์
ห้องสมุด 

ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และเรื่องที่น่ำสนใจ รวมทั้งกิจกรรม
ต่ำงๆของส ำนักหอสมุดแก่ผู้ใช้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ 

28,186 

2. บริกำรสืบค้นข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุด 

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท
ต่ำงๆ ที่มีอยู่ในส ำนักหอสมุด โดยสำมำรถเข้ำ ถึงข้อมูลทรัพยำกร

สำรสนเทศของส ำนักหอสมุดได้ที่  http://library.rsu.ac.th 

239,188 
 

3. บริกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลออนไลน์ของ
ส ำนักหอสมุด 

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท
ฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัยที่ส ำนักหอสมุดมีกำร
บอกรับเป็นสมำชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

558,963 

4. บริกำรต่ออำยุกำรยืม
ทรัพยำกรสำร สนเทศ   

เป็นบริกำรที่ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรต่ออำยุกำรยืมหนังสือและ
สื่อโสตทัศน์ต่ำงๆ ที่ยืมไป และต้องกำรจะยืมต่ออีกครั้งเมื่อครบ
ก ำหนดกำรส่งคืนได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

2,611 
 

5. บริกำรค้นคว้ำอ้ำงอิง
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

เป็นบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ กำรให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ 
ในกำรแสวงหำข้อมูลและแหล่งสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ใน
ช่องทำงต่ำงๆ  

129 

6. บริกำรยืมหนังสือ
อัตโนมัติด้วยตนเอง 
(Self-Checkout) 

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีจุด
ให้บริกำรจ ำนวน 2 จุด บริเวณชั้น 3 

1,818 

7. บริกำรคืนอัตโนมัติ
ด้วยตนเอง (Books 
Return) 

เป็นบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรคืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ในกรณีที่ ไม่สะดวกในกำรติดต่อกับ
ส ำนักหอสมุดโดยตรงหรือในกรณีที่ส ำนักหอสมุดปิดท ำกำร โดยมี
จุดให้บริกำรอยู่ที่บริเวณชั้น 2 อำคำรส ำนักหอสมุด 

1,166 
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ชื่อบริการ รายละเอียดของบริการ จ านวนการใช้
(ครั้ง) 

8. บริกำรจองทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

เป็นบริกำรที่ให้ผู้ใช้ท ำกำรจองหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ต่ำงๆ ที่มี
ผู้ อ่ืนยืมไปก่อนแล้ว โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถท ำกำรจองได้ด้วย
ตนเองผ่ำนระบบออนไลน์ 

9 

9. บริกำรข้อมูลผู้ใช้ 
บริกำรผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 

เป็นบริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร โดยสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลและประวัติของตนเองในเรื่องกำรยืมหนังสือที่ท ำ
กำรจอง กำรค้ำงส่งหนังสือ ค่ำปรับ รวมทั้งสำมำรถแก้ไขข้อมูล
ประวัติ ที่อยู่ และ รหัสผ่ำนได้ด้วยตนเอง   

2,985 

10. บริกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศระหว่ำง
ห้องสมุดผ่ำนเครือข่ำย 
TU-Thaipul 

เป็นควำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุดโดยผ่ำน
ระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ปัจจุบันมีห้องสมุดใน
เครือข่ำย จ ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิต 2) ส ำนักหอสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
3) ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 4) ศูนย์สนเทศและ
หอสมุดมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 5) ส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยศรีปทุม 6) ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยสยำม            
7) ห้องสมุดมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 8) หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 9) ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 10) หอสมุดและคลังควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยมหิดล  

210 
 

รวมการใช้บริการ 835,265 

เอกสารประกอบ    ได้แก่ 
(อ้างถึง)สหส.อ2.2.1.16 เอกสำรเว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.2.3.12 กำรใช้บริกำรข้อมูลเว็บไซต์ห้องสมุด 
สหส.อ2.2.3.13 กำรสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบ Primo Search และ EDS 
สหส.อ2.2.3.14 กำรใช้บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.15 กำรตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Borrower Information) 
สหส.อ2.2.3.16 กำรใช้บริกำรยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self-Checkout  Service) 
สหส.อ2.2.3.17 กำรใช้บริกำรคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Books Return) 
สหส.อ2.2.3.18             กำรยืมต่อทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ (Renew) 
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กำรใช้ผ่ำนเว็บไซต์ 
28,186 ครั้ง 

ส ำนักหอสมุดกลำง 
51,944 ครั้ง 

แผนภูมิแสดงการใช้ห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2562 

สหส.อ2.2.3.19             กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.20                กำรใช้บริกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงออนไลน์ 
สหส.อ2.2.3.21  กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนเครือข่ำย TU-Thaipul 

4. มีการเปิดให้บริการในเวลาที่เหมาะสม 
 ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดจ ำนวนชั่วโมงกำรเปิดให้บริกำรที่เหมำะสมโดยเปิด
ท ำกำรในวันจันทร์-ศุกร์ ต้ังแต่เวลำ 08.30-19.00 น. และในวันเสำร์-อำทิตย์ ต้ังแต่เวลำ 09.00-17.00 น. 
รวมจ ำนวนชั่วโมงที่ให้บริกำร ส ำหรับในวันท ำกำรปกติวันละ10.5 ชั่วโมง และนอกเวลำท ำกำรวันละ 8 
ชั่วโมง โดยจ ำนวนผู้เข้ำใช้ห้องสมุดส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 80,130 ครั้ง โดยจ ำแนกเป็น
ผู้เข้ำใช้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำงจ ำนวน 51,944 ครั้ง และผู้เข้ำใช้ผ่ำนเว็บไซต์จ ำนวน 28,186 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบ ได้แก่ 

(อ้างถึง)สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สหส.อ2.2.3.22  แผ่นพับแนะน ำส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.2.3.23  สถิติผู้เข้ำใช้ทำงเข้ำชั้น 3 
สหส.อ2.2.3.24  สถิติผู้เข้ำใช้ทำงเข้ำชั้น 5 
สหส.อ2.2.3.25            สถิติผู้เข้ำใช้ห้องบริกำรสื่อโสตทัศน์ 
สหส.อ2.2.3.26  สถิติผู้เข้ำใช้ห้องสมุดรวมประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.27            สถิติกำรเข้ำใช้ผ่ำนเว็บไซต์ห้องสมุด 
สหส.อ2.2.3.28  ตำรำงกำรให้บริกำรภำคค่ ำและภำคพิเศษของผู้ปฏิบัติงำน                 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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5. การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

ในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด โดยกำรเข้ำใช้บริกำรที่
ส ำนักหอสมุดและกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 992,531 ครั้ง กำรใช้บริกำรต่ำงๆ 
ของส ำนักหอสมุดทุกบริกำรนั้นต้องมีต้นทุน ดังนั้นกำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรบริกำรของห้องสมุดสำมำรถ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณและวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิผลของกำรลงทุนใน
กำรด ำเนินงำนของห้องสมุด โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุดและจ ำนวนกำรใช้บริกำร
ต่ำงๆ เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจ านวนการให้บริการ 

         ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของส ำนักหอสมุด(ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)        23,414,000.11 บำท 

         จ ำนวนกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2562                                     992,531 ครั้ง 

 ต้นทุนการบริการของส านักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                     = 23.59 บาท 
 
1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของส านักหอสมุด ปีการศึกษา2562 

ค่าใช้จ่ายของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,611,916.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 397,191.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 240,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 34,687.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 4,000.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 27,879.54 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 798.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 10,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 14,702.40 
11 ค่ำหนังสือและวำรสำรวิชำกำร 12,081,003.74 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 43,440.00.00 
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13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 13,740.00 
14 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,076,922.93 
15 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 19,485.00 
16 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 7,546.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 

19 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้
และกำรวิจัย 

1,340.00 

20 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 11,598.50 
21 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
22 โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 800,000.00 
23 โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 17,250.00 

รวม 23,414,000.11 
  
 2. จ านวนการใช้บริการ ปีการศึกษา 2562 

สถิติการใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน (ครั้ง) 

1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด   
1.1 ผู้เข้ำใช้หอสมุดกลำง 51,944 
1.2 กำรใช้ตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ  59,562 
1.3 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรยืมต่อที่เคำน์เตอร์บริกำร 7,284 
1.4 กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเคำน์เตอร์บริกำร  6,678 
1.5 กำรใช้บริกำรตอบค ำถำม และช่วยกำรค้นคว้ำ 2,710 
1.6 กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 2,311 
1.7 กำรใช้บริกำร Books  Drop 228 
1.8 กำรใช้บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม (Study  Room) 986 
1.9 กำรลงทะเบียนสมำชิกและต่ออำยุสมำชิกใหม่  24,174 
1.10 กำรบริกำรหนังสือใหม่ประจ ำสัปดำห์ 1,389 

รวม 157,266 
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 

(อ้างถึง)สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.29              ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยของส ำนักหอสมุดปีกำรศึกษำ 2562 และจ ำนวนกำรใช้บริกำร 
                           ปีกำรศึกษำ 2562 

ส ำนักหอสมุดมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรบริกำรของห้องสมุด โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ
ส ำนักหอสมุดและจ ำนวนกำรใช้บริกำรต่ำงๆ  เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 
2562 มีต้นทุนกำรบริกำรของส ำนักหอสมุดต่อ 1 หน่วยกำรให้บริกำร เท่ำกับ 23.59 บำท ซึ่งส ำนักหอสมุด
จะได้มีกำรพัฒนำกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้บริกำรเพื่อให้มีกำรลดต้นทุน
อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 

 

2. การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์  

2.1 กำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ 28,186 
2.2 กำรใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Webpac (Primo Search และ 
EBSCO Discovery Service) 

239,188 

2.3 กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ 558,963 
2.4 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนเครือข่ำย TU-
Thaipul 

210 

2.5 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศต่อทำงออนไลน์ 2,611 
2.6 กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมทำงออนไลน์ 129 
2.7 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำง Self-Checking Service 1,818 
2.8 กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ผ่ำนทำง Books  Return 1,166 
2.9 กำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนทำงออนไลน์ 9 
2.10 กำรบริกำรข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนทำงออนไลน์  2,985 

รวม 835,265 
รวมทั้งหมด 922,531 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 งานจดหมายเหตุ 

ผลการด าเนินงาน 

              มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนและแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับกำรภำรกิจของหอจดหมำย
เหตุ และมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้  มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน มีกำรน ำผลสรุป
กำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำงำนจดหมำยเหตุ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
ได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีกำรศึกษำ 2562 หอจดหมำยเหตุได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและ
แผนกำรด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่4.1  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อ 
1. โครงกำรนิทรรศกำรเหตุกำรณ์และวันส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

เกณฑ์การประเมิน [กรณีภำระงำนหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ] 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan)  แผนกหอจดหมำยเหตุ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.4.02 รำยงำนกำรประชุมแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 



62 
 

ข้อ 3. มี [2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 

สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง)สหส.อ2.2.4.02 รำยงำนกำรประชุมแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 2.4 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2562 

 ปีกำรศึกษำ 2562 หอจดหมำยเหตุได้ท ำกำรคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดกำรกับเอกสำร
จดหมำยเหตุและวัตถุจดหมำยเหตุตำมหลักวิชำกำรจดหมำยเหตุ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้
ต้องกำรใช้สำรสนเทศของหอจดหมำยเหตุทั้งจำกภำยในและภำยนอกสถำบัน  โดยหอจดหมำยเหตุได้
ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 1.1  กำรรับและจัดกำรกับเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุ 
 ปีกำรศึกษำ 2562 หอจดหมำยเหตุได้รับมอบและรวบรวมเอกสำรและวัตถุจดหมำยเหตุเตรียม
ด ำเนินกำรจำกหลักวิชำกำร รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  4,100  รำยกำร  แบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้ 

   1.  สรุปข่ำวที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนประชำสัมพันธ์    จ ำนวน            3,175      รำยกำร 
       (มิถุนำยน 2562-พฤษภำคม 2563)  
   2.  ค ำสั่งของมหำวิทยำลัยรังสิต  จ ำนวน               94 รำยกำร 
   3.  ประกำศของมหำวิทยำลัยรังสิต  จ ำนวน               29 รำยกำร 
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   4.  รำยกำรของสถำนีโทรทัศน์อำร์เอสยู วิสดอม ทีวี จ ำนวน             778 รำยกำร 
   5.  ระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 
        วิชำกำร                                                             จ ำนวน                 24      รำยกำร 

  1.2 กำรก ำหนดรหัส กำรจัดเก็บเอกสำรจดหมำยเหตุและวัตถุจดหมำยเหตุและกำรบันทึก
รำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล 
  ปีกำรศึกษำ 2562  หอจดหมำยเหตุได้ก ำหนดรหัส กำรจัดเก็บเอกสำรจดหมำยเหตุและวัตถุ
จดหมำยเหตุและกำรบันทึกรำยกำรบรรณำนุกรมในฐำนข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
เทคนิคที่ต่อเนื่องกัน รวมจ ำนวน 9,900 รำยกำร แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

1. สิ่งพิมพ์ (Book & Text& News) จ ำนวน     8,984 รำยกำร  
2. ของที่ระลึก (Souvenir) จ ำนวน        153 รำยกำร  
3. วีดิทัศน์ (Video) จ ำนวน 142 รำยกำร 
4. มัลติมีเดีย (Multimedia) จ ำนวน 530 รำยกำร  
5. ซีดี (CD) จ ำนวน          58 รำยกำร 
6. ดีวีดี (DVD) จ ำนวน          32 รำยกำร 
7. แถบบันทึกเสียง (Sound Recording) จ ำนวน            1       รำยกำร 
 

 1.3 หอจดหมำยเหตุได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ใช้ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ  ดังนี้ 
                 1.3.1 หน้ำเว็บไซต์ของหอจดหมำยเหตุ  (http://library.rsu.ac.th/archives/) โดยมีกำร

http://library.rsu.ac.th/archives/
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ปรับปรุงข้อมูลเมนูเส้นทำงของมหำวิทยำลัยรังสิต นิทรรศกำรออนไลน์  สื่อที่เกี่ยวข้อง  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  
 1.3.2 มีกำรปรับปรุงข้อมูลจดหมำยเหตุบนเว็บไซต์ ในส่วนของ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
รังสิต  ปี พ.ศ. 2529 – 2561 คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2530 – 2561 คณบดี
มหำวิทยำลัยรังสิต  ปี พ.ศ. 2529 – 2561 ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ปี พ.ศ. 2529 – 2561 บัณฑิต
เกียรตินิยม ปี พ.ศ. 2532 – 2561 บัณฑิตเหรียญทอง  ปี พ.ศ. 2561 

1.3.3 ปรับปรงุข้อมูลจดหมำยเหตุ Hall of Fame บนเว็บไซต์  ในส่วนของอำจำรย์ดีเด่น ปี พ.ศ. 

