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คํานํา
รายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551 นี้ จัดทํา
ขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตนเองตาม
แนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552 ที่ผา นมา และนําเสนอ
แกผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกีย่ วของ สาธารณชน คณะกรรมการประกันคุณภาพของฝาย
วิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้
ซึ่งไดมีการปรับปรุงการกําหนดองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ โดยมุงเนนการวัดสัมฤทธิผลในการ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดํ า เนิ น งาน ภาระงานหลั ก ประกอบด ว ย งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ การบริ การทรัพยากรสารสนเทศ และการดําเนินงานของหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
สํานักหอสมุดหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551 (1 มิถนุ ายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) นี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและ
ในการ
หลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงความอุตสาหะมุงมัน่ ของบุคลากรของสํานักหอสมุดทุกคน
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวมมือกันพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ผูเปนผูใชหองสมุดทุกทานที่
สนับสนุนการดําเนินงานของสํานักหอสมุด และขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา
ณ โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่ า นจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
มิถนุ ายน 2552

ข

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนการศึกษามาฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย
เทคนิคและบริการ และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 5 แผนก ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ
แผนกพัฒนา แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ ปจจุบันมีอัตรากําลังทั้งสิ้น 27 คน
ปการศึกษา 2551 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 25,333,887.93 บาท (ยี่สิบหาลานสามแสนสาม
หมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบเจ็ดบาทเกาสิบสามสตางค) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งสิ้น 25,113,343.75
บาท (ยี่ สิ บ ห า ล า นหนึ่ ง แสนหนึ่ ง หมื่ น สามพั น สามร อ ยสี่ สิ บ สามบาทเจ็ ด สิ บ ห า สตางค ) ) คงเหลื อ
งบประมาณเปนเงิน 220,544.18 บาท (สองแสนสองหมื่นหารอยสี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค) คิดเปน
รอยละ 99.13 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,388,885.58 บาท (สิบสามลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดรอยแปด
สิบหาบาทหาสิบแปดสตางค) คิดเปนรอยละ 53.31 ของคาใชจายทั้งหมด
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุด มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการ ไดแก
หนังสือ 129,175 เลม วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 895 รายชื่อ หนังสือพิมพ 18 รายชื่อ
สื่อโสตทัศน 14,689 รายการ และฐานขอมูลออนไลน 9 ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูล E-BOOK OCLC
NetLibrary 7,134 รายชื่อ 2. ฐานขอมูล Blackwell Synergy 750 รายชื่อ 3. ฐานขอมูลมติชน 2,000
บทความ 4. ฐานขอมูล ACM 70,000 บทความ 5.ฐานขอมูล IEL/IEEE 1,574,558 บทความ 6.
ฐานขอมูล EBSCO Business Source Premier 2,300 รายชื่อ 7. ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มและ
สาระสังเขป Science Direct Browse 8,918,912 บทความ 8. ฐานขอมูลสาระสังเขป Dissertation
Abstract Online 2.4 ลานรายชื่อ 9. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ (ไทย) 155,000 รายการ สิ้นสุดปการศึกษา
2551 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อบริการผูใ ช จํานวน 13,275,431 รายการ
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังเปนผูรับผิดชอบขอมูลตัวบงชี้สถาบันที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใช
ในระบบหองสมุดคอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาทตอคน) ในป
2551 มีคาใชจายทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 25,113,343.75 บาท ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 18,874
คน หรือคิดเปน 1,330.57 บาทตอคน
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพตาม 5 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดําเนินงานตอไปนี้

ค
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมีความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตรของฝายวิชาการ
มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ความสํ า เร็ จ ของภาระงานหลั ก ดั ง กล า ว 4 ตั ว บ ง ชี้ ได แ ก การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ดําเนินงานหอจดหมายเหตุ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2551 มีคอมพิวเตอรที่มีอายุใชงานไมเกิน 5 ป
จํานวน 72 เครื่อง และมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อใชในการดําเนินงานในภาระงานหลักดานตางๆ
อยางครบถวน และใชเทคโนโลยีระบุลกั ษณะดวยคลืน่ วิทยุ (RFID) ซึ่งเปนเทคโนโลยีทันสมัยในการ
ใหบริการยืม-คืนดวยตนเอง (Self Check Service) บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยคนละ 5.68 กิจกรรม ตอป
การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ มีการกําหนดนโยบายและแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2551
คาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเทากับ 709.37 บาท (เจ็ด
รอยเกาบาทสามสิบเจ็ดสตางค) และจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา เทากับ 1 : 703.37รายการ คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมดเทากับ
13,388,885.58 บาท (สิบสามลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดรอยแปดสิบหาบาทหาสิบแปด
สตางค) โดยในวงเงินจํานวนนี้ นํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 3,292,708.00
บาท (สามลานสองแสนเกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยแปดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 24.59 ของคาใชจา ยใน