2539 – 2561  

            ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562  มีกำรเข้ำใช้เว็บไซต์รวมจ ำนวน 994  ครั้ง นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยัง

มีเฟสบุก๊ทีเ่ป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรงำนจดหมำยเหตุอีกทำงหนึ่ง  

ตัวบ่งชี้ 2.5 งานบริการส่งเสริมวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 
งำนบริกำรส่งเสริมวิชำกำรส ำหรับปีกำรศึกษำ 2562 ได้ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้มี

กำรก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมไว้ในแผนกำรปฏิบัติกำรของส ำนักหอสมุดตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
รังสิต  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดอย่ำงสม่ ำเสมอ  และได้น ำข้อคิดเห็นและผลสรุปมำเป็นแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแก้ไขและวำงแผนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับปีกำรศึกษำต่อไป ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม
แผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.4 การรักษาอัตราการคงอยู่ 
 1. โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
 3. โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด   
 4. โครงกำรรับนักศึกษำทุนช่วยงำนห้องสมุด 
กลยุทธ์ที ่1.11 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการสอนการเรียนรู้ และการวิจัย 
 1. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ชี้น าการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อให้ทั้งนักศึกษาบุคลากรและประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติและท้องถิ่น 
 1. โครงกำรบริกำรชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4.2 โครงการ/กิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและองค์กรแห่งความสุข 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความก้าวหน้าทางต าแหน่งวิชาการ 
 1. โครงกำรจัดท ำและเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน [กรณีภำระงำนหลักไม่เป็นไปในรูปแบบของกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ] 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1  

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดไว้ในแผนงำนประจ ำปี 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
ข้อ 2. มี [1] + มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง)สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 3. มี [2] + มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.01 นโยบำยกำรใช้งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรน ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนพัฒนำต่อไป 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
 
ข้อ 5. มี [4] + มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

 
ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 2.5 

ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 

              จำกผลกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรส่งเสริมวิชำกำร ส ำนักหอสมุดมีกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. มีการแนะน า/สอนการใช้และอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูล 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด กำรสอนและอบรมวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
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1.1 กำรจัดปฐมนิเทศแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด กำรสอนวิธีกำรสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษำตำมที่
อำจำรย์ประจ ำวิชำร้องขอมำ รวมทั้งจัดอบรมฝึกปฏิบัติกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ต่ำงๆ ให้กับ
นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถใช้ห้องสมุดได้อย่ำงถูกต้อง และ
สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลได้ ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำร
ปฐมนิเทศและเข้ำรับกำรอบรมกำรสืบค้นข้อมูลทั้งสิ้น 2,239 คน โดยส ำนักหอสมุดได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1.1.1 ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำใหม่รวมทั้งสิ้น 35 คณะ 68 สำขำ จ ำนวน 
2,083 คน  แบ่งเป็น  

นักศึกษำระดับปริญญำตรีรวม 28 คณะ 59 สำขำ จ ำนวน 1,930 คน ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์ 
คณะบริหำรธุรกิจ คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ วิทยำลัยกำร
ออกแบบคณะกำยภำพบ ำบัด  คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  วิทยำลัย
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยแพทยศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร คณะนิติศำสตร์ สถำบันเศรษฐศำสตร์ วิทยำลัย
กำรแพทย์แผนตะวันออก คณะบัญชี วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ คณะทัศนมำตรศำสตร์ สถำบันกำรบิน 
คณะดิจิทัลอำร์ต คณะเทคโนโลยีอำหำร สถำบันอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม สถำบันกำรทูต
และกำรต่ำงประเทศ คณะรังสีเทคนิค คณะนวัตกรรมเกษตร และวิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์  

นักศึกษำระดับประกำศนียบัตร รวม 1 คณะ 1 หลักสูตร จ ำนวน 42 คน  ได้แก่ คณะพยำบำล
ศำสตร์ หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล  

นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำรวม 6 คณะ 8 หลักสูตร จ ำนวน 111 คน ได้แก่ คณะพยำบำล
ศำสตร์ (หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต) คณะนิติศำสตร์ (หลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต) 
วิทยำลัยดนตรี (หลักสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต) วิทยำลัยครูสุริยเทพ (หลักสูตรศึกษำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำระบบสองภำษำ และ หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน) สถำบันอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม (หลักสูตรศิลปศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม และหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
อำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม) และ สถำบันกำรทูตและกำรต่ำงประเทศ (หลักสูตรศิลปศำต
รมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรฑูตและกำรต่ำงประเทศนำนำชำติ) 

 1.1.2 สอนวิธีกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดและจำกฐำนข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ รวม 7 คณะ จ ำนวน 156 คน ได้แก่ คณะศิลปศำสตร์ (สำขำวิชำภำษำไทย) 
คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษำ) วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ) วิทยำลัยนำนำชำติ (หลักสูตร NCUK) สถำบันรัฐ
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ประศำสนศำสตร์และนโยบำยสำธำรณะ (สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์) และ วิทยำลัยนวัตกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีอำหำร 

1.2 กำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อกำรวิจัยให้แก่คณำจำรย์และนักวิจัยจำกคณะ
ต่ำงๆ จ ำนวน 1 ครั้ง รวม 15 คณะ 1 หน่วยงำน จ ำนวน 45 คน ทั้งนี้ ส ำนักหอสมุดได้มีกำรวำงแผนจัด
อบรมระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 6 ครั้ง แต่เนื่องด้วยในเดือนมีนำคม – 
พฤษภำคม 2563 ทั่วโลกก ำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์ Covid-19 จึงต้องยกเลิกกำรจัดอบรมอีก จ ำนวน      
5 ครั้ง  

เอกสารประกอบ ได้แก่ 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.22 แผ่นพับแนะน ำส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.2.5.01    ซีดีแนะน ำกำรใช้และบริกำรส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.2.5.02 บันทึกแจ้งเรื่องกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.5.03 แบบตอบรับและบันทึกกำรเข้ำรับกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดของคณะต่ำงๆ 
สหส.อ2.2.5.04 สรุปผลกำรจัดปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.5.05 บันทึกเชิญบุคลำกรสอนและอบรมกำรสืบค้นข้อมูล 
สหส.อ2.2.5.06 สรุปผลกำรสอน/อบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลให้นักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.5.07     บันทึกเชิญผู้เข้ำร่วมอบรมฐำนข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
สหส.อ2.2.5.08     สรุปผลกำรจัดอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
 

2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนเป็นกิจกรรมที่ส ำนักหอสมุดจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกห้องสมุดอย่ำงคุ้มค่ำ สร้ำงนิสัยและวัฒนธรรมรักกำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน
ให้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรจัดกิจกรรมและนิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรจัดบอร์ดข่ำวสำรที่น่ำสนใจ เพื่อกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำใช้ห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมและนิทรรศกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด จ ำนวน 13 ครั้ง และ กำรจัดบอร์ดข่ำวสำรที่
น่ำสนใจ 22 ครั้ง ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด จ านวน 6 ครั้งได้แก่ 
2.1.1 กิจกรรม Online Quiz 

   ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ประสำนงำนกับ

ตัวแทนของฐำนข้อมูลต่ำงๆ ให้ก ำหนดค ำถำมออนไลน์และของรำงวัล เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำใช้
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ฐำนข้อมูลและร่วมสนุกกับกำรตอบค ำถำม ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2562 นี้ ทำงส ำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรม 

“Online Quiz” จ ำนวน 1 ครั้ง โดยได้รับควำมอนุเครำะห์ค ำถำมและของรำงวัลจำกบริษัทผู้จ ำหน่ำย

ฐำนข้อมูล Springer Nature eBook  

   ครั้งแรกได้ก ำหนดระยะเวลำ 1 เดือน คือ ระหว่ำงวันที่  15 กรกฎำคม–15 

สิงหำคม 2562 แต่ภำยหลังได้ขยำยเวลำไปถึงวันที่ 15 กันยำยน 2562 ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มี

จ ำนวนผู้ร่วมตอบค ำถำมทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งทำงบริษัทได้สุ่มรำยชื่อผู้ที่โชคดีได้รับของรำงวัล จ ำนวน 6 

รำงวัล และประกำศรำยชื่อผู้โชคดีผ่ำนทำง Facebook ส ำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2562 ดังนี้ 

 

 
                      ภำพท่ี 1 ลิงค์ค ำถำมและของรำงวัล                                       ภำพท่ี 2 รำยชื่อผู้ได้รบัรำงวัล 

  2.1.2 กิจกรรม ยอดนักอ่านประจ าเดือน ประจ าปีการศึกษา 2562 
  กิจกรรม “ยอดนักอ่ำนประจ ำเดือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” จัดขึ้นระหว่ำง

เดือนตุลำคม 2562 – พฤษภำคม 2563 เป็นกิจกรรมที่พิจำรณำจำกยอดจ ำนวนกำรยืมหนังสือและสื่อ
โสตทัศน์ ผู้ที่มีจ ำนวนกำรยืมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของแต่ละเดือนจะได้เป็นยอดนักอ่ำนประจ ำเดือนนั้นๆ 
และจะได้รับรำงวัลจำกส ำนักหอสมุด  
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  ส ำนักหอสมุด สำมำรถคัดเลือกยอดนักอ่ำนอย่ำงต่อเนื่องเพียง 5 เดือน คือ 

เดือนตุลำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2563  เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 ต้ังแต่

เดือนมีนำคม 2563 และมหำวิทยำลัยรังสิต ได้ประกำศปิดท ำกำรจนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563 

  ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2562 – กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้ที่

ได้รับรำงวัลยอดนักอ่ำนประจ ำเดือน  ดังนี้ 

  1) เดือนตุลำคม 2562: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ 

จ ำนวนกำรยืม 19 ชื่อเรื่อง 

  2) เดือนพฤศจิกำยน 2562: นำงสำวพลอยชมพู บุญชูพิรัชย์ วิทยำลัยกำร

ออกแบบ จ ำนวนกำรยืม 17 ชื่อเรื่อง 

  3) เดือนธันวำคม 2562: คุณมงคล หยี่ผดุง เจ้ำหน้ำที่วิทยำลัยทันต

แพทยศำสตร์ จ ำนวนกำรยืม 18 ชื่อเรื่อง 

  4)  เ ดือนมกรำคม  2563: คุณมงคล  หยี่ ผ ดุง  เ จ้ ำหน้ ำที่ วิ ทยำลัยทันต

แพทยศำสตร์ จ ำนวนกำรยืม 22 ชื่อเรื่อง 

  5) เดือนกุมภำพันธ์ 2563: นำงสำวเจนจิรำ จันทะโร นักศึกษำคณะพยำบำล

ศำสตร์ จ ำนวนกำรยืม 14 ชื่อเรื่อง 
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  2.1.3 กิจกรรม ไม่มี ‘เป๋า’ เราให้ยืม 

   กิจกรรม “ไม่มี ‘เป๋ำ’ เรำให้ยืม” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2 ธันวำคม 2562 – 20 
มีนำคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรในกำรยืมหนังสือกลับบ้ำนได้จ ำนวน
ครั้งละหลำยเล่ม อีกทั้งเป็นกำรรณรงค์  และกระตุ้นผู้ใช้บริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ลดภำวะโลกร้อน โดยกำรใช้ถุงผ้ำ   รวมถึงสำมำรถน ำแนวคิดจำกกำรจัดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและน ำไปเป็นแบบอย่ำงอันดีแก่ผู้อ่ืนต่อไป 

   ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2562 – มีนำคม 2563 มีกระเป๋ำ

ให้บริกำรทั้งสิ้น 20 ใบ และมีผู้มำใช้บริกำรทั้งสิ้น 42 คน  
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2.1.4 กิจกรรม วันวาเลนไทน์ “อ่านสนุก ส่งต่อความสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” 
   กิจกรรม “อ่ำนสนุก ส่งต่อควำมสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 10-28 
กุมภำพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ใช้บริกำรได้เขียนแนวคิดในกำรมอบควำมรักและใส่ใจ
ต่อโลกผ่ำนหนังสือที่เลือกอ่ำน โดยเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเขียนแนะน ำหนังสือที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
กำรรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และเชิญชวนให้ผู้อ่ืนได้อ่ำนหนังสือเล่มนั้น ๆ  เชิญชวนให้เห็นควำมส ำคัญ
ของเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกำรส่งต่อควำมสุขในกำรอ่ำนผ่ำนทำงแบบฟอร์มข้อควำมติดบอร์ดที่จัดไว้ให้ 
และคัดเลือกผู้ที่เขียนข้อควำมแนะน ำหนังสือได้ประทับใจคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรอ่ำน จ ำนวน 3 คน 
เพื่อรับของรำงวัล รวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมสี่วนร่วมในกำรรับรู้  และเข้ำใจ เกี่ยวกับกิจกรรมส ำนักงำนสีเขียว
ของส ำนักหอสมุด โดยกำรสัมภำษณ์และถ่ำยทอดสดผ่ำนทำง Facebook Live ด้วย  

   ผลกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรม “อ่ำนสนุก ส่งต่อควำมสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” 

มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 73 คน แบ่งเป็น 

               1. กิจกรรม “แนะน ำหนังสือที่น่ำสนใจเกี่ยวกับกำรรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

และส่งต่อควำมสุขจำกอ่ำนเพื่อช่วยกันรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” มีจ ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 23 คน โดยผู้ที่

เขียนหนังสือได้ประทับใจและที่ตรงประเด็นมีจ ำนวน 3 คน ดังนี้ 

          1) นำงสำวพิจิตรำ เพชรชื่นสกุล    รหัสประจ ำตัว  6203424 

        2) นำงสำววรรณพร เรืองเดช  รหัสประจ ำตัว  6203424 

            3) นำงสำวสุภนิดำ สุวรรณระจำด รหัสประจ ำตัว  6101005 

  2. กำรถ่ำยทอดสดสัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำร ในหัวข้อ “เรำมำร่วมบอกรักโลกกันมั๊ย

กับเดือนแห่งควำมรัก: คุณรู้มั๊ย...ส ำนักงำนสีเขียว” ผ่ำนทำง Facebook Live รวมจ ำนวน 15 คน  จำก 5 

คลิป และมีผู้เข้ำชมระหว่ำงวันที่ 11-28 กุมภำพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 283 ครั้ง ดังนี้ 

    - กลุ่มที 1 นักศึกษำ (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน 3 คน  

           มีผู้รับชม 65 คน 

  - กลุ่มที่ 2 นักศึกษำ (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน 3 คน  

          มีผู้รับชม 69 ครัง้  

  - กลุ่มที่ 3 นักศึกษำ (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน 5 คน  

          มีผู้รับชม 42 ครั้ง  

  - กลุ่มที่ 4 นักศึกษำ (คณะศิลปศำสตร์) เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563  
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         จ ำนวน 2 คน มีผู้รับชม 45 ครั้ง 

              - กลุ่มที่ 5 นักศึกษำ (ไม่ระบุคณะ) เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน 2 คน  

          มีผู้รับชม 62 ครั้ง 

               3. กำรเยี่ยมชมมุมกิจกรรม “อ่ำนสนุก ส่งต่อควำมสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” จ ำนวน 

35 คน  

  ผลประเมินกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 40 คน มีควำมพึง
พอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.18) ซึ่งแต่ละรำยกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำกทั้งหมดด้วย โดยควำมน่ำสนใจมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.33) รองลงมำ คือ รูปแบบกำร
จัดกิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.31) และ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.29) ตำมล ำดับ 
 

ภำพกิจกรรมแนะน ำหนังสือและเยี่ยมชมกิจกรรม “อ่ำนสนุก ส่งต่อควำมสุข ดีต่อใจ ดีต่อโลก” 
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ภำพกิจกรรมกำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำง Facebook Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

  2.1.5 กิจกรรม สัปดาห์ชุมชนคนรังสิตรักการอ่าน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

   กิจกรรม “ชุมชนคนรังสิตรักกำรอ่ำน รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นระหว่ำง

วันอังคำรที่ 3 – ศุกร์ที่ 6 ธันวำคม 2563  มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 307 คน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ 

ดังต่อไปนี้ 

   1. กิจกรรม D.I.Y. “กำรประดิษฐ์สิ่งของจำกกระดำษนิตยสำรและหนังสือพิมพ์

เก่ำ และขวดพลำสติก” มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 39 คน แบ่งออกเป็น 

  - วันอังคำรที่ 3 ธันวำคม 2562  จ ำนวน     13  คน 

  - วันพุธที่ 4  ธันวำคม 2562  จ ำนวน     17 คน 

    - วันศุกร์ที่ 6 ธันวำคม 2562  จ ำนวน       9  คน 

         ผลประเมินกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 38 คน โดย
มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.60) อีกทั้งมีควำมพึงพอใจในแต่ละ
รำยกำรอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งหมด โดยรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ควำมน่ำสนใจ 
(ค่ำเฉลี่ย 4.68) รองลงมำ คือ รูปแบบกิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.61) และ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.53) ตำมล ำดับ  
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    2. กิจกรรมซ่อมหนังสือ “ซ่อมเป็น ซ่อมได้ ใช้นำน” มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 5 คน 

และจ ำนวนหนังสือที่ถูกซ่อมเพื่อน ำออกให้ผู้ใช้บริกำรได้ใช้ จ ำนวน 17 เล่ม 

           ผลประเมินกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 5 คน ซึ่งมี
ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.80) อีกทั้งมีควำมพึงพอใจในแต่ละ
รำยกำรอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งหมด โดยรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ควำมน่ำสนใจ 
(ค่ำเฉลี่ย 5.00) รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.80) และ รูปแบบของ
กิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.60) ตำมล ำดับ  
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   3. กิจกรรมสัมภำษณ์สดผ่ำน Facebook Live ในหัวข้อ “คุณรู้มั๊ย...ส ำนักงำนสี

เขียว” เพื่อสอบถำมควำมรู้สึกของผู้ใช้บริกำรต่อส ำนักงำนสีเขียวหรือห้องสมุดสีเขียว โดยได้ท ำกำร

สัมภำษณ์นักศึกษำ จ ำนวน 4 คน (3 คลิป) แบ่งเป็น คณะศิลปศำสตร์ (สำขำวิชำภำษำอังกฤษ) จ ำนวน 1 

คน วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 2 คน และ คณะทัศนมำตรศำสตร์ จ ำนวน 1 คน ซึ่งค ำถำมที่ใช้