ง
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมด มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปด
สอนโดยมีจาํ นวนหนังสือเพิ่มขึ้น 5,379 เลม หรือเพิม่ ขึ้นรอยละ 4.35 ของจํานวนหนังสือทั้งหมด
การบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดจัดบริการตางๆ แกผูใชอยางครบถวน มี
บริการอิเล็กทรอนิกส และเวลาเปดใหบริการที่เหมาะสม เฉลี่ย 12.5 ชัว่ โมงตอวัน มีบริการตอบ
คําถามและชวยคนควา วันละ 8 ชั่วโมง จํานวนการเขาใชหองสมุดปการศึกษา 2551 มีจํานวนทัง้ สิ้น
497,684 ครั้ง (รวมผูเขาใชผานเว็บไซต และผูเขาใชหอ งสมุดทัง้ ศูนยวิภาวดี และศูนยสาทรธานี) มีการ
ยืมหนังสือ/ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/สื่อโสตทัศนรวมทั้งสิน้ 112,452 รายการ และมีระดับความพึง
พอใจของผูใชอยูในระดับดี (เฉลี่ย 3.42)
การดําเนินการดานจดหมายเหตุ โดยมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของหอ
จดหมายเหตุ มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงาน และไดนํา
ผลการติดตามวิเคราะหและการประเมินมาปรับปรุงงานใหดีขึ้น
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 2.98
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
สํานักหอสมุดมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน การกําหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มีการ
บริหารงานอยางมีสว นรวม
มีคณะกรรมการบริหาร
มีการประชุมเปนประจําเดือนละครัง้ และมี
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดเปนทีป่ รึกษา มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 474 ครั้ง
จําแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา และการบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน
เฉลี่ยคนละ 17.56 ครั้งตอป มีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวใน
คําบรรยายลักษณะงาน นอกจากนี้ ยังใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ติดตามประเมินผลและ
ตัดสินใจ
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุดมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และการ
พัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวิชาการ การวางแผน
การเงินและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม
และมีการพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ในการใชจายเงิน มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุก
โครงการ มีการวิเคราะหการใชงบประมาณ และมีการวิเคราะหตนทุนในการใหบริการหองสมุด
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00

จ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และมีการสับเปลี่ยนทุกป
มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด และ
มีการประเมินที่มีความครบถวนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ นอกจากนี้ ยังใหความ
สําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดานความมีระเบียบ ความสะอาด และ
สุขนิสัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ควบคูกันไป
นับเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สํานักหอสมุด
มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด
คณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูกสรุปและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทาง
แกไข ตลอดจนถูกนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน
ผลการประเมินการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 3.00
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 19 ตัวบงชี้ มีผลการ
ดําเนินงานเทากับ 2.99 หรืออยูในระดับดีมาก
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สวนที่ 1
สถานภาพทั่วไป
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สวนที่ 1
สถานภาพทั่วไป
1.1. สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน
สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ
โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาที่บริหารและ
ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานัก หอสมุด
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตไดเริ่มโครงการกอตั้งหองสมุดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร
ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํ การชั่วคราว และ
เมื่อมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปจจุบันในป พ.ศ. 2529
จึงไดทําการยาย
หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา
ใหบริการทีบ่ ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํ นวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ.
2532 สํานักหอสมุด จึงไดยา ยมายังอาคารหอสมุด ซึง่ เปนทีท่ ําการถาวร

1.2. ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ปรัชญา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูค วามเปนเลิศ
ปณิธาน
สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ
เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี
วิสัยทัศน
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยั เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
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พันธกิจ
สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่
หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช
พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อ
สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนั สมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา
การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสว นรวมในการพัฒนาประเทศ
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2551
ในป ก ารศึ ก ษา 2551
สํ า นั ก หอสมุ ด ไดมี แ ผนพั ฒ นาที่ ส อดคลอ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข อง
มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรดานการเปน e-university และแผนกลยุทธฝายวิชาการในดานการ
บริการวิชาการ โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ ดังนี้
1. แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิม่ พูนทักษะการทํางาน
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันตางประเทศ
1.2 โครงการสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมีคุณวุฒสิ ูงขึ้น
2. แผนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.1 โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักหอสมุด
2.2 โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศ
3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม
3.1 โครงการบริจาคสิ่งพิมพ
3.2 การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนกั ศึกษา
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4. แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการจัดทําแหลงสารสนเทศปทุมธานีเสมือนจริง
5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน
5.1 โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2551
5.2 โครงการกิจกรรม 5 ส
5.3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานระดับชาติและสากล
5.4 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากร
5.5 โครงการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 26
6. แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
6.1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
6.2 โครงการโครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน
7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ
7.1 โครงการสัปดาหหองสมุด
7.2 โครงการแนะนําการใชหองสมุดและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศสําหรับ นักศึกษา
คณาจารย และเจาหนาที่
7.3 โครงการจัดทํา Website หองสมุดสองภาษา
8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Horizon) ระยะที่ 4
8.2 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
8.3 โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส
8.4 โครงการพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส
8.5 โครงการพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต
8.6 โครงการพัฒนาเครือขายเสมือน (Virtual Private Network)
8.7 โครงการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุออนไลน
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9. แผนพัฒนาอาคารสถานที่
9.1 โครงการจัดทํากันสาดหนาอาคารหอสมุด
9.2 โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ
9.3 โครงการติดตั้งประตูทางเขา-ออก อัตโนมัติบริเวณทางเขาหองสมุดชั้น 3
9.4 โครงการทําปายนิเทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา
9.5 โครงการทาสีภายใน-ภายนอกอาคารหอสมุด
สํานักหอสมุดไดจัดทําโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2551 ไวดังนี้
1. โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ
2. โครงการจัดซือ้ บารโคดและแถบแมเหล็กเพื่อปองกันการขโมยทรัพยากรสารสนเทศ
3. โครงการทําฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจยั อิเล็กทรอนิกส
4. โครงการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสระยะที่ 4
5. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
6. โครงการพัฒนาเครือขายเสมือน (Virtual Private Network)
7. โครงการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุออนไลน
8. โครงการงานสัปดาหหองสมุด
9. โครงการจางนักศึกษาเพื่อชวยงานหองสมุด
10. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2551
11. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานระดับชาติและสากล
12. โครงการกิจกรรม 5 ส
13. โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
14. โครงการจัดทํากัดสาดหนาอาคารหอสมุด
15. โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร.อุทยั ทุตยิ ะโพธิ
16. โครงการติดตั้งประตูทางเขา-ออก อัตโนมัติบริเวณทางเขาหองสมุด
17. โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ
18. โครงการจัดทําปายนิเทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา
19. โครงการทาสีภายใน-ภายนอกอาคารหอสมุด
20. โครงการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส
21. โครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน
22. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
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23. โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
24. โครงการจัดทํา Website หองสมุดสองภาษา
25. โครงการจัดระบบความรูออนไลน (Online Knowledge System)
26. โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากร
27. โครงการสนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหมีคณ
ุ วุฒิสูงขึน้
28. โครงการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
29. โครงการฝกงานและทักษะวิชาชีพแกนักศึกษา
30. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับสถาบันตางประเทศ
แผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2552
ในปการศึกษา 2552 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยรังสิต และแผนยุทธศาสตรของฝายวิชาการ พ.ศ. 2550-2554 ดังนี้
ยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขัน และ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดดเดน มีเอกลักษณและ
อัตลักษณ
1. โครงการแนะนําวิธีการใชหอ งสมุดผานระบบออนไลน
2. โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน
3. โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ
4. โครงการบริการตอบคําถามผานระบบออนไลน (MSM)
กลยุทธ 1.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดวยวิธกี ารที่หลากหลาย เพื่อใหทุกคน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2552
2. โครงการศึกษาดูงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร 2 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ
กลยุทธ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยรวมถึงการเผยแพรและพัฒนามาตรฐานการวิจัย
ประเภทวิจยั พื้นฐาน สหวิทยาการ สิง่ ประดิษฐ และนวัตกรรม สูระดับประเทศ
และระดับสากลดวยวิธกี ารที่หลากหลาย
1. โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร 3 การกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (e-University)
กลยุทธ 3.1 จัดทําแผนแมบทเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูความเปนมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส
(e-University)
1. โครงการจัดหาแผนขอมูล (RFID TAG) เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
4. โครงการพัฒนาเครือขายเสมือน (Virtual Private Network)
กลยุทธ 3.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน ICT
1. โครงการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเดิม
2. โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในการวิเคราะหและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ 3.4 สงเสริมและพัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการจัดการความรู (KM) ภายในองคกร
1. โครงการจัดมุมใหบริการอินเทอรเน็ต (โนตบุคสวนตัว)
2. โครงการปรับปรุงหองฝกอบรม
กลยุทธ 3.5 พัฒนาบุคลากร และนักศึกษาเพื่อรองรับกับการกาวสูความเปน
มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส
1. โครงการจัดอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลออนไลน
2. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต สูการเปนสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล (Internationalization)
กลยุทธ 4.2 เสริมสรางความเปนนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยดวยวิธีการทีห่ ลากหลาย
1. โครงการแลกเปลี่ยนบรรณารักษกับสถาบันตางประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักจดหมายเหตุกับสถาบันตางประเทศ
3. โครงการอบรมบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานทักษะภาษาอังกฤษ
4. โครงการศึกษาดูงานหองสมุดในตางประเทศ
5. โครงการพัฒนาเว็บไซดสํานักหอสมุดเปนภาษาอังกฤษ
6. โครงการจัดทําปายนิเทศภายในอาคารหอสมุดสองภาษา ระยะที่ 2
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ยุทธศาสตร 5 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
กลยุทธ 5.1 พัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
1. โครงการจัดทําและเผยแพรเอกสารการจัดการความรูของสํานักหอสมุด
2. โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3. โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกและศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด
ยุทธศาสตรที่ 6 การอนุรกั ษ ทํานุบํารุง และสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ 6.1 อนุรักษ ทํานุบํารุงเผยแพร สงเสริม และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
พื้นถิน่
1. โครงการจัดทําแหลงสารสนเทศปทุมธานีเสมือนจริง
2. โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร
กลยุทธ 7.4 พัฒนาระบบการจัดหาและบริหารทรัพยากรที่คลองตัว มีประสิทธิภาพประหยัด
คุมคาและยั่งยืน
1. โครงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ 7.5 ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมและมีบรรยากาศทางวิชาการและ
สงเสริมบรรยากาศการทํางานโดยคํานึงถึงหลักการความเหมาะสมและชวยลดภาวะ
โลกรอน
1. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ ใหบริการ
แกผูใช
กลยุทธ 7.7 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
1. โครงการจัดทํา Weblog สํานักหอสมุด
2. โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice/CoP)
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะพึงประสงค
กลยุทธ 9.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาเชิงบูรณาการและหลากมิติ เชน ความ
สามารถเชิงวิชาการ (ความรู สมรรถนะ และทักษะสมัยใหม การขัดเกลาทางสังคม
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(Socialization) การพัฒนาสุขภาพทางกายใจ และจิตวิญญาณ การพัฒนา คุณธรรม
การสรางคานิยมที่มีคุณคา (ความซื่อสัตย วิถีชวี ิตทีพ่ อเพียง ฯลฯ)
1. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
2. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด
3. โครงการสัปดาหหองสมุด
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
กลยุทธ 10.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับ เพื่อเตรียม
รับการประกันคุณภาพภายนอกและเขาสูร ะบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา NQF
1. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด

1.3. ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมุด เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงขอใชชื่อใหมวา
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุด ออกเปน 4 แผนก
และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย
1. แผนกพัฒนา
2. แผนกเทคนิค
3. แผนกบริการ
4. แผนกหอจดหมายเหตุ
5. สํานักงานเลขานุการ
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้
1. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ
1.1 งานสงเสริมและพัฒนา
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ
โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย เพื่อการ
พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน
1.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด รวมมือกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูล
ใหม การจัดทําและดูแล Web site ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรใน
สํานักหอสมุด
2. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ
ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ
การลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การดูแลปรับปรุงขอมูลวารสารใน
ฐานขอมูลโครงการ Journal Link การแจงผลการจัดหา การติดตามทวงถาม การดูแลและทําบัญชีคา
ใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนายออก
2.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ สื่อโสตทัศน การจัดทํา
ดัชนีวารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และดรรชนีวารสาร การเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพือ่ บริการ
3. แผนกบริการ รับผิดชอบ
3.1 งานบริการยืม – คืน
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ
แกผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญา
นิพนธ/วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศน หนังสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการ
หนังสือสํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลม
หนังสือ/วารสาร รวมทัง้ การจัดเก็บหนังสือ หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ วารสาร และ
สื่อโสตทัศน นําจัดเรียงขึ้นชั้นใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซม
หนังสือ