สัมภำษณ์มี 3 ข้อ สำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 

    1) รู้จัก “ส ำนักงำนสีเขียว” หรือไม่ 

    จำกจ ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งหมด 4 คน พบว่ำ มีนักศึกษำ 1 คน ที่รู้จัก

ส ำนักงำนสีเขียว โดยเคยเห็นผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด ส่วนอีก 3 คน ไม่รู้จักว่ำคืออะไร ซึ่งเมื่อผู้

สัมภำษณ์ได้อธิบำยอย่ำงคร่ำวๆ ให้ฟังแล้ว ทุกคนก็บอกว่ำคุ้นเคยกับกิจกรรมนี้ เพรำะเห็นจำกป้ำย

รณรงค์ต่ำงๆ เพียงแต่ไม่รู้ว่ำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวของส ำนักหอสมุด 

     2) กิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวส่งผลกระทบต่อชีวิตในห้องสมุดอย่ำงไร 

    ผู้ถูกสัมภำษณ์ทั้ง 4 คน บอกว่ำ กิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวไม่ส่งผล

กระทบใดๆ ต่อกำรใช้ชีวิตในห้องสมุดของตนเอง ซึ่งมี 1 คน ที่บอกว่ำ กิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวส่งผลดีต่อ

ตนเอง คือ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด จำกเดิมที่เคยเห็นแก่ควำมสะดวกสบำยส่วนตนมำ

ก่อน แต่ตอนนี้ได้หันมำใส่ใจต่อส่วนรวมมำกยิ่งขึ้น และที่ผ่ำนมำก็ได้ปรับตัวตำมตลอด ยกตัวอย่ำงเช่น 

ห้องสมุดปิดแอร์ก่อนปิดท ำกำร 30 นำที ก็ไม่ได้สร้ำงผลกระทบอะไร เพรำะเมื่อปิดแอร์แล้วควำมเย็นก็

ยังคงอยู่ ไม่ได้หำยไปในทันที นอกจำกนี้ ผู้ถูกสัมภำษณ์อีก 3 คน บอกว่ำ กิจกรรมนี้ส่งผลดีต่อทั้งตนเอง

และส่วนรวมเช่นกัน เวลำที่เห็นป้ำยรณรงค์ตำมจุดต่ำงๆ ก็พร้อมให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติตำม กิจกรรม

ส ำนักงำนสีเขียวจะประสบควำมส ำเร็จได้ก็เพรำะกำรเริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ ซึ่งก็คือตนเองนั่นเอง 

     3) มีวิธีใดที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวของส ำนักหอสมุดได้บ้ำง 

    ผู้ถูกสัมภำษณ์ทั้ง 4 คน เห็นว่ำ กิจกรรมส ำนักงำนสีเขียวจะส ำเร็จได้ก็

ต้องเริ่มจำกตัวเรำเองก่อน เมื่อปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็จะสำมำรถเป็นตัวอย่ำงให้คนอ่ืนไ ด้อีกด้วย วิธีที่ผู้ถูก

สัมภำษณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมส ำนักงำนสีเขียว มีดังนี้  

    - ไม่น ำกล่องโฟมใส่อำหำรเข้ำมำในบริเวณส ำนักหอสมุด  

    - พยำยำมใช้บันไดแทนกำรใช้ลิฟต์  

    - ปิดไฟห้องน้ ำทุกครั้งที่ออกจำกห้องน้ ำ  
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    - เวลำชำร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่ำงๆ ก็ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จ  

    - ชำร์จแบตเตอรี่เฉพำะที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
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   4. กิจกรรม “ตอบค ำถำมสิ่งแวดล้อม” มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 150 คน แบ่งออกเป็น 

  - วันอังคำรที่ 3 ธันวำคม 2562  จ ำนวน     50  คน 

  - วันพุธที่ 4 ธันวำคม 2562  จ ำนวน     50 คน 

  - วันศุกร์ที่ 6 ธันวำคม 2562  จ ำนวน     50 คน  

             ผลประเมินกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 72 คน ซึ่งมี
ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.40) อีกทั้งมีควำมพึงพอใจในแต่ละรำยกำร
อยู่ในระดับมำกท้ังหมดเช่นกัน โดยรำยกำรท่ีมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม (ค่ำเฉลี่ย 4.44) รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.40) และ รูปแบบของกิจกรรม 
(ค่ำเฉลี่ย 4.37) ตำมล ำดับ   
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   5. กำรรับสมัครสมำชิก RSU Loves to Read เปิดรับสมัครสมำชิกปี 2563 เริ่ม

รับต้ังแต่วันอังคำรที่ 3 ธันวำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563   ทั้งนี้ผู้สมัคร 50 คนแรก จะได้รับของที่ระลึก

จำกห้องสมุด ซึ่งผู้เป็นสมำชิกจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ ได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมของส ำนักหอสมุดก่อน

ผู้อื่น สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ผ่ำนกลุ่มไลน์ RSU Loves to Read อีกทั้งยังสำมำรถยืมหนังสือ

มีระยะเวลำนำนกว่ำปกติ ดังนี้ 

        - นักศึกษำระดับปริญญำตรีและเจ้ำหน้ำที่ มีระยะเวลำนำนกว่ำเดิม 3 วัน 

        - นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำและอำจำรย์ มีระยะเวลำนำนกว่ำเดิม 10  วัน 

        ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งสิ้น 109 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563) แบ่ง

ออกเป็น อำจำรย์ จ ำนวน 6 คน เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 5 คน นักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 88 คน 

นักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 10 คน 

 

 
เชิญชวนสมัครสมำชิก 
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กติกำและสิทธิของสมำชิก 

 

 
ตัวอย่ำงหลักฐำนรำยชื่อสมำชิก 
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  2.1.6 กิจกรรม Congratulations!!! คนเก่งอยูท่างนี ้

   กิจกรรม “Congratulations!!! คนเก่งอยู่ทำงนี้” จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 9 - 14 
ธันวำคม 2562 เป็นกำรจัดป้ำยแสดงควำมยินดีและมุมให้ผู้ใช้บริกำรมำถ่ำยรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นกำร
แสดงควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงบุคลำกรของส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต กับบัณฑิต 

   ผลกำรจัดกิจกรรม จำกกำรสังเกต พบว่ำ มีบัณฑิตใหม่และคนอ่ืนๆ มำถ่ำยรูป

ในวันพุธที่ 12 – ศุกร์ที1่4 ธันวำคม 2562 ประมำณ 67 คน  
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2.2 นิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด 7 เรื่อง ได้แก่ 
  2.2.1 นิทรรศการ “พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อราษฎร พระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 สาน
ต่อพระราชด าริรัชกาลที่ 9” 
   นิทรรศกำร “พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อรำษฎร พระรำชปณิธำนรัชกำลที่ 10 สำนต่อ
พระรำช ด ำริรัชกำลที่ 9” จัดแสดงระหว่ำงวันพุธที่ 24 กรกฎำคม – วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 จำกกำร
สังเกตจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร มีจ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 87 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรจัดนิทรรศกำรท้ังสิ้น 31 คน 

   ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำจ ำนวน 26 คน (ร้อยละ 83.9) 

รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 12.9) และ บุคคลภำยนอก จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 3.2) ซึ่ง

ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำทั้งหมด 26 คน ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 100) โดย

ส่วนใหญ่ศึกษำอยู่คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 8 รำย (ร้อยละ 30.9) รองลงมำ คือ  คณะรังสีเทคนิค จ ำนวน 

4 คน (ร้อยละ 15.4) คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ11.6)  คณะบริหำรธุรกิจ  วิทยำลัย

กำรแพทย์แผนตะวันออก และ ไม่ระบุคณะ มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 2 คน (ร้อยละ 7.7) และ วิทยำลัยนิเทศ

ศำสตร์  คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะนิติศำสตร์ คณะดิจิทัลอำร์ต  และวิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มี

จ ำนวนเท่ำกัน คือ 1 คน (ร้อยละ 3.8) ตำม ล ำดับ 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.53) และควำมพึงพอใจในแต่ละรำยกำรมีค่ำเฉลี่ยในระดับ

มำกที่สุดทั้งหมด โดยรูปแบบของนิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

เท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.55) รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.52)  
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  2.2.2 นิทรรศการ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (แม่

ของแผ่นดิน) กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

   นิทรรศกำร “สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง (แม่ของ

แผ่นดิน) กับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จัดแสดงระหว่ำงวันศุกร์ที่ 9 สิงหำคม – วันพฤหัสบดีที่ที่ 31 

กันยำยน 2562 ซึ่งมีทั้งกำรจัดนิทรรศกำรและจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ พระบรม

รำชชนนีพันปีหลวงกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรเขียนปณิธำน “สืบพระรำชปณิธำน สำนใจรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพื่อถวำยแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งจำกกำรสังเกตจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร มีจ ำนวนประมำณ 87 

คน และมีผู้เขียนปณิธำน จ ำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน  

   ผู้ร่วมเขียนปณิธำนฯ ถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ พระบรมรำชชนนีพันปี

หลวง ที่มีจ ำนวนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็น นักศึกษำ จ ำนวน 36 คน เจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 1 คน และ

บุคคลภำยนอก จ ำนวน 1 คน ซึ่งแยกตำมสังกัดได้ดังนี้ 

     - คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 1 คน    

    - คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 6 คน    

    - วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ จ ำนวน 6 คน    

    - คณะเทคนิคกำรแพทย์จ ำนวน 6 คน    

    - วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร จ ำนวน 8 คน  

    - สถำบันรัฐศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 

    - วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 3 คน 

    - คณะดิจิทัลอำร์ต จ ำนวน 2 คน 

    - วิทยำลัยวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ จ ำนวน 2 คน 

    - เจ้ำหน้ำที่ Wisdom Flix จ ำนวน 1 คน 

    - บุคคลภำยนอก จ ำนวน 1 คน 
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   สิ่งที่ผู้ชมนิทรรศกำรต้ังปณิธำนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อถวำยสมเด็จพระ

นำงเจ้ำสิริกิต์ิฯ มีดังต่อไปนี้ 

   1) ลดกำรใช้พลำสติกและถุงพลำสติก (15 คน) 

2) ทิ้งขยะให้ถูกที่ / ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทำง / ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ ำล ำคลองหรือ                    

ที่สำธำรณะ (15 คน) 

   3) ใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก (13 คน) 

   4) แยกขยะก่อนทิ้ง (10 คน) 

   5) ประหยัดไฟ ปิดไฟ/ปิดเครื่องปรับอำกำศเมื่อเลิกใช้ (7 คน) 

   6) ใช้ปิ่นโตหรือภำชนะใส่อำหำรแทนกล่องโฟมหรือถุงพลำสติก (6 คน) 

   7) ประหยัดน้ ำ / ใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ (6 คน) 

   8) ปลูกป่ำ รักษำธรรมชำติและป่ำไม้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนำนๆ (4 คน) 

   9) ลดกำรใช้ลิฟต์และใช้บันไดแทน (4 คน) 

   10) ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (2 คน) 

   11) ใช้ขนส่งสำธำรณะแทนกำรใช้รถส่วนตัว / ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว (3 คน) 

   12) เดินทำงใกล้ๆ งดใช้รถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์เพื่อลดมลพิษ (2 คน) 

   13) มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม (1 คน) 

   14) ลด/เลิกกำรใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (1 คน) 

   15) ใช้หลัก Reuse, Reduce, Repair และ Recycle (1 คน) 

   16) ใช้กระดำษทัง้ 2 ด้ำน ก่อนทิ้ง (1 คน) 

   17) เข้ำร่วมโครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อม (1 คน) 

   18) ช่วยตักเตือนหรือแนะน ำให้คนอ่ืนให้รักษำสิ่งแวดล้อม (1 คน) 

   กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน

ทั้งสิ้น 25 คน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำจ ำนวน 24 คน (ร้อยละ 96) รองลงมำ คือ 

เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 4) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำทั้งหมด 26 คน ก ำลังศึกษำอยู่

ในระดับปริญญำตรี (ร้อยละ 100) 
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   ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำส่วนใหญ่ศึกษำอยู่คณะบริหำรธุรกิจและ

คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 4 รำย เท่ำกัน (ร้อยละ 16.7) รองลงมำ คือ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 3 คน 

(ร้อยละ 12.4) คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะนิติศำสตร์ คณะเทคโนโลยีอำหำร และวิทยำลัยวิศวกรรมชีว

กำรแพทย์ มีเท่ำกัน คือ 2 คน (ร้อยละ 8.3) และ วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิทยำลัยกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ และ

ที่ไม่ระบุคณะ มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 1 คน (ร้อยละ 4.2) ตำมล ำดับ 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.64) และควำมพึงพอใจในแต่ละรำยกำรมีค่ำเฉลี่ยในระดับ

มำกที่สุดทั้งหมด โดยรูปแบบของนิทรรศกำรและควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

เท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.68) รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.56)  
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  2.2.3 นิทรรศการ “กาลครั้งหนึ่ง...ในความทรงจ า และ โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี” 

    นิทรรศกำรจัดแสดงระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลำคม – ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกำยน 

2562 จำกกำรสังเกตจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร มีจ ำนวนประมำณ 129 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินควำม

พึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำรทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 35 คน 

(ร้อยละ 87.5)รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่และบุคคลภำยนอก มีจ ำนวน 2 คนเท่ำกัน (ร้อยละ 5.0) และ 

อำจำรย์ จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.5) ตำมล ำดับ 

   ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 35 คน แบ่งเป็นนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี จ ำนวน 33 คน (ร้อยละ 94.3) และระดับปริญญำโท จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 5.7) โดยนักศึกษำ

ที่ไม่ระบุคณะมีจ ำนวนมำกที่สุด จ ำนวน  6 คน (ร้อยละ 17.0) รองลงมำคือ คณะศิลปศำสตร์ วิทยำลัย

เภสัชศำสตร์ และคณะกำยภำพบ ำบัดและเวชศำสตร์กำรกีฬำ มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 3 คน (ร้อยละ 8.5) 

วิทยำลัยกำรออกแบบ คณะเทคนิคกำรแพทย์ วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และวิทยำลัยครูสุริยเทพ มีจ ำนวน 2 คนเท่ำกัน (ร้อยละ 5.7) และ คณะ

บริหำรธุรกิจ คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ วิทยำลัยกำรแพทย์แผน

ตะวันออก คณะทัศนมำตรศำสตร์ สถำบันกำรบิน คณะดิจิทัลอำร์ต คณะรังสีเทคนิค และวิทยำลัย

วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ มีจ ำนวน 1 คนเท่ำกัน (ร้อยละ 2.9) ตำมล ำดับ 

   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.63) โดยรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ 

ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.78) รองลงมำ คือ ควำม

น่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุดเช่นเดียวกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.70) และ รูปแบบของนิทรรศกำร มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.43) ตำมล ำดับ 
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  2.2.4 นิทรรศการ “วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ลดการใช้พลาสติก” 

     นิทรรศกำรจัดแสดงระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม 2562 – พฤหัสบดีที่ 31 

มกรำคม 2563 ซึ่งมีทั้งกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกขยะพลำสติกและโฟม เพื่อ

สร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบจำกขยะเหล่ำนี้และเพื่อปลูกจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่

ผู้ใช้บริกำร รวมถึงจัดแสดงตัวอย่ำงสิ่งประดิษฐ์จำกพลำสติกที่บุคลำกรส ำนักหอสมุดเป็นผู้ประดิษฐ์ เพื่อ

ใช้เป็นไอเดียให้ผู้ชมนิทรรศกำรน ำไปต่อยอดต่อไป นอกจำกนี้ยังจัดให้ผู้ใช้บริกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำร

รณรงค์หรือเชิญชวนให้คนอ่ืนๆ ช่วยกันลดกำรใช้ถุงพลำสติก พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว และภำชนะโฟม 

โดยหันมำใช้ถุงผ้ำ แก้วเก็บควำมร้อน/ควำมเย็น และปิ่นโตแทน โดยกำรสัมภำษณ์สดผ่ำน Facebook 

Live อีกด้วย 

   จำกกำรสังเกตจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร มีจ ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 188 คน และมี
ผู้ให้สัมภำษณ์ จ ำนวน 4 คน (2 คลิป) รวม 192 คน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ 2 กลุ่ม จำก 2 คลิป ไม่ได้ระบุคณะ 
โดยกลุ่มที่ 1 จ ำนวน 2 คน มีกำรรับชม 38 ครั้ง และกลุ่มที่ 2 จ ำนวน 2 คน มีกำรรับชม 53 ครั้ง 
   จำกจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำร 188 คน มีผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำร

จัดนิทรรศกำรทั้งสิ้น 64 คน พบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำจ ำนวน 61 คน (ร้อยละ 

95.3) รองลงมำ คือ บุคคลภำยนอก จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 3.1) และ เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 

1.6) ตำมล ำดับ ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำทั้งหมด 61 คน ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี 

(ร้อยละ 100) นอกจำกนี้ นักศึกษำส่วนใหญ่สังกัดวิทยำลัยเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 24 คน (ร้อยละ 39.4) 

รองลงมำ คือ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 6 คน (ร้อยละ 9.9) วิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 5 คน 

(ร้อยละ 8.3) ไม่ระบุคณะ จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 6.6) วิทยำลัยแพทยศำสตร์และคณะทัศนมำตรศำสตร์ 

จ ำนวน 3 รำยเท่ำกัน (ร้อยละ 4.9) คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยกำร

ท่องเที่ยวและกำรบริกำร คณะบัญชี มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 2 คน (ร้อยละ 3.3) และ คณะกำยภำพบ ำบัด

และเวชศำสตร์กำรกีฬำ คณะเทคนิคกำรแพทย์ คณะวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำลัยกำรแพทย์แผนตะวันออก วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม สถำบันรัฐศำสตร์ และ

สถำบันอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม มีจ ำนวนเท่ำกัน คือ 1 คน (ร้อยละ 1.6) ตำมล ำดับ 
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   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.31) และควำมพึงพอใจในแต่ละรำยกำรมีค่ำเฉลี่ย

ในระดับมำกทั้งหมด โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.42) 

รองลงมำ คือ รูปแบบของนิทรรศกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.31) และ ควำมน่ำสนใจ (ค่ำเฉลี่ย 4.20) ตำมล ำดับ 

 
1. การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเกีย่วกับวันสิง่แวดล้อมไทยและการลดการใช้พลาสติก 

  
 

2. นิทรรศการ 
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  2.2.5 นิทรรศการออนไลน์ “ให้ค าสอนของพ่อ...เป็นประทีปส่องทาง” 

   นิทรรศกำรออนไลน์  “ให้ค ำสอนของพ่อ...เป็นประทีปส่องทำง” จัดแสดง

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 2 ธันวำคม 2562 - ศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรทั้งสิ้น 

83 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำรทั้งสิ้น 40 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำ 

จ ำนวน 23 คน (ร้อยละ 57.5) รองลงมำ คือ บุคคลภำยนอก จ ำนวน 10 คน (ร้อยละ 25.0) เจ้ำหน้ำที่ 

จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 10.0) และ อำจำรย์ จ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 7.5) นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ผู้ตอบแบบ

ประเมินที่เป็นนักศึกษำทั้งหมดก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี  

   จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 23 คน พบว่ำ คณะที่มี

นักศึกษำตอบแบบประเมินมำกที่สุด ได้แก่ วิทยำลัยเภสัชศำสตร์ และ คณะรังสีเทคนิค ซึ่งมีจ ำนวน 5 คน

เท่ำกัน (ร้อยละ 21.8) รองลงมำคือ คณะเทคนิคกำรแพทย์ จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 17.5) คณะ

บริหำรธุรกิจ จ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 8.8) และ คณะศิลปศำสตร์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ วิทยำลัยกำร

ออกแบบ วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และวิทยำลัยทันตแพทยศำสตร์ มีจ ำนวน 1 คนเท่ำกัน (ร้อยละ 4.3) ตำมล ำดับ 

  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.36) ซึ่งแต่ละรำยกำรมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกทั้งหมด 

โดยควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำรมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.45) รองลงมำ คือ ควำมน่ำสนใจ 

(ค่ำเฉลี่ย 4.33) และ รูปแบบของนิทรรศกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.32) ตำมล ำดับ 
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  2.2.6 นิทรรศการออนไลน์ “เพราะน้ าส าคัญต่อชีวิต...โปรดคิดสักนิดก่อนปล่อย

น้ าแต่ละหยดให้สูญเสียไปอย่าง ไร้ค่า” 

   นิทรรศกำรออนไลน์จัดแสดงระหว่ำงวันศุกร์ที่ 20 มีนำคม – พฤหัสบดีที่ 28 

พฤษภำคม 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรทั้งสิ้น 38 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ

ในกำรจัดนิทรรศกำรทั้งสิ้น 11 คน โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 4 คน (ร้อยละ 

36.3) รอง ลงมำ คือ นักศึกษำ มีจ ำนวน 3 คน (ร้อยละ 27.3) อำจำรย์และบุคคลภำยนอกมีจ ำนวน 2 คน

เท่ำกัน (ร้อยละ 18.2) ตำมล ำดับ  

   จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 3 คน แบ่งเป็นนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 33.3) และระดับปริญญำโทและปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน (ร้อย

ละ 66.7) โดยนักศึกษำคณะอำชญำวิทยำและกำรบริหำรงำนยุติธรรมมีจ ำนวนมำกที่สุด คือ 2 คน (ร้อย

ละ 66.7) รองลงมำ คือ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 33.3) 

  จำกผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 11 คน มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมอยู่

ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.57) โดยรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของนิทรรศกำรและควำมรู้ที่

ได้รับจำกนิทรรศกำร มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุดและเท่ำกัน (ค่ำเฉลี่ย 4.73) รองลงมำ คือ ควำม

น่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.27) นอกจำกนี้ ผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 2 คน ยังได้

แสดงควำมคิดเห็นต่อนิทรรศกำร ได้แก่ เนื้อหำน่ำสนใจดี แต่อัดแน่นมำกไปหน่อย (1 คน) และ ข้อมูลมำก

เกินไป แต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น (1 คน) 
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  2.2.7 นิทรรศการออนไลน์  “การปลูกจิตส านึกด้ านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดแทรกอยู่ในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 

   นิทรรศกำรออนไลน์จัดแสดงระหว่ำงวันพุธที่ 1 เมษำยน – พฤหัสบดีที่ 28 

พฤษภำคม 2563 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้ชมนิทรรศกำรทั้งสิ้น 27 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ

ในกำรจัดนิทรรศกำรทั้งสิ้น 8 คน โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมี

จ ำนวน 3 คนเท่ำกัน (ร้อยละ 37.5) รองลงมำ คือ อำจำรย์ มีจ ำนวน 2 คน (ร้อยละ 25) และจำกจ ำนวน

ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นนักศึกษำ จ ำนวน 3 คน พบว่ำ เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ร้อยละ 

100)  

   เมื่อพิจำรณำคณะที่นักศึกษำสังกัด พบว่ำ นักศึกษำวิทยำลัยนิเทศศำสตร์มี

จ ำนวนมำกที่สุด คือ 2 คน (ร้อยละ 66.7) รองลงมำ คือ วิทยำลัยครูสุริยเทพ จ ำนวน 1 คน (ร้อยละ 33.3)

  

  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดนิทรรศกำร พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.79) แต่ละรำยกำรที่มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุดทั้งหมด 

โดยรูปแบบของนิทรรศกำรและควำมน่ำสนใจ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันและอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.88) 

รองลงมำ คือ ควำมรู้ที่ได้รับจำกนิทรรศกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.63) 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

การจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 22 ครั้ง ได้แก่ 
 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ชื่อหัวข้อการจัดบอร์ด 
1 10 มถิุนำยน - 14 กรกฎำคม 2562 อำชีพอะไรจะฮอตและมำแรงใน 10 ปี ข้ำงหน้ำ 

2 24 มถิุนำยน – ธนัวำคม 2562 มำตรกำรส ำหรับกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรของ
ส ำนักหอสมุด 

3 1 กกรกฎำคม - 6 สิงหำคม 2562 10 สำยน้ ำ ท่ีสกปรกที่สุดในโลก 

4 3 กรกฎำคม - 30 สิงหำคม 2562 แบรนด์แฟชั่นรักษ์โลก ประกำศตัวขอเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5 10 กรกฎำคม - 30 สิงหำคม 2562 อยู่อย่ำงไรด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน ปี 2019 

6 15 กรกฎำคม - 9 สิงหำคม 2562 โรคเพมพิกัส (โรคตุ่มน้ ำพอง) 

7 7 สิงหำคม - 19 กันยำยน2562 ขยะบกตกทะเล 'เรื่องใหญ่ไทยต้องเร่งแก้' 

8 13 สิงหำคม -19 กันยำยน 2562 สิ่งไม่ควรพลำด สร้ำงสุขภำพดี 

9 3 กันยำยน - 18 ตุลำคม 2562 รองเท้ำทะเลจร ฟื้นชีพรองเท้ำหลงทำงจำกทะเลอันดำมัน 

10 11 กันยำยน 2562 - 20 มนีำคม 2563 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

11 20 กันยำยน - 17 ตุลำคม 2562 กำรท่องเที่ยวเมืองรอง 

12 20 กันยำยน - 15 ตุลำคม 2562 เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

13 16 ตุลำคม 2562 - 13 มกรำคม 2563 ธนำคำรน้ ำใต้ดิน ทำงรอด 'ท่วม-แล้ง' นวัตกรรมสังคม
ต้ำนภัยธรรมชำติ 

14 18 ตุลำคม 2562 - 20 มกรำคม 2563 รำชำภิเษก: 10 เรื่องน่ำรู้กำรเสด็จพระรำชด ำเนินเลียบ 
พระนคร 
โดยขบวนพยุหยำตรำทำงชลมำรค 

15 21 ตุลำคม 2562 - 8 มกรำคม 2563 Thailand Collection ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนโลกได้ 

16 9 มกรำคม - 12 กุมภำพันธ์ 2563 เจำะลึกไฟไหม้ป่ำ Amazon สถำนที่ที่เปรียบเสมือนปอด
ของโลก มุมมองจำกอวกำศ 

17 9 มกรำคม - 20 มนีำคม2563 7-11 ประกำศงดแจกถุงพลำสติก!!!? 

18 14 มกรำคม - 13 กุมภำพันธ์ 2563 ประเทศไทยติด 1 ใน 5 ทิ้งขยะพลำสติกลงทะเลมำกที่สุด
ในโลก 
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ครั้งที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ชื่อหัวข้อการจัดบอร์ด 
19 23 มกรำคม - 1 มนีำคม2563 10 หนังสือเด่นที่ถูกยืมมำกที่สุดในห้องสมุด ม.รังสิต  

ระหว่ำงเดือน มิ.ย.- ธ.ค. 2562 
20 13 กุมภำพันธ์ - 20 มนีำคม 2563 เชื้อไวรัสโคโรนำคืออะไร คนไทยควรรับมือและป้องกันอย่ำงไร 

21 14 กุมภำพันธ์ - 20 มนีำคม 2563 ลดขยะให้เป็นศูนย์ 

22 5 มนีำคม - 29 พฤษภำคม 2563 ยอดนักอ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

2.3 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

งำนสัปดำห์ห้องสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  จัดขึ้นในระหว่ำงวันอังคำรที่ 11 – วัน

ศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563  ประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด อำทิ กิจกรรม

เสวนำวิชำกำร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรอบรมและฝึกปฏิบัติกำรค้นคว้ำข้อมูลเพื่อท ำงำนวิจัยเชิงลึก 

กิจกรรมตอบค ำถำมวิชำกำร กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจำกเศษวัสดุ และ กำรออกร้ำนหนังสือและสินค้ำ

รำคำพิเศษ ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ นอกจำกมีส่วนช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแล้วยังเป็น

กิจกรรมที่ส่งเสริมสัมพันธภำพระหว่ำงห้องสมุดกับผู้ใช้บริกำรให้มีควำมแน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น โดยกิจกรรม

ที่จัดขึ้นภำยในงำนประกอบด้วย 

2.3.1 พิธีเปิดงำนสัปดำห์ห้องสมุด และพิธีมอบรำงวัล “ยอดนักอ่ำน” ครั้งที่ 12 ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 โดย รศ.ดร.ชำติชำย ตระกูลรังสี ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร กำรบรรยำยเรื่อง "รักษ์โลก

แบบง่ำยๆ สไตล์ Gen Z" โดย นำยพงค์พัฒน์ มั่งค่ัง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี 

จ ำกัด ในวันอังคำรที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 7-100  
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2.3.2 กำรอบรมและฝึกปฏิบัติกำรค้นคว้ำทรัพยำกรสำรสนเทศ หัวข้อ "กำรค้นคว้ำข้อมูล
เพื่อท ำงำนวิจัยเชิงลึกในยุด Digital ผ่ำน EDS (EBSCO Discovery Service) ในกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำร
สนับสนุนกำรท ำวิจัย” ณ อำคำรเรียนรวม ตึก 6 ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 
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   2.3.3 กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กำรเตรียมกำรเพื่อเป็นส ำนักงำนสีเขียว: 
ประสบกำรณ์ของส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิต" วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30–
16.30 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อำคำรหอสมุด 
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  2.3.4 กิจกรรม DIY ประดิษฐ์ถุงกระดำษรักษ์โลกและเล่นเกมตอบปัญหำรับของที่ระลึก 
ในวันพุธที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 14.00 – 15.30 น. ณ ลำนหน้ำห้อง Study Room ชั้น 1 อำคำร
หอสมุด 
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  2.3.5 กิจกรรม DIY ประดิษฐ์ “กระถำงต้นไม้ให้คุณ” และเล่นเกมตอบปัญหำรับของที่
ระลึก ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 – 15.30 น. ณ ลำนหน้ำห้อง Study Room ชั้น 
1 อำคำรหอสมุด             
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  2.3.6 กิจกรรม DIY ประดิษฐ์กระเป๋ำสะพำยจำกเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วและเล่นเกมตอบ
ปัญหำรับของที่ระลึก ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.30 – 15.30 น. ณ ลำนหน้ำห้อง Study 
Room ชั้น 1 อำคำรหอสมุด                                    
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  2.3.7  กิจกรรมออกร้ำนหนังสือและสินค้ำรำคำพิเศษ ในวันอังคำรที่ 11 – ศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 
2563 ณ ลำนกิจกรรมหน้ำอำคำรหอสมุด 
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เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.09 โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุดและผลสรุปกำรจัดกิจกรรม 
สหส.อ2.2.5.10 ภำพถ่ำยกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 

สหส.อ2.2.5.11 โครงกำรจัดนิทรรศกำรและผลสรุปกำรจัดนิทรรศกำร 
สหส.อ2.2.5.12     รำยละเอียดข้อมูลที่จัดบอร์ด 
สหส.อ2.2.5.13 ภำพถ่ำยกำรจัดนิทรรศกำรและจัดบอร์ด 
สหส.อ2.2.5.14 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุดและประเมินผล 
 
3. มีการผลิตวารสารวิชาชพี   

ส ำนักหอสมุด มีกำรจัดท ำวำรสำรวิชำชีพชื่อ“รังสิตสำรสนเทศ” ก ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (รำย 6 
เดือน) เริ่มเผยแพร่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ
ศำสตร์ และวิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเพื่อให้เป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกร
ในแวดวงวิชำชีพ โดยมีกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน แต่งต้ังคณะกรรมกำรที่ปรึกษำกิตติมศักด์ิ และกอง
บรรณำธิกำรรวมทั้งคณะท ำงำนประจ ำฉบับเพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำนในกำรติดต่อกับผู้เขียน และ
ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดพิมพ์ตัวเล่ม นอกจำกนี้ยังมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพมำเป็นผู้พิจำรณำบทควำมที่จะตีพิมพ์โดยในปีกำรศึกษำ 2562 ได้จัดพิมพ์เผยแพร่วำรสำรฉบับ
ประจ ำปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกรำคม-มิถุนำยน 2562 และปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม-ธันวำคม 2562 ปัจจุบัน
มีวำรสำรที่พิมพ์เผยแพร่รวมแล้วทั้งสิ้น 46 ฉบับ 

วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ ได้รับกำรพิจำรณำคุณภำพให้เข้ำสู่ฐำน  TCI (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิง
วำรสำรไทย– Thai-Journal Citation Index Centre) ในกลุ่ม 2 มำต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2558 จนถึงปัจจุบัน 
นอกจำกนี้ส ำนักหอสมุดยังได้ด ำเนินกำรจัดท ำพัฒนำระบบกำรจัดกำรวำรสำรออนไลน์(e-Journal) 
ภำษำไทย เพื่อเป็นกำรเผยแพร่วำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมพัฒนำให้เกิดกำรเผยแพร่
ผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยต่ำงๆ อีกด้วย สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ที่http://rilj.rsu.ac.th 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.15 วำรสำรรังสิตสำรสนเทศฉบับที่ 1-2 ปี 2562 
สหส.อ2.2.5.16    หลักฐำนกำรเข้ำสู่ฐำน TCI 
สหส.อ2.2.5.17    เอกสำรเว็บไซต์วำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
 