11

3.2 งานบริการสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา การบริการตอบคําถาม
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย นักวิจัย การบริการยืมระหวางหองสมุด บริการ
สําเนาบทความระหวางหองสมุด บริการแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ การใหบริการสืบคน
OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน การปฐมนิเทศและการสอน
วิธีการใชหองสมุด
3.3 งานบริการการอาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ
วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง บริการ
หนังสือพิมพฉบับปจจุบันและยอนหลัง บริการกฤตภาคหนังสือพิมพ บริการสิง่ พิมพพเิ ศษ/จุลสาร
การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้ หนังสือและวารสาร รวมทัง้ การจัด
นิทรรศการขาวสารทีน่ าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ
สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิตผิ ูเขาใชสํานักหอสมุด
3.4 งานหองสมุดสาขา
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษา
สาทรธานี ในการใหบริ การทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คื น การบริก ารยืมระหว า ง
หองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ
3. แผนกหอจดหมายเหตุ รับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารจดหมาย
เหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคนและเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังทําหนาที่
ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกีย่ วกับพระราชประวัติของราชวงศ และหนังสือพระราชนิพนธ
และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ
4. สํานักงานเลขานุการ รับผิดชอบ
มีหนาที่ความรับผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนังสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล
บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผนงบประมาณประจําปและ
ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคุมการใชพัสดุ อาคาร
สถานที่ และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
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1.4. โครงสรางการบริหารงาน (ดูแผนภูมิ)
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ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ
สํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ. 2551 ดังนี้
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงินและงบประมาณ
5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนา
การเรียนการสอน
6. นายกสโมสรนักศึกษา
7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
8. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ภารกิจของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ไดแก
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไวและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด
4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือทุกภาคการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
นางนฤมล พฤกษศิลป
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา
นางดาวรัตน แทนรัตน
หัวหนาแผนกเทคนิค
นางสาวชะออน พันถัน
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
นางนฤมล พฤกษศิลป
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
นางดาวรัตน แทนรัตน
หัวหนาแผนกเทคนิค
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน บรรณารักษแผนกเทคนิค
นางกัลยา ตันจะโร
บรรณารักษแผนกบริการ
นางสาวพรศรี สุขการคา
เจาหนาที่แผนกพัฒนา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
เจาหนาที่แผนกเทคนิค
นางกันยา ไทยฉาย
เจาหนาที่แผนกบริการ
นางสาวอาทิตยา ทรัพยสนิ
เจาหนาที่แผนกหอจดหมายเหตุ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา

12. นางสาวชะออน พันถัน

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

1.5. จํานวนบุคลากร
บุคลากรของสํานักหอสมุดมีจํานวนทัง้ สิ้น 27 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการ (คุณวุฒิปริญญาเอก)
1 คน
รองผูอํานวยการ (คุณวุฒิปริญญาโท)
2 คน
บรรณารักษ
คุณวุฒิปริญญาโท
4 คน
คุณวุฒิปริญญาตรี
8 คน
(อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 2 คน)
เจาหนาที่
คุณวุฒิปริญญาตรี
7 คน
5 คน
คุณวุฒิตา่ํ กวาปริญญาตรี
อัตรากําลังคน
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่รบั ผิดชอบและภาระงานของ
แตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร ไป
ปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้
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ตารางอัตรากําลังของแตละแผนก/สํานักงาน
หนวยงานภายใน

จํานวนบุคลากร (คน)
บรรณารักษ เจาหนาที่
1. แผนกหอจดหมายเหตุ
1
1
2. แผนกเทคนิค
5
4
3. แผนกบริการ
6
5
4. แผนกพัฒนา
2
1
5. สํานักงานเลขานุการ
1
รวม
14
12
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูบริหาร มีดังนี้
1. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
2. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
3. นางนฤมล พฤกษศิลป
4. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
5. นางดาวรัตน แทนรัตน
6. นางสาวชะออน พันถัน

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายพัฒนา
รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ
หัวหนาแผนกพัฒนา
หัวหนาแผนกเทคนิค
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

บุคลากรประจําแผนก มีดังนี้
แผนกพัฒนา
1. นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ
2. นางสาวประทีป ชินบดี
3. นางสาวพรศรี สุขการคา

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
เจาหนาที่

แผนกเทคนิค
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน
นางสาวลมัย ประคอนสี
นางกนกวรรณ จันทร

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ

1.
2.
3.
4.

รวม
2
9
11
3
1
26*
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5.
6.
7.
8.
9.

นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางจุรีรัตน เกลีย้ งแกว
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางสาวศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล

1.
2.
3.
4.
5.

แผนกบริการ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
นางสาวศิริรัตน พวงรอย

บรรณารักษ
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

7. นางบุญเสริม แหวนแกว
8. นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
9. นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย
10. นางกันยา ไทยฉาย
11. นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล

หัวหนาแผนก
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
(ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี)
บรรณารักษ
(ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี)
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

แผนกหอจดหมายเหตุ
1. นางพัชรา หาญเจริญกิจ
2. นางสาวอาทิตยา ทรัพยสิน

หัวหนาแผนก
เจาหนาที่

สํานักงานเลขานุการ
1. นางสาวชะออน พันถัน

หัวหนาสํานักงาน

6. นางสาวทิพยวารี วงศเจริญธรรม
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1.6. สถานที่ตั้ง
ชื่อ

:

ที่ตั้ง

:

สํานักหอสมุด
(Rangsit University Library)
อาคารหอสมุด (7) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมูบา นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

อาคารหอสมุด
มหาวิทยาลัยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปน
เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้ สิ้นประมาณ 9,300
ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สาํ หรับใชสอยของหนวยงานอืน่ ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือ
เนื้อที่สาํ หรับกิจการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา
คน และจุหนังสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 คา
กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบตั ิหนาที่ในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ ของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ ไดมีพธิ ีเปดอาคาร
อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ ประทุม
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย
ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา
มาเปนผูอํานวยการ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข ามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกั บงานที่ ปฏิบัติใน
ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู
ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ.
2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit
University Library)
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พื้นที่ใหบริการ
เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น มีพนื้ ทีท่ งั้ สิ้น 9,300 ตารางเมตร
ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมุด ดังนี้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนทีป่ ฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
การแพทยแผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน นอกจากนี้สํานักหอสมุดยังได
จัดพื้นที่บริเวณหนาหองประชุมสําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนเรื่องการ
เรียนนอกเหนือไปจากที่ไดรับในหองเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุม หรือทํารายงาน โดยไมไปรบกวน
ผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ
ชั้นที่ 2 ดานทิศตะวันออก ใชเปนที่ปฏิบตั ิงานของฝายบริหาร แผนกพัฒนา และแผนกเทคนิค
ดานทิศตะวันตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศน ซึง่ ใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ และ
อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังมีบริเวณลานพักสายตาสําหรับเปนที่รับประทานเครื่องดื่มและ ของวาง
ชั้นที่ 3 หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ
สารสนเทศ และบริการสําเนาเอกสาร
ชั้นที่ 4 หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชั้นที่ 5 หองอานวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ
ชั้นที่ 6 หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต บริการงานวิจยั และวิทยานิพนธ