 
 

http://rilj.rsu.ac.th/
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4. มีบริการวิชาการแก่สังคม 
ส ำนักหอสมุดมีกำรพัฒนำบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ โดยมีกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ระหว่ำงห้องสมุดทั้งสถำบันของรัฐและเอกชน ดังนี้ 
1) เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ซึ่ งมีกำร ต้ังเป็น

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือกันในด้ำนต่ำงๆ  ให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพและกำรให้บริกำรผู้ใช้ กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ให้ควำมช่วยเหลือกันในด้ำนวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นอนุกรรมกำร และมีกำรจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน รวมทั้งมีกำรส่งบรรณำรักษ์เป็น
ผู้แทนเข้ำเป็นคณะท ำงำนในกลุ่มงำนต่ำงๆ ของเครือข่ำยฯ ด้วย 

2) เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต มีควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบัน 
อุดมศึกษำและห้องสมุดองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน โดยร่วมลงนำมควำมร่วมมือกับเครือข่ำย เมื่อวันพุธที่ 
8 เมษำยน 2558   ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2562  มีหน่วยงำนควำมร่วมมือเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว จ ำนวน
ทั้งสิ้น 63 สถำบัน  วัตถุประสงค์ของเครือข่ำยฯ   เพื่อพัฒนำสำรสนเทศและให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเ รียนรู้กำร
บริหำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงหน่วยงำนในเครือข่ำยฯ  

3) เครือข่ำยควำมร่วมมือ TU-Thaipul เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดของรัฐ
และเอกชน  ซึ่งเป็นควำมร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด (Resource sharing) 10 แห่ง เป็น
มหำวิทยำลัยเอกชน 6 แห่ง และรัฐ 4 แห่ง  ได้แก่ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ส ำนักหอสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุด 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ห้องสมุดมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม ส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสยำม ส ำนักงำนวิทย
ทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ หอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล ผ่ำนระบบ EDS 
(EBSCO Discovery Service) ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกันและที่ส ำคัญเป็นกำรช่วย
องค์กรในกำรประหยัดงบประมำณลงได้จ ำนวนมำก แต่สำมำรถมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพิ่มมำกขึ้นในปี
กำรศึกษำ 2562 มีกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดโดยผ่ำนเครือข่ำย TU-Thaipul จ ำนวน 210 รำยกำร      

4)  เครือข่ำยเพื่อนห้องสมุด Friends of the Library  ของห้องสมุดจ ำนวน 10 แห่ง  ได้แก ่
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   ห้องสมุดไทยพีบีเอส องค์กำร
กระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย  ส ำนักหอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล   
ห้องสมุดรัฐสภำ    ห้องสมุดศูนย์คุณธรรม   ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศิลปำกร  หอสมุดแห่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
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เจ้ำพระยำ    และห้องสมุดศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร   เป็นภำคีในกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกร
สำรสนเทศระหว่ำงกันเป็นประจ ำทุกปี  และมีกำรร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  เพื่อคนในชุมชนและโรงเรียน
บริเวณรอบ ๆ ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรจัดกิจกรรมวันที่ 19-20 ธันวำคม 2562 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.18 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ

เอกชน (อพส.) ชุดที่ 17 
สหส.อ2.2.5.19 กำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 
สหส.อ2.2.5.20 หน้ำจอกำรสืบค้น TU-Thaipul 
สหส.อ2.2.5.21 สรุปผลกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย TU-Thaipul 
สหส.อ2.2.5.22    ภำพกิจกรรม Friends of Library ครั้งที่ 8 
 
5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและบริการผ่านสื่อต่างๆอย่างครอบคลุม 
 ส ำนักหอสมุดมีคณะท ำงำนฝ่ำยส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรจำกแผนก
ต่ำงๆ มำท ำหน้ำที่จัดกำรและประสำนงำนในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและบริกำรผ่ำนทั้งสื่อพื้นฐำนและสื่อ
สังคมออนไลน์ซึ่งมีหลำกหลำยช่องทำง โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 1. จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำจดหมำยข่ำวรำยเดือน
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ ไปยังบุคลำกรของคณะ สถำบัน 
วิทยำลัย และหน่วยงำนต่ำงๆ ต้ังแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2547 จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุด
เผยแพร่จดหมำยข่ำวไปแล้ว 187 ฉบับ ผู้สนใจสำมำรถติดตำมจดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุดฉบับย้อนหลังได้
ที่เว็บไซต ์http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html 
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108 
 

 2. ข่ำวส ำนักหอสมุดรำยสัปดำห์ ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นต้นมำ ส ำนักหอสมุด ได้จัดท ำ
จดหมำยข่ำวส ำนักหอสมุดฉบับออนไลน์ส่งไปยังอีเมล์ของบุคลำกรทุกคนในมหำวิทยำลัยรังสิต เพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหำข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ จนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักหอสมุดเผยแพร่ข่ำวส ำนักหอสมุดรำยสัปดำห์ไปแล้ว 199 ฉบับ ผู้สนใจสำมำรถติดตำมจดหมำยข่ำว
ส ำนักหอสมุดฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ http://library.rsu.ac.th/library_newsletterweek.html 
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 3. เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th ส ำนักหอสมุดได้พัฒนำ
เว็บไซต์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรใช้บริกำรของส ำนักหอสมุด โดยมีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  1) จัดให้มีบุคลำกรท ำหน้ำที่ดูแลเว็บไซต์โดยเฉพำะ 

 2) จัดกำรข้อมูลของส ำนักหอสมุดในเว็บไซต์ให้ครอบคลุมเนื้อหำทุกเรื่อง 
  3) มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  4) สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรและคู่มือต่ำงๆผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
  5) มีบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่ำงๆ  
  6) มีสถิติกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
  7) มีกำรรับข้อเสนอแนะและตอบข้อเสนอแนะผ่ำนทำงเว็บบอร์ด 

 
 
             4. สื่อสังคมออนไลน์ ส ำนักหอสมุดได้น ำสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่ำงๆ มำใช้ในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและบริกำรใหม่ๆของห้องสมุดโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่ส ำนักหอสมุดน ำมำใช้ ได้แก่ 
Facebook ส ำนักหอสมุดได้น ำ Facebook มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรและ
ผู้สนใจทั่วไปต้ังแต่ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นมำ โดยมีแอดมินหมุนเวียนกันท ำหน้ำที่น ำเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรกิจกรรม และบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด รวมทั้งเผยแพร่สำระควำมรู้ที่ เป็นประโยชน์
นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังสำมำรถใช้ช่องทำงนี้ในกำรตอบค ำถำมและให้ค ำแนะน ำในกำรค้นหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรแก่สมำชิกได้แบบเรียลไทม์ที่ www.facebook.com/rsulibrary ปัจจุบันมี
สมำชิกจ ำนวน 3,627  คน 

http://www.facebook.com/rsulibrary
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เอกสารประกอบ ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.23      ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและประชำสัมพันธ์  
สหส.อ2.2.5.24     เว็บไซต์ส ำนักหอสมุด 
สหส.อ2.2.5.25     ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรส ำนักหอสมุด 
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6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรให้บริกำรแก่บุคคลภำยนอกเข้ำใช้เพื่อเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชุมชนต่ำงๆ โดยสำมำรถเข้ำใช้ได้ตลอดเวลำที่ส ำนักหอสมุดเปิดท ำกำร ทั้งนี้บุคคลภำยนอกที่มำเข้ำใช้
บริกำรต้องแสดงบัตรประจ ำตัวและแจ้งให้ทำงผู้ให้บริกำรทรำบ ส ำนักหอสมุดได้มีกำรจัดระบบกำร
ตรวจสอบผู้เข้ำใช้ภำยนอกโดยให้มีกำรลงชื่อในสมุดบุคคลภำยนอกที่มำใช้บริกำร รวมทั้งเตรียมบัตร
ส ำหรับสแกนเข้ำประตูอัตโนมัติเพื่อจ ำแนกประเภทของบุคคลที่มำเข้ำใช้ส ำนักหอสมุด ส ำหรับเก็บข้อมูล
ไว้เป็นหลักฐำนต่อไป ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผู้ใช้ภำยนอก 943 รำย 
 นอกจำกกำรให้บริกำรกับผู้เข้ำใช้ที่มำด้วยตนเองแล้ว ทำงส ำนักหอสมุดยังมีบริกำรค้นข้อมูลและ
ส่งส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ที่มีผู้ต้องกำรจำกภำยนอกและจำกควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดเครือข่ำย TU-
Thaipul ที่มีกำรขอใช้บริกำรยืมเอกสำรและขอส ำเนำบทควำมจำกห้องสมุดเครือข่ำย รวมจ ำนวน 216 
รำย โดยผ่ำนห้องสมุดสถำบันที่ตนสังกัดอยู่หรือติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้ง
สถำบันของรัฐและเอกชน  
 ส ำหรับกำรให้บริกำรบุคคลภำยนอกในปีกำรศึกษำ 2562 ทั้งที่มำใช้บริกำรภำยในส ำนักหอสมุด 
และใช้บริกำรส ำเนำเอกสำรจำกภำยนอก จ ำนวนทั้งสิ้น 1,159 รำย 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.26  สมุดเซ็นชื่อบุคคลภำยนอกเข้ำใช้ห้องสมุด 
สหส.อ2.2.5.27 สถิติบุคคลภำยนอกเข้ำใช้ห้องสมุดรำยเดือน 
สหส.อ2.2.5.28   สรุปกำรให้บริกำรยืมและถ่ำยส ำเนำเอกสำรระหว่ำงห้องสมุดจำกสถำบันอ่ืน 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

7. มีการรับฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 
 ส ำนักหอสมุดมีนโยบำยสนับสนุนกำรรับฝึกปฏิบัติงำนให้กับนักศึกษำ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกสถำบัน โดยมีกำรฝึกปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับสำยงำนทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ให้นักศึกษำที่เรียนโดยตรงและส ำหรับนักศึกษำที่มำจำกสำขำวิชำอ่ืนๆ ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้บุคลำกรของแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในกำรฝึกปฏิบัติงำนที่ตนเองรับผิดชอบให้กับนักศึกษำ
และมีกำรจดัท ำตำรำงฝึกปฏิบัติงำนเพื่อเป็นแผนกำรฝึกในแต่ละแผนก รวมทั้งก ำหนดวันเวลำที่ฝึกเพื่อให้
นักศึกษำได้รับทรำบอย่ำงชัดเจน โดยกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรฝึกขึ้นอยู่กับภำระงำนของแต่ละแผนก
เป็นผู้ก ำหนด 



112 
 

 นักศึกษำฝึกงำนต้องเขียนรำยงำนน ำเสนอต่อผู้ฝึกงำนหลังเสร็จสิ้นกำรฝึกงำนของแต่ละแผนก  

เพื่อให้ผู้ฝึกงำนทรำบได้ว่ำนักศึกษำได้เรียนรู้และเข้ำใจในงำนที่ได้ฝึกปฏิบัติและมีกำรแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อ

รวมเป็นรำยงำนฉบับจริงต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษำจะได้รับกำรประเมินผลกำรฝึกงำนจำกแต่ละแผนกด้วย 

  ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดมีกำรฝึกปฏิบั ติงำนวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ให้กับนักศึกษำจำกสถำบันภำยนอก 3 แห่ง จ ำนวน 8 คน ได้แก่ 
 1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม จ ำนวน 4 คน (เริ่มฝึกต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎำคม - 30 
กันยำยน 2562)   
 2. มหำวิทยำลัยบูรพำ จ ำนวน 1 คน (เริ่มฝึกต้ังแต่วันที่ 2 ธันวำคม 2562 – 20 มีนำคม 2563 
 3. มหำวิทยำลัยทักษิณ จ ำนวน 3 คน (เริ่มฝึกต้ังแต่วันที่ 6 มกรำคม - 28 กุมภำพันธ์ 2563)  

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ2.2.5.29 เอกสำรกำรรับนักศึกษำฝึกงำน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ระบบและกลไก 

 ส ำนักหอสมุด มีกำรบริหำรและกำรจัดกำร  โดยก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  มีกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็นแผนก
เทคนิค แผนกพัฒนำ แผนกบริกำร  แผนกหอจดหมำยเหตุ และส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักหอสมุด
ก ำหนดภำระหน้ำที่กำรบริหำรและกำรจัดกำร ในกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร    บุคลำกร
ส ำนักหอสมุดมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ โดยจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดอย่ำง
สม่ ำเสมอ  เพื่อรับทรำบนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และน ำไปถ่ำยทอดให้บุคลำกรของ
แต่ละแผนกรับไปปฏิบัติต่อไป 
 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริหารและการจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุด มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีกำรบริหำรตำม
สำยงำนกำรบังคับบัญชำ โดยมีกำรจัดท ำแผนภูมิกำรแบ่งส่วนงำนออกเป็น 2 ฝ่ำย 5 แผนก มีกำรแบ่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละแผนกอย่ำงชัดเจน  และเพื่อให้กำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักหอสมุดได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบภำรกิจที่
ส ำคัญ จ ำนวน 5 ชุดด้วยกัน คือ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และรอง
ผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำแผนกเป็นกรรมกำรท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำร ก ำหนดแผนงำน และ
ควบคุมให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องและเป็นไปตำมแผนพัฒนำของฝ่ำยวิชำกำร
และมหำวิทยำลัย 

2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และรอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนกตัวแทนบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนกเป็นกรรมกำร ท ำหน้ำที่
พิจำรณำก ำหนดตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑ์วัดคุณภำพของส ำนักหอสมุด ตลอดจนท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพตำมองค์ประกอบและจัดท ำรำยงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีเพื่อน ำเสนอมหำวิทยำลัยต่อไป 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน และรอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนกตัวแทนบรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนก เป็นกรรมกำรท ำหน้ำที่
วิเครำะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดควำมเสี่ยง และน ำ
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ผลกำรประเมินมำปรับปรุงระบบและกลไกกำรเพื่อลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน
และกำรให้บริกำร 

4. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 2562 มี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดเป็นประธำน มีผู้เชี่ยวชำญจำกสำขำที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหำรและบุคลำกร
ส ำนักหอสมุดร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แผน และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ส่งเสริมและสนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนฯ และ
เกณฑ์กำรประเมินฯ ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

5. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี พ.ศ. 2562 มี
หน้ำที่วำงแผนและด ำเนินงำนให้บรรลุตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะท ำงำนทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม  คณะท ำงำนกำรจัดกำรพลังงำนและ
ทรัพยำกร คณะท ำงำนกำรประชำสัมพันธ์และกิจกรรม คณะท ำงำนกำรจัดกำรของเสีย และคณะท ำงำน
กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 

 

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 

2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.04 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ3.3.1.01 โครงสร้ำงกำรบริหำรและภำระงำน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ3.3.1.02 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำร ส ำนักหอสมุด  
สหส.อ3.3.1.03 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุด 

สีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
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สหส.อ3.3.1.04 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำป ีพ.ศ.  2562 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง
ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.21 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.23 รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทั่วทั้งองค์กำร
ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.01 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.03 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.02 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.1.06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและ

ห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
สหส.อ3.3.1.07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ.  2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.22 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 3. มี [2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.04 รำยงำนกำรประชุมคณะ กรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและ

ห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ.  2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรในรูปแบบ PDCA ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกหอจดหมำยเหตุ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและ

ห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
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(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ.  2562 

(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.1 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจ ำแนกต ำแหน่งและก ำหนดภำระหน้ำที่ (Job Description) ของบุคลำกร
อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร ได้แก่ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำแผนก/
ส ำนักงำน  บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน   มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีโดยหัวหน้ำแผนกตำมหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของมหำวิทยำลัย คือ แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 
บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ และจะมีกำรสรุปผลกำรประเมินฯให้บุคลำกรทุกคนทรำบ เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรปฎิบัติงำนของบุคลำกรในส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกรไว้อย่ำงชัดเจน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ3.3.2.08 Job Description ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.2.09 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 2. มี [1] + ระบบติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ3.3.2.10 ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้ำหน้ำที่ด ำรง

ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำน บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
สหส.อ3.3.2.11 แบบรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 3. มี [2] + กำรด ำเนินงำนตำมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่   
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.2.08 Job Description ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำระหน้ำที่   
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.2.11 แบบรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.2.11 แบบรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.2 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ส ำนักหอสมุดมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.36 (คะแนนเต็ม 5) ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อมุมมองด้ำนต่ำงๆ  รวม 10 ข้อ ได้แก่ 

1. ผู้ให้บริกำร  คะแนน   4.61 
2. บุคลำกรห้องสมุดมีบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม   คะแนน   4.58 
3. บุคลำกรห้องสมุดมีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ในเชิงวิชำกำร   คะแนน   4.45  
4. มีตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ   คะแนน   4.45 
5. มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรในหลำยช่องทำงและทันต่อเหตุกำรณ์   คะแนน   4.37 
6. มีบรรยำกำศในกำรอ่ำน / กำรเรียนรู้   คะแนน   4.37 
7.  กำรเข้ำถึงข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดง่ำย และสะดวก   คะแนน   4.31 
8.  มีห้อง Study room เปิดบริกำร 24 ชั่วโมง   คะแนน   4.25 
9.  เทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัยและมีอุปกรณ์เพียงพอแก่กำรให้บริกำร คะแนน   4.16 

10.  ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภทมีควำมทันสมัยและครอบคลุมทุกสำขำวิชำ คะแนน   4.05 
 
 

คะแนน เกณฑ์กำรประเมิน หมำยเลขและเอกสำรอ้ำงอิง 
1 [1] ค่ำเฉลี่ย  1.00-1.50  
2 [2] ค่ำเฉลี่ย  1.51-2.50  
3 [3] ค่ำเฉลี่ย  2.51-3.50  

4 [4] ค่ำเฉลี่ย  3.51-4.50 

สหส.อ3.3.3.12แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สหส.อ3.3.3.13รำยงำนกำรศึกษำควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

5 [5] ค่ำเฉลี่ย  4.51-5.00  
 
ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.3 

ผลกำรด ำเนินงำน [ค่ำเฉลี่ย] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 
ข้อ 1-4 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.4 การพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

           ส ำนักหอสมุดสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และสอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์ของส ำนักหอสมุด โดยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย ส ำนักหอสมุด
มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan-IDP) ส ำหรับบุคลำกรระดับ
ปฏิบัติงำน ในปีกำรศึกษำ 2562 มีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรประชุม กำรฝึกอบรม  
กำรสัมมนำ กำรเข้ำฟังบรรยำยทำงวิชำกำร และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
รวมจ ำนวน  156 ครั้ง ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นกำรจัดโดยส ำนักหอสมุดเองรวม 8 ครั้ง รวมแล้วบุคลำกรมี
โอกำสได้ร่วมกิจกรรมพัฒนำตนเองเฉลี่ยคนละ 6.50 ครั้งต่อปี  

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรที่ส ำนักหอสมุดจัดเอง มีดังนี้ 
1. กำรอบรมเรื่อง กำรเตรียมตัวเพื่อตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว ระดับพื้นที่   วันที่ 5 

มิถุนำยน 2562 
2. กำรสัมมนำเรื่อง “ควำมร่วมมือในกำรจัดหำและบริกำรสำรสนเทศ กลุ่มห้องสมุดโรงเรียน

แพทย”์   วันที่ 18-19 กรกฎคม 2562 
3. กำรอบรมเรื่อง กำรเตรียมพร้อมเพื่อรับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว ระดับประเทศ  

วันที่ 26  สิงหำคม  2562 
4. กำรอบรมบรรณำรักษ์วิทยำกร เรื่อง กำรพัฒนำทักษะบรรณำรักษ์  วันที่ 1, 7  พฤศจิกำยน  

2562 
5. กำรอบรมเรื่อง กำรป้องกันอัคคีภัยและฝึกอพยพหนีไฟ   วันที่ 21  พฤศจิกำยน  2562 
6. กำรอบรม “กำรจัดกำรมลพิษและของเสีย และมำตรกำรกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก”  

วันที่ 17  ธันวำคม  2562  
7. กำรบรรยำยเรื่อง “รักษ์โลกแบบง่ำยๆ สไตล์ Gen Z"   วันที่ 11  กุมภำพันธ์  2562 
8. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรค้นคว้ำทรัพยำกรสำรสนเทศ “กำรค้นคว้ำข้อมูล เพื่อท ำงำนวิจัยเชิง

ลึกในยุค Digital ผ่ำน EDS  วันที่ 12 กุมภำพันธ์  2562 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำรำยบุคคลพบว่ำ เป็นไปตำมแผนร้อยละ 71.53 โดยบุคลำกร

ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ร้อยละ  59.22  บุคลำกรระดับเจ้ำหน้ำที่ร้อยละ  40.78 
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เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 

2560-2564 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.04 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ3.3.4.14 แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + ระบบและกลไกในกำรพัฒนำบุคลำกร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ3.3.4.15 เอกสำรบันทึกข้อควำม จดหมำยเชิญประชุม อบรม สัมมนำ ภำยใน-

ภำยนอกประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 3. มี [2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ3.3.4.16 เอกสำรบันทึกกิจกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง)สหส.อ3.3.4.16 เอกสำรบันทึกกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.4.17 รำยงำนผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดรำยบุคคลประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.4 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ 3.5 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph มำใช้ในกำรบริหำรห้องสมุดและกำรปฏิบัติ งำน
ของแผนกต่ำงๆ ข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบได้ถูกน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรจัดสรร
งบประมำณ และกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้กำรจัดกำรและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph ของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วยโมดูลย่อย
ดังนี้ 

1. ระบบกำรจัดกำรและควบคุมกำรจัดหำ (Acquisition Module)  ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริหำรงบประมำณระบบสำมำรถรำยงำนงบประมำณแยก
ตำมคณะและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดหำ 

2. ระบบวิเครำะห์และควบคุมกำรจัดท ำหมวดหมู่ (Cataloging Module) ส ำหรับกำรก ำหนด
และกำรจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักหอสมุดโดยใช้ร่วมกับAcquisition Module ระบบ
สำมำรถรำยงำนจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้รับกำรจัดหมวดหมู่ 
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3. ระบบควบคุมวำรสำร (Serial Control Module)  ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรบอกรับ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องระบบสำมำรถรำยงำนงบประมำณที่ใช้แยกตำมคณะ จ ำนวนรำยชื่อที่บอกรับ รำยกำรที่
เย็บรวมเล่ม สถิติกำรใช้ และสถิติกำรยืม-คืน 

4. ระบบควบคุมกำรยืม-คืน (Circulation Module) ส ำหรับให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร
สำรสนเทศของส ำนักหอสมุด ซึ่งจะท ำงำนร่วมกับรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วและควำม
ถูกต้องในกำรให้บริกำรระบบสำมำรถรำยงำนจ ำนวนกำรยืม จ ำแนกเป็นหมวดหมู่ คณะวัน เดือน ปี สถิติ
กำรยืม-คืนสูงสุดและต่ ำสุด 

5. ระบบกำรยืม-คืน ด้วยตนเองอัตโนมัติ (Self-Check System) โดยใช้ RFID (คลื่นสัญญำณ 
วิทยุ) ในกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สำมำรถยืม -คืนได้ด้วย
ตนเอง 

6. ฐำนข้อมูลผู้ใช้ส ำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้จ ำแนกตำมสถำนะ อำจำรย์ บุคลำกร และ
นักศึกษำ 

7. ระบบประตูอัตโนมัติ สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนกำรเข้ำใช้จ ำแนกตำมคณะและช่วงเวลำ 
 
ส ำนักหอสมุดได้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยสม่ ำเสมอ มีรำยงำนกำรดูแล

บ ำรุงรักษำระบบจำกบริษัทผู้ให้บริกำรเป็นประจ ำ 
ส ำนักหอสมุด  ได้น ำระบบกำรจัดกำรวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ  มำบริหำรจัดกำรส ำหรับกำรผลิต

และเผยแพร่วำรสำรรังสิตสำรสนเทศของส ำนักหอสมุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  ส่งเสริมและเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
และสำขำวิชำอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยระบบกำรจัดกำรวำรสำรรังสิตสำรสนเทศของ
ส ำนักหอสมุดประกอบด้วย 

1. ระบบกำรจัดกำรเนื้อหำวำรสำร (Journal Content Management System) ส ำหรับกำร

บริหำรจัดกำร และเผยแพร่วำรสำรแต่ละฉบับ ซึ่งสำมำรถเลือกอ่ำนบทควำมจำกวำรสำรทั้งฉบับ หรือ

สำมำรถเลือกอ่ำนได้เฉพำะบทควำมที่ต้องกำร 

2. ระบบสมำชิก  แบ่งได้ตำมภำระงำนของแต่ละต ำแหน่งกำรใช้งำน ประกอบด้วย ผู้จัดกำร 

วำรสำรผู้ตรวจพิจำรณำบทควำม และผู้เขียนบทควำม 

3. ระบบ Online Submissionเป็นขั้นตอนกำรน ำส่งบทควำมหรือกำรตรวจพิจำรณำบทควำม 

ทำงระบบออนไลน์ 



124 
 

ระบบกำรจัดกำรวำรสำรรังสิตสำรสนเทศได้รับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำโดยบุคลำกรผู้ดูแลระบบ
ของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  (http://rilj.rsu.ac.th) 

นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุดยังได้ใช้ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรงำน
ด้ำนธุรกำร ได้แก่ งำนด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดกำรงบประมำณ กำรบริหำรบุคคล กำรควบคุมพัสดุและ
ครุภัณฑ์ และงำนประกันคุณภำพ ดังนี้ 

1. โปรแกรมควบคุมนโยบำยและแผนงำนและประเมินผลกำรติดตำมแบบรำยงำนควำมก้ำว 
หน้ำในกำรใช้งบประมำณโครงกำรแต่ละภำคกำรศึกษำของส ำนักงำนวำงแผนและพัฒนำ  
(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลกำรขออนุมัติใช้งบประมำณด ำเนินกำรและงบพัฒนำโครงกำร
ต่ำงๆ  ของส ำนักงำนงบประมำณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐำนข้อมูลของส ำนักงำนบุคคล (http://rsu.ac.th/hr) และระบบประเมินผลบุคลำกรประจ ำปี  
(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของส ำนักงำนบุคคล 

4. ระบบพัสดุออนไลน์ ของส ำนักงำนพัสดุ(http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 
5. ฐำนข้อมูลหน่วยงำนกลำง (http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php) 

 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนเกี่ยวกับระบบข้อมูลสำรสนเทศ 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.01   แผนกลยุทธ์งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย

รังสิต (2560-2564) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบัติ (Action Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 2. มี [1] + ระบบ และกลไกในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.06 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 

http://rsu.ac.th/hr
http://hr.rsu.ac.th/pramern/
http://budget.rsu.ac.th/Inventory/
http://www.rsu.ac.th/qa/departmentall.php
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(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.07 คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรกำรจัดหำและงบประมำณ (Acquisition) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.08 คู่มือปฏิบัติงำนระบบจัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ 

(Cataloging) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.09 คู่มือปฏิบัติงำนระบบบริหำรสำรสนเทศและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials 

Control) 
(อ้างถงึ) สหส.อ2.2.1.10 คู่มือปฏิบัติงำนระบบกำรยืมและคืน (Circulation) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.11 คู่มือปฏิบัติงำนระบบค้นคืนสำรสนทศออนไลน์ (Online public 

access cataloging –  OPAC) 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.12 คู่มือ Training  Guide 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.13 เอกสำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID System User’s  Manual 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.14 เอกสำรบันทึกข้อแก้ไข/ปัญหำของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะน ำ/

อบรมแก่บุคลำกร  
 
ข้อ 3. มี [2] + กำรด ำเนินงำนในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศตำมแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.06 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Aleph 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.09  สรุปค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.2.10  สรุปจ ำนวนรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดซื้อ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.3.04   สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.5.18 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบงำนวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
สหส.อ3.3.5.19 เอกสำรเว็บเพจหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรขออนุมัติงบประมำณ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + กำรประเมินแผนงำน/โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
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ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.5 

ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 
ข้อ 1-5 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ 3.6 การบริหารความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงาน  

มหำวิทยำลัยรังสิต มีประเภทนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กำร ครอบคลุมควำม เสี่ยง 
4 ด้ำน โดยควำมเสี่ยงทั้ง 4 ด้ำนรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นคือ  

1) ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation Risk)  
3) ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)  
4) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) 
 
มหำวิทยำลัยมีกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นกำรรำยงำนประเมินผล

ในระยะสิ้นปีกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ กำรควบคุมภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ท ำกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดท ำรำยงำนกำร ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปี โดยรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในรอบปี ว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนกำร ด ำเนินงำน ตำมวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด สำมำรถลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
อย่ำงไร โดยมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและระบุข้อเสนอแนะแนวทำงที่จะ บรรลุเป้ำหมำย ตำมแบบ
รำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม ภำยใน ระดับองค์กร  
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กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะมีกำรติดตำมผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
(Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ส ำหรับส่วนงำนย่อยที่ไม่ได้เป็น
ผู้รับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง หำกพบ ปัจจัยเสี่ยงขึ้นระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ให้
รำยงำนเสนอผู้บริหำรส่วนงำนย่อยและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับมหำวิทยำลัย เพื่อหำ
แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่อไปโดยให้มีกำรวิเครำะห์ปัญหำ/ อุปสรรคและแนวทำงที่จะบรรลุ
เป้ำหมำย ตำมแบบรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
ระดับ องค์กร (แบบ ERM มรส.3) 

ในหน่วยงำนวิชำกำร  มีกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดยกำรรำยงำนผลกำรควบคุม
ภำยใน ส ำหรับระดับภำยในหน่วยงำน  (แบบ IC มรส.2)   และกำรรำยงำนผลตำมแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ยงระดับองค์กร ( แบบ ERM มรส.3)  โดยส ำนักหอสมุดต้องมีกำรรำยงำนกำรควบคุมภำยในควำมเสี่ยง
จำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำที่เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน    และกำรรำยงำนผลตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงระดับองค์กรในด้ำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงเรื่องของบุคลำกร    และควำมปลอดภัยของ
นักศึกษำและบุคลำกร ครอบคลุม คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษำ    

2. ด้ำนกำรเงิน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรรักษำสถำนภำพทำงกำรเงินที่มั่นคง 
3. ดา้นกฎระเบยีบ/การปฏบิตักิาร  ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบั กำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (ผลิตภัณฑ์และ

กำรให้บริกำรต่ำง ๆ) 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 

2560-2564 
สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.6.23 รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทั่วทั้งองค์กำร

ฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 2. มี [1] + ระบบ และกลไกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 3. มี [2] + มีกำรประชุมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ3.3.6.22 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 5. มี [4] + มีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรลดระดับควำมเสี่ยง 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 3.6 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ระบบและกลไก  
 ส ำนักหอสมุด มีกำรด ำเนินกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้   มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดต้ังงบประมำณ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของแผนกำรใช้งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  มีกำรก ำหนดกำร
ใช้งบประมำณโดยกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ งบด ำเนินกำร และงบประมำณโครงกำร  มีกำรปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนกำรขออนุมัติ กำรควบคุมกำรขอใช้งบประมำณ และสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
ตลอดระยะเวลำโดยตรวจสอบกำรใช้ผ่ำนระบบออนไลน์ 
 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การเงินและงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักหอสมุดเพื่อร่วมกันพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ   กำรขออนุมัติเบิกเงินงบประมำณมีขั้นตอน
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้     มีกำรจัดเก็บส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติ
งบประมำณไว้เพื่อเป็นหลักฐำนและเพื่อกำรติดตำมกำรขออนุมัติ  และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนิน
โครงกำรและรำยงำนควำมคืบหน้ำเป็นรำยภำคกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินโครงกำรใน
รูปแบบ PDCA ทุกโครงกำร 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีแผนกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ4.4.1.02 งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.03 กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 2. มี [1] + กลไกในกำรใช้งบประมำณประจ ำปี และสอดคล้องกับนโยบำยหลักของมหำวิทยำลัย 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ4.4.1.01 นโยบำยกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.04 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 3. มี [2] + กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร   
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ4.4.1.06 สรุปกำรใช้งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + กำรประเมินผลกำรใช้งบประมำณประจ ำปี   
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ4.4.1.08  ประเมินกำรใช้งบประมำณโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 4.1 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีกำรจัดสรรงบประมำณตำมที่ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัย งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบด ำเนินกำร และงบลงทุน (โครงกำรต่ำงๆ)  ส ำนักหอสมุดมีกำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรเตรียมค ำขออนุมัติงบประมำณ คือ โดยสำมำรถตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
ผ่ำนระบบ Intranet ของส ำนักงำนงบประมำณ ทุกสิ้นภำคกำรศึกษำ   และสิ้นปีงบประมำณ   
ส ำนักหอสมุดมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อสรุปกำรใช้งบประมำณรำยภำคและประจ ำปี
กำรศึกษำ  เพื่อติดตำมว่ำกำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผน   และน ำผลสรุปกำรใช้งบประมำณมำเป็น
แนวทำงในกำรจัดต้ังงบประมำณของปีกำรศึกษำต่อไป   ส่วนงบลงทุนโครงกำรส ำนักหอสมุดต้องจัดท ำ
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรพัฒนำส่งให้ส ำนักงำนวำงแผนและพัฒนำคุณภำพทุกภำค
กำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติกำรและกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ส ำนักหอสมุดจัดท ำโครงกำรวิเครำะห์กำรใช้งบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและ
ให้บริกำร ทุกปีกำรศึกษำ เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนในกำรจัดหำและบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณและเป็นกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและ
ประสิทธิผลของกำรลงทุนในกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุด 

 
แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับในปี 2560-2562 ส านักหอสมุด 
ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

27,135,486.98 27,347,006.43 24,725,126.79 24,505,275.79 23,692,974.59 23,414,000.11 

 
สรุปการใช้งบประมาณส านักหอสมุดเป็นรายปี 

1.  งบประมำณปี 2560 ใช้ไป 100.78%ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
2. งบประมำณปี 2561 ใช้ไป    99.11%ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสร  
3. งบประมำณปี 2562 ใช้ไป    98.82%ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 
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แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของ
ส านักหอสมุดปี 2560-2562 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
รายจ่าย 

13,421,500.00 13,424,906.08 13,421,500.00 13,325,142.36 12,094,020.00 12,081,003.74 

 
สรุปการใช้งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

1.  งบประมำณปี 2560  ใช้ไป 100.03% 
2.  งบประมำณปี 2561  ใช้ไป 99.28%    
3. งบประมำณปี 2562  ใช้ไป  99.89%  (งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 12,094,020.00 / รำยจ่ำย 
12,081,003.74) 

 
ต้นทุนต่อหน่วยทรัพยากรสารสนเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด (ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)   23,414,000.11 บำท 
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด                                  42,944,045   รำยกำร 

 ต้นทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ต่อค่าใช้จ่าย                                    =   0.54   บาท 
 

1. ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 
ค่าใช้จ่ายของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,611,916.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 397,191.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 240,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 34,687.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 4,000.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 27,879.54 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 798.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 10,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 14,702.40 
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ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
11 ค่ำหนังสือและวำรสำรวิชำกำร 12,081,003.74 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 43,440.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 13,740.00 
14 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,076,922.93 
15 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 19,485.00 
16 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 7,546.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 

19 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้
และกำรวิจัย 

1,340.00 

20 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 11,589.50 
21 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ ใช้งบ สมว. 
22 โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 800,000.00 
23 โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 17,250.00 
รวม 23,414,000.11 

 
2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปัจจุบัน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ              รายการ 

หนังสือ 173,386 
วำรสำร 611 
หนังสือพิมพ์ 5 
สื่อโสตทัศน์ 24,343 
เอกสำรจดหมำยเหตุ 9,900 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ 42,735,800 

รวม 42,944,045 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการของห้องสมุด 

ในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มีกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุด โดยกำรเข้ำใช้บริกำรที่
ส ำนักหอสมุดและกำรใช้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่ำงๆ รวมทั้งสิ้น 992,531 ครั้ง กำรใช้บริกำรต่ำงๆ 
ของส ำนักหอสมุดทุกบริกำรนั้นต้องมีต้นทุน ดังนั้นกำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรบริกำรของห้องสมุดสำมำรถ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดสรรงบประมำณและวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำและประสิทธิผลของกำรลงทุนใน
กำรด ำเนินงำนของห้องสมุด โดยใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของส ำนักหอสมุดและจ ำนวนกำรใช้บริกำร
ต่ำงๆ เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรคิดค ำนวณ 

วิธีการค านวณ 

ต้นทุนการบริการต่อจ านวนการให้บริการ 
         ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดของส ำนักหอสมุด(ไม่รวมงบโครงกำรลงทุนสินทรัพย์)        23,414,000.11 บำท 
         จ ำนวนกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2562                                 992,531 ครั้ง 

 ต้นทุนการบริการของส านักหอสมุดต่อ 1 หน่วยการให้บริการ                 = 23.59 บาท 
 

1. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของส านักหอสมุด ปีการศึกษา 2562 
ค่าใช้จ่ายของส านักหอสมุด ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 เงินเดือนและค่ำจ้ำง-ส่วนงำนสนับสนุน 8,611,916.00 
2 ค่ำล่วงเวลำ-ส่วนงำนสนับสนุน 397,191.00 
3 ค่ำตอบแทนต ำแหน่งบริหำร-ส่วนงำนสนับสนุน 240,000.00 
4 ค่ำอบรมและสัมมนำภำยนอกมหำวิทยำลัย 34,687.00 
5 ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 
6 ค่ำรับรอง 4,000.00 
7 ค่ำถ่ำยเอกสำร 27,879.54 
8 ค่ำของขวัญและรำงวัล 798.00 
9 ค่ำเดินทำงในประเทศ 10,500.00 
10 วัสดุส ำนักงำน 14,702.40 
11 ค่ำหนังสือและวำรสำรวิชำกำร 12,081,003.74 
12 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนเกี่ยวกับห้องสมุด 43,440.00.00 
13 สนับสนุนให้นักศึกษำท ำงำนระหว่ำงเรียน 13,740.00 
14 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลเพื่อกำรท ำวิจัย 1,076,922.93 
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15 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 19,485.00 
16 โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 7,546.00 
17 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุด 0.00 
18 โครงกำรรับนักศึกษำทุนข่ำยงำนห้องสมุด 0.00 

19 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะและควำมรู้กำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำร
เรียนรู้และกำรวิจัย 

1,340.00 

20 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว 11,598.50 
21 โครงกำรจัดท ำวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 0.00 
22 โครงกำรบ ำรุงรักษำและดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 800,000.00 
23 โครงกำรจัดประชุมเครือข่ำยห้องสมุดโรงเรียนแพทยศำสตร์ 17,250.00 

รวม 23,414,000.11 
  
 2. จ านวนการใช้บริการ ปีการศึกษา 2562 

สถิติการใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน (ครั้ง) 
1. การเข้ามาใช้บริการ ณ จุดห้องสมุด  
1.1 ผู้เข้ำใช้หอสมุดกลำง 51,944 
1.2 กำรใช้ตัวเล่มทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ 59,562 
1.3 กำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ/กำรยืมต่อที่เคำน์เตอร์ 7,284 
1.4 กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเคำน์เตอร์ 6,678 
1.5 กำรใช้บริกำรตอบค ำถำม  2,710 
1.6 กำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต 2,311 
1.7 กำรใช้บริกำร Books Drop 228 
1.8 กำรใช้บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม (Study Room) 986 
1.9 กำรลงทะเบียนสมำชิกและต่ออำยุสมำชิกใหม่และน ำเข้ำระบบอัตโนมัติ 24,174 
1.10 กำรบริกำรหนังสือใหม่ประจ ำสัปดำห์ 1,389 

รวม 157,266 

2. การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์  

2.1 กำรใช้ผ่ำนเว็บไซต์ 28,186 
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หมายเหตุ: 

 1) ต้ังแต่วันที่ 23 มีนำคม - 30 เมษำยน 2563 ส ำนักหอสมุดปิดท ำกำรตำมประกำศของ

มหำวิทยำลัยรังสิต เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อ COVID-19 

 2) เดือนพฤษภำคม 2563 ส ำนักหอสมุดเปิดท ำกำร แต่อนุญำตให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำมำท ำกำรยืม

หรือคืนทรัพยำกรสำรสนเทศเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้เข้ำมำนั่งอ่ำนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  

 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำนกำรเงินและกำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคล้อง และครอบคลุมภำรกิจ   

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.01 นโยบำยกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.02 งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.03 กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 
 

2.2 กำรใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน Primo Search และ EDS 239,188 
2.3 กำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ 558,963 
2.4 กำรใช้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดผ่ำนเครือข่ำย TU-Thaipul 210 
2.5 กำรยืมทรัพยำกรต่อทำงออนไลน์ 2,611 
2.6 กำรใช้บริกำรตอบค ำถำมทำงออนไลน์ 129 
2.7 กำรยืมทรัพยำกรผ่ำนทำง Self Check Out  1,818 
2.8 กำรคืนทรัพยำกร ผ่ำนทำง Books Return 1,166 
2.9 กำรจองทรัพยำกรผ่ำนทำงออนไลน์ 9 
2.10 กำรบริกำรข้อมูลผู้ใช้ผ่ำนทำงออนไลน์  2,985 

รวม 835,265 
รวมทั้งหมด 992,531 
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ข้อ 2. มี [1] + ระบบและกลไกกำรตรวจสอบ และมีกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 3. มี [2] + กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกกิจกรรม / โครงกำร 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรในรูปแบบ PDCA  ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
 
ข้อ 4. มี [3] + กำรสรุป หรือรำยงำน และเผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ4.4.1.06 สรุปกำรใช้งบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำ    
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุดประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 4.2 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไก  
 
 ส ำนักหอสมุดมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพื่อด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย    และจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี ส ำนักหอสมุด
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน น ำเสนอผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
2. ก ำหนดและมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ 
3. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพให้สอดคล้องกับหลักกำรและนโยบำยกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
4. ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักหอสมุด 
5. พิจำรณำเสนอชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
6. ควบคุม ก ำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน

ภำยในส ำนักหอสมุด 
7. สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
8. แจ้งผลกำรตรวจสอบคุณภำพของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในให้หน่วยงำนใน

ส ำนักหอสมุดทรำบ เพื่อน ำผลไปด ำเนินกำรต่อไป 
9. ประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืนๆ ทั้งภำยในและ

ภำยนอก 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักหอสมุดมีระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำหนดนโยบำยแผนงำน
ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ   เพื่อพัฒนำคุณภำพกำร
บริกำรวิชำกำรแก่ผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำร สนองตอบ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ และพร้อมส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นส ำนักหอสมุดได้น ำผลสรุปกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ มำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนต่อไป  
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 ส ำนักหอสมุดมีกำรตรวจสอบคุณภำพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส ำนักหอสมุด โดยท ำกำรตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และเอกสำรอ้ำงอิงเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2563  และมีกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพฝ่ำยวิชำกำร เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2563 
ส ำนักหอสมุดได้จัดท ำเป็นรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  เพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  เพื่อรับกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน   ในฐำนะเป็นหน่วยงำนในสังกัดของฝ่ำยวิชำกำร ในวันที่ 22 ตุลำคม 2563 

หลังจำกส ำนักหอสมุดได้น ำระบบประกันคุณภำพมำเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนในปี
กำรศึกษำ 2545 สำมปีต่อมำคือปีกำรศึกษำ  2548 ส ำนักหอสมุดได้น ำกิจกรรม 5ส มำใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนด้วยเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงำนและพื้นที่กำรให้บริกำร โดย
มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมกำรกิจกรรม 5ส เพื่อท ำหน้ำที่
บริหำรและด ำเนินกิจกรรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มีกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรกิจกรรม 5ส อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีกำรน ำผลสรุปจำกกำรประชุมมำด ำเนินกำรแก้ไขให้ได้มำตรฐำนของกิจกรรม 5ส มีผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน  มีกำรท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเป็นหลักฐำนทำงด้ำน
เอกสำรและกำรด ำเนินงำนกิจกรรม5ส ของแต่ละปี ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักหอสมุดได้เพิ่มอีก 2
ส คือ สวยงำม และสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนำสู่กำรเป็นห้องสมุดสีเขียวโดยผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันอังคำรที่ 19 ธันวำคม 2560 และ
เป้ำหมำยต่อไปคือกำรขอรับกำรประเมินเป็นส ำนักงำนสีเขียว ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมมีกำรด ำเนินกิจกรรม 7ส 
เป็นส่วนหน่ึงในเกณฑ์มำตรฐำนฯ 

   และด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสีเขียวที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ. 2562  
ส ำนักหอสมุดได้ขอรับกำรตรวจประเมินเป็นส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและผ่ำนกำรตรวจทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศได้รับคะแนนในระดับดีเยี่ยม   
(ระดับเหรียญทอง)  นอกจำกนี้ในปีเดียวกัน ส ำนักหอสมุดยังได้รับรำงวัลชนะเลิศห้องสมุดสีเขียว ( IFLA 
Green Library  Award 2020) จำกสหพันธ์นำนำชำติแห่งสถำบันและสมำคมห้องสมุด (IFLA –
International Federation of Library Associations and Institutions) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรำงวัลแห่งควำม
ภำคภูมิใจ 
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เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีคณะกรรมกำร หรือผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ5.5.1.01 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + แผนกำรตรวจสอบคุณภำพ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ5.5.1.03 ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยในส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 3. มี [2] + กลไกเสนอผลกำรตรวจสอบ และประเมินผลตนเอง โดยจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปี
เสนอต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัด [ฝ่ำย] 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.03 ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ของมหำวิทยำลัย 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ5.5.1.04 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน

สนับสนุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 



141 
 

 
ข้อ 5. มี [4] + กำรน ำผลกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 5.1 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 

เอกสารประกอบ  ได้แก่ 
สหส.อ5.5.1.07 รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
สหส.อ5.5.1.08 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
สหส.อ5.5.1.09 ค ำสั่งส ำนักหอสมุดเรื่อง แต่งต้ังกลุ่มพื้นที่กิจกรรม 7ส  ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
สหส.อ5.5.1.10                 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม7ส ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 
                                        2562 
 
ตัวบ่งชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

ผลการด าเนิงาน 

 ส ำนักหอสมุดก ำหนดให้ทุกแผนกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพโดยกำรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักหอสมุด ประกอบด้วย ผู้บริหำรตัวแทนบรรณำรักษ์ และตัวแทน
เจ้ำหน้ำที่จำกทุกแผนกมีกำรก ำหนดและปรับปรุงตัวบ่งชี้คุณภำพให้สอดคล้องกับภำระงำนหลัก และ
ด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรประเมินคุณภำพตนเองตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดไว้ มีกำรประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะ และจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
ได้รับทรำบ 
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เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ด ำเนินกำร 

ข้อ 1  
ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-2   

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-3   

ด ำเนินกำร 
ข้อ 1-4  

ด ำเนินกำร 
ข้อ1-5  

 
ข้อ 1. มีกลไกกำรด ำเนินงำนประเมินตนเองของหน่วยงำน 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 2. มี [1] + บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.01 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด  ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 3. มี [2] + กำรประเมินผลตนเองของหน่วยงำน 

หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
(อ้างถึง) สหส.อ.5.5.1.03 ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
ข้อ 4. มี [3] + กำรน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำ 
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
(อ้างถึง) สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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ข้อ 5. มี [4] + กำรปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ        
หมำยเลขเอกสำรอ้ำงอิง ชื่อรำยกำรเอกสำร 
สหส.อ5.5.2.06 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

ส ำนักหอสมุด 2561 
 

ผลการประเมินการด าเนินงานตัวบ่งชี้ 5.2 
ผลกำรด ำเนินงำน [ข้อ] ผลกำรประเมิน [คะแนน] 

ข้อ 1-5 5 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่3 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
กำรด ำเนินงำน 

[ข้อ] [คะแนน] 
1.1  กำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน  และแผนด ำเนินกำร  1-5 5 
1.2  กำรก ำหนดนโยบำย / แผนงำน และกำรประเมินแผนงำน 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 1 10 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1  5.00 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก [ภำระงำนตำมหน่วยงำนนั้น ๆ ] 

ตัวบ่งชี้ 
กำรด ำเนินงำน 

[ข้อ] [คะแนน] 
2.1งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1-5 5 
2.2งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 1-5 5 
2.3  งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 1-5 5 
2.4  งำนจดหมำยเหตุ 1-5 5 
2.5  งำนบริกำรส่งเสริมวิชำกำร 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 2 25 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 5.00 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ่งชี้ 
กำรด ำเนินงำน 

[ข้อ] [คะแนน] 
3.1  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 1-5 5 
3.2  กำรก ำหนดภำระหน้ำที่ของบุคลำกร 1-5 5 
3.3ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 1-4 4 
3.4 กำรพัฒนำบุคลำกร 1-5 5 

ส่วนท่ี 3 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
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3.5 ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 1-5 5 
3.6 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 3 29 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 4.83 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

ตัวบ่งชี้ 
กำรด ำเนินงำน 

[ข้อ] [คะแนน] 
4.1  กำรเงินและงบประมำณ 1-5 5 
4.2 กำรจัดสรรงบประมำณและกำรตรวจสอบ 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 4 10 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 5.00 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ 
กำรด ำเนินงำน 

[ข้อ] [คะแนน] 
5.1 กำรประกันคุณภำพ และกำรตรวจสอบคุณภำพ 1-5 5 
5.2 ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของหน่วยงำน 1-5 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 5 10 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 5.00 

 

 
หมายเหตุ: 

 

 คะแนนรวมองค์ประกอบ   =     ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ   =     คะแนนรวมองค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้  
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ส่วนที ่4 
สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2562 

และสรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่น ขอ้สังเกต  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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สรุปรายงานประจ าปีการศึกษา 2562  
และสรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

(n) 

ค่าเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 (x) 
ความหมาย 

1. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินกำร 

2 5.00 ดีมำก 

2. ภำระงำนหลัก 5 5.00 ดีมำก 
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 6 4.83 ดีมำก 
4. กำรเงินและงบประมำณ 2 5.00 ดีมำก 

5. ระบบ และกลไกกำรประกันคุณภำพ 2 5.00 ดีมำก 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 17   
คะแนนถ่วงน้ าหนัก** 
รวมองค์ประกอบที่ 1-5 

 83.98  

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 1-5 

 4.94 ดีมาก 

 

 

 
 
 

ส่วนท่ี 4 

การคิดค านวณ 
         *เท่ำกับ(2x5.00) + (5x5.00) + (6x4.83) + (2x5.00) + (2x5.00)  

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

                  **เท่ำกับ     83.98      =     4.94 
                   17 
  

                      n  =  จ ำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
 x  =  ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนแต่ละองค์ประกอบ  
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สรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 
 
จุดเด่น  
    1. มีฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  โดยมีกำรบอกรับฐำนข้อมูล  Scopus  
อย่ำงต่อเนื่องมำต้ังแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติที่ส ำคัญในกำรจัดอันดับ ควำมสำมำรถ
ทำงกำรวิจัย ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยต่ำงๆ  ทั่วโลก (World University Rankings)   ทั้งนี้
อำจำรย์  นักวิจัย  นักวิชำกำร  ตลอดจนนักศึกษำในมหำวิทยำลัย จะได้มีโอกำสเข้ำถึง  ศึกษำและ
ค้นคว้ำผลงำนวิจัยจำกประเทศต่ำง ๆ   ทั่วโลกได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  และสำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพงำนวิจัยได้อย่ำงต่อเนื่อง    
             2. มีกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ครอบคลุมตำมสำขำวิชำ   มีฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ   เช่น  
Science Direct  /  IEEE/IEL  /  Wiley-  Online Library / ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) / 
Business Source Complete / CINAHL Plus with Full Text      มีฐำนข้อมูลเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับกัญชำ
และไผ่ ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้ได้เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก 

 3.  มีกำรจัดปฐมนิเทศแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษำใหม่ตลอดปีกำรศึกษำ      
 4.  มีกำรจัดอบรมและแนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่องำนวิจัยแก่อำจำรย์ และนักศึกษำทุกระดับ
อย่ำงต่อเนื่อง 

5.  มีช่องทำงติดต่อเพื่อกำรบริกำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรหลำยช่องทำง เช่น Ask a 
Librarian ทั้งทำงโทรศัพท์  และทำงออนไลน์   อีเมล  และเครือข่ำยสังคมออนไลน์     

6.   มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรใช้ห้องสมุด  เพื่อรณรงค์ให้รักกำรอ่ำน  และกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำ  

7.  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อประโยชน์ใน
กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน และประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ  
โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด   TU- Thaipul   ซึ่งเป็นควำม
ร่วมมือในกำรยืมทรัพยำกรระหว่ำงห้องสมุด (Resource sharing)  10  แห่ง  ได้แก่ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ    
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย   มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์   มหำวิทยำลัยศรีปทุม   มหำวิทยำลัยสยำม   
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช   มหำวิทยำลัยรังสิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
และมหำวิทยำลัยมหิดล   ผ่ำนระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)    
             8. มีแนวกำรปฏิบั ติที่ ดี   ในกำร เป็นอำคำรที่มีกำรอนุรักษ์พลั งงำนและสิ่ งแวดล้อม  
ส ำนักหอสมุดมีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงำนที่จะเป็นต้นแบบหรือตัวอย่ำงให้กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย  ที่จะเป็นองค์กรในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  โดยในปี 2562  ส ำนักหอสมุดได้
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ผ่ำนกำรตรวจประเมินเป็นส ำนกังำนสีเขียวทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ  โดยได้รับคะแนนในระดับ
ดีเยี่ยม   (ระดับเหรียญทอง)  นอกจำกนี้เมื่อเดือนมีนำคม 2563  ส ำนักหอสมุดยังได้รับรำงวัลชนะเลิศ  
ห้องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library  Award) ประจ ำปี ค.ศ. 2020  จำกสหพันธ์นำนำชำติแห่งสถำบัน
และสมำคมห้องสมุด (IFLA –International Federation of Library Associations and Institutions) 
   9.   ส ำนักหอสมุดมีกำรผลิตวำรสำรวิชำกำรทำงวิชำชีพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์  และได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำสู่ฐำน TCI (ศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย – Thai-
Journal Citation Index Centre) ในกลุ่มที่ 2   

10. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีโอกำสได้ใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนต่ำงๆ   
 
ข้อสังเกต  

 
 อำคำรหอสมุดมีสภำพทรุดโทรมและแออัด ลักษณะทำงกำยภำพของอำคำรไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ มีอุปสรรคในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ที่ใช้งำนในปัจจุบันมีสภำพเก่ำไม่ทันสมัยและไม่ครบถ้วน โดยเฉพำะอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศซึ่งเป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรเรียนรู้และเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว  

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

มหำวิทยำลัยฯ ควรเร่งด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรหอสมุด   ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ทันสมัย เพิ่มพื้นที่สร้ำงสรรค์ผลงำน (Co-working space) เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรยุคปัจจุบัน           
ที่ต้องกำรพื้นที่เพื่อกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม กำรทบทวนบทเรียนร่วมกัน  รวมถึงกำรพักผ่อนหย่อนใจใน
ระหว่ำงกำรอ่ำนหนังสือหรือท ำกำรบ้ำน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ส านักหอสมุด
รับผิดชอบ  

ปีการศึกษา 2562 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
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รายชือ่เอกสารอา้งองิตามตวับง่ชี ้6.1 สิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้ 
ส านกัหอสมดุ 

ล าดบัที ่ เลขเอกสาร ชือ่เอกสาร/ดาวนโ์หลด 

1 มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัรงัสติ พ.ศ. 2560–2564 

2 มรส.สหส.6.1.002 แผนด าเนินงานส านกัหอสมุดประจ าปีการศกึษา 2562 

3 มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

4 มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

5 มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ ส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

6 มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจง้เรื่องงบประมาณ ประจ าปีการศกึษา 2562 

7 มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใชจ้่ายทรพัยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศกึษา 2562 

8 มรส.สหส.6.1.008 เอกสารการดแูลและบ ารุงรกัษาระบบหอ้งสมุดอตัโนมตั ิAleph ประจ าปีการศกึษา 2562 

9 มรส.สหส.6.1.009 จ านวนคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ ส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

10 มรส.สหส.6.1.010 เวบ็ไซตส์ านกัหอสมุด http://library.rsu.ac.th 

11 มรส.สหส.6.1.011 ช่องทางประชาสมัพนัธข์า่วสารส านกัหอสมุดปีการศกึษา 2562 

12 มรส.สหส.6.1.012 แบบส ารวจความพงึพอใจ ประจ าปีการศกึษา 2562 

13 มรส.สหส.6.1.013 แผนปฏบิตังิาน (Action plan)ส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

14 มรส.สหส.6.1.014 สรุปจ านวนทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดของส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

15 มรส.สหส.6.1.015 สรุปจ านวนและรายชื่อทรพัยากรสารสนเทศทีจ่ดัหา ประจ าปีการศกึษา 2562 

16 มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถติกิารใชบ้รกิาร ประจ าปีการศกึษา 2562 

17 มรส.สหส.6.1.017 สรุปสถติกิารปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

18 มรส.สหส.6.1.018 สรุปจ านวนการอบรมการใชฐ้านขอ้มลูและเครื่องมอืเพื่อช่วยการวจิยั ประจ าปีการศกึษา 2562 

19 มรส.สหส.6.1.019 สรุปจ านวนการสอน อบรม การใชฐ้านขอ้มลูแก่นกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 

20 มรส.สหส.6.1.020 สรุปและรายงานผลการประเมนิการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอ่านประจ าปีการศกึษา 2562 

21 มรส.สหส.6.1.021 รายงานการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรงัสติ ประจ าปี
การศกึษา 2562 

22 มรส.สหส.6.1.022 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารส านกัหอสมุดประจ าปีการศกึษา 2562 (ครัง้ที ่1-2562)  

23 มรส.สหส.6.1.023 รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ฝา่ยวชิาการ ประจ าปีการศกึษา 2561 

24 มรส.สหส.6.1.024 สรุปผลการด าเนินงานโครงการส านกัหอสมุด ประจ าปีการศกึษา 2562 

25 มรส.สหส.6.1.025 รายละเอยีดและคุณลกัษณะโปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 

26 มรส.สหส.6.1.026 หน้าจอการสบืคน้ Tu-Thaipul 

27 มรส.สหส.6.1.027 หน้าเวบ็ไซตแ์หล่งขอ้มลูไผ่ และกญัชา 
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28 มรส.สหส.6.1.028 สรุปจ านวนการใหบ้รกิารยมืระหว่างหอ้งสมุดเครอืขา่ยความรว่มมอื Tu-Thaipul 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

29 มรส.สหส.6.1.029 สรุปจ านวนผูล้งทะเบยีนตรวจผลงานใน Turnitin  ปี พ.ศ. 2562 

30 มรส.สหส.6.1.030 รายงานผลประเมนิโครงการส านกังานสเีขยีวตาม PDCA ประจ าปีการศกึษา 2562 

31 มรส.สหส.6.1.031 สรุปผลการด าเนินงานส านกังานสเีขยีว ประจ าปีการศกึษา 2562 

32 มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการตรวจประเมนิส านกังานสเีขยีว (Green office)  ระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 
2562 

33 มรส.สหส.6.1.033 ประมวลภาพการเขา้รบัรางวลัระดบัทอง ส านกังานสเีขยีว ปี พ.ศ. 2562 

34 มรส.สหส.6.1.034 ผลประกวดรางวลัชนะเลศิหอ้งสมุดสเีขยีวการพฒันาอย่างยัง่ยนื (IFLA Green Library Award) 

35 มรส.สหส.6.1.035 การใหบ้รกิารออนไลน์ต่างๆ ของส านกัหอสมุด 

36 มรส.สหส.6.1.036 การขยายเวลาก าหนดคนืทรพัยากรสารสนเทศ 

37 มรส.สหส.6.1.037 บุคลากรส านกัหอสมุดปฏบิตังิาน WFH ในช่วงสถานการณ์โควดิ 

38 มรส.สหส.6.1.038 มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัในการเขา้ใชบ้รกิารพืน้ทีห่อ้งสมดุ 

39 มรส.สหส.6.1.039 เวบ็ไซตห์อ้งสมุดสเีขยีว ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัรงัสติ 
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/index.html/ 

40 มรส.สหส.6.1.040 เวบ็ไซตส์ านกังานสเีขยีว ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรงัสติ http://library.rsu.ac.th/greenoffice/ 

41 มรส.สหส.6.1.041 สรุปขอ้มลูเอกสารทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู Scopus 2017-2020 

42 มรส.สหส.6.1.042 สรุปผลด าเนินงานบรกิารยมืระหว่างหอ้งสมุดเครอืขา่ยความร่วมมอื Tu-Thaipul ประจ าปีการศกึษา 
2562 
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ภาคผนวก ข 

รายการเอกสารอ้างอิง 
ในแตล่ะองค์ประกอบ 
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ภาคผนวกข 
รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 

 
ค ำอธิบำยกำรใช้รหัสส ำหรับรำยกำรอ้ำงอิง 
 
องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธานพันธกิจวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ1.1.1.01 ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ วัตถุประสงค์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.1.02 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.03 โครงสร้ำงกำรบริหำรและนโยบำยกำรด ำเนินงำนส ำนักหอสมุดประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.04 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
สหส.อ1.1.2.05 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (Action Plan) ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.06 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2562 
สหส.อ1.1.2.07 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ1.1.2.08 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 
 
องคป์ระกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก 
(ตัวบ่งชี้ 2.1) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.1.01 แผนกลยุทธ์งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต (2561-
2564) 

สหส.อ2.2.1.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 

สหส.อ2.2.1.03 แผนด ำเนินงำนและตำรำงกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 
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องคป์ระกอบที่ 2 :  ภาระงานหลัก(ต่อ) 
(ตัวบ่งชี้ 2.1) (ต่อ) 

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.1.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.1.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(ตัวบ่งชี้ 2.2) 
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.2.01 นโยบำยกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 

สหส.อ2.2.2.02 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.03 แผนด ำเนินงำนและตำรำงปฏิบัติงำนแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.2.04 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สหส.อ2.2.2.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกเทคนิคประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

สหส.อ2.2.2.06 สรุปผลสถิติแผนกเทคนิค ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(ตัวบ่งชี้ 2.3)  
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.3.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.02 แผนด ำเนินงำนและตำรำงปฏิบัติงำนแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.03 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.04 สรุปสถิติแผนกบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.3.05 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกบริกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

(ตัวบ่งชี้ 2.4)   
หมายเลข

เอกสารอ้างอิง 
ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ2.2.4.01 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนกหอจดหมำยเหตุประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.4.02 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรแผนกหอจดหมำยเหตุประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ2.2.4.03 สรุปผลกำรด ำเนินงำนแผนกหอจดหมำยเหตุประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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องค์ประกอบที่3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมำยเลข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ชื่อรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 

สหส.อ3.3.1.01 โครงสร้ำงกำรบริหำรและภำระงำน ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.1.02  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด  
สหส.อ3.3.1.03 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและห้องงสมุดสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี 2562 
สหส.อ3.3.1.04 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี 2562 
สหส.อ3.3.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต

ประจ ำปี 2562 
สหส.อ3.3.1.06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี 2562 
สหส.อ3.3.1.07 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปี 2562 
สหส.อ3.3.2.08 Job Description ส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.2.09 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.2.10 ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรให้คะแนนและแบบประเมินคะแนนเจ้ำหน้ำที่ด ำรงต ำแหน่ง

หัวหน้ำงำน บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ 
สหส.อ3.3.2.11 แบบรำยงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.3.12 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต  

ปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.3.13 รำยงำนกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.4.14 แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.4.15 เอกสำรบันทึกข้อควำม จดหมำยเชิญประชุม อบรม สัมมนำ ภำยนอก-ภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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สหส.อ3.3.4.16 เอกสำรบันทึกกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.4.17 รำยงำนผลตำมแผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักหอสมุดรำยบุคคล ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ3.3.5.18 คู่มือปฏิบัติงำนผู้ดูแลระบบงำนวำรสำรรังสิตสำรสนเทศ 
สหส.อ3.3.5.19 เอกสำรเว็บเพจหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.6.20 แผนบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลประเมินควำมเสี่ยง ส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.6.21 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ3.3.6.22 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักหอสมุด ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562 
สหส.อ3.3.6.23 รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทั่วทั้งองค์กำร ฝ่ำยวิชำกำร

มหำวิทยำลัยรังสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ4.4.1.01 นโยบำยกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.02 งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.03 กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.04 ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.05 ส ำเนำเอกสำรกำรขออนุมัติงบประมำณประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.06 สรุปกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.07 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรในรูปแบบ PDCA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ4.4.1.08 ประเมินกำรใช้งบประมำณโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

ชื่อรายการเอกสารอ้างอิง 

สหส.อ5.5.1.01 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ5.5.1.02 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ5.5.1.03 ผลกำรตรวจสอบตนเองภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
สหส.อ5.5.1.04 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
สหส.อ5.5.1.05 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพส ำนักหอสมุดประจ ำปีกำรศึกษำ 

2562 
สหส.อ5.5.2.06 รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักหอสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