1.7. การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2551 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสํานักหอสมุด ดังนี้
แหลงงบประมาณ
รายรับจากมหาวิทยาลัย
= 25,333,887.93 บาท
รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ
=
594,393.00 * บาท
รวมรายรับ
= 25,928,280.93 บาท
* สงเปนรายไดเขามหาวิทยาลัย
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สรุปการใชงบประมาณประจําป 2551 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
หมวดรายจาย
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร
คาอบรมและสัมมนาภายนอก
คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
คาธรรมเนียมอื่นๆ
คารับรอง
คาถายเอกสาร
คาของขวัญและรางวัล
คาเดินทางในประเทศ
คาวัสดุสํานักงาน
คาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และ
ฐานขอมูล
งบฉุกเฉิน
คาใชจายอืน่ เกี่ยวกับหองสมุด
โครงการจัดซือ้ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระยะที่ 4
โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ
โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ
โครงกาจัดซื้อบารโคดและแถบแมเหล็กฯ
โครงการกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
โครงการงานสัปดาหหองสมุด
โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
โครงการกิจกรรม 5 ส

งบอนุมัติ
6,100,356.00
371,000.00

19,200.00
16,000.00
5,719.50
11,000.00
8,632.12
1,000.00
741.00
49,000.00
33,553.00
120,000.00
100,921.18
13,700,000.00 13,388,885.58

คงเหลือ
-140,104.00
-220,649.00
-19,200.00
10,170.00
-3,103.00
19,200.00
10,280.50
2,367.88
259.00
15,447.00
19,078.82
311,114.42

114,000.00
2,870,168.00

58,148.50
102,805.60
2,865,995.00

-58,148.50
11,194.40
4,173.00

780,980.16

557,898.00

223,082.16

130,540.00
10,000.00
29,000.00
18,000.00
-

27,000.00
9,460.00
9,000.00

120,000.00
40,000.00

27,000.00
140,000.00
10,000.00
29,000.00
18,000.00
9,000.00

งบที่ใชจริง
6,240,460.00
591,649.00
19,200.00
120,000.00
29,830.00
3,103.00
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หมวดรายจาย
โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
โครงการจัดทํากันสาดหนาอาคารหอสมุด
โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร.อุทยั
ทุติยะโพธิ
โครงการติดตั้งประตูทางเขา-ออก
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรฯ
โครงการจัดทําปายนิเทศภายในอาคารฯ
โครงการทาสีภายใน-ภายนอกอาคารฯ
โครงการสนับสนุนใหนกั ศึกษาทํางาน
โครงการ Leasing (ผอนชําระ 3 ป)
รวม

งบอนุมัติ
12,000.00
209,500.00
55,500.00

งบที่ใชจริง
342,400.00
54,763.00

คงเหลือ
12,000.00
-132,900.00
737.00

65,000.00
52,430.00
51,500.00
50,400.00
30,000.00
30,000.00
100,000.00
22,612.00
26,197.50
242,071.77
242,071.77
25,333,887.93 25,113,343.75

12,570.00
1,100.00
100,000.00
-3,585.50
220,544.18

การสรุปผลและการประเมินผลการใชงบประมาณ
งบประมาณที่ขอตั้ง
= 25,333,887.93 บาท
คาใชจา ยจริง
= 25,113,343.75 บาท
คงเหลืองบประมาณ
= 220,544.18 บาท
คิดเปนรอยละ 99.13 % ของงบประมาณที่ไดรับ
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คําอธิบายการใชงบประมาณประจําป 2551 (ซึ่งแตกตางจากระบบ Intranet)
หมวดคาหนังสือ วารสาร สือ่ โสตทัศน และฐานขอมูล
- ไดรับงบประมาณ
จํานวน 13,700,000.00 บาท
- ใชงบประมาณ
“ 13,388,885.58 บาท
- แผนกงบประมาณตัดงบ “ 13,714,982.74 บาท
(จํานวนตางกัน 326,097.16 บาท)
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แผนกงบประมาณ สํานักงานงบประมาณ ฝายแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
2 มิถุนายน 2552
เรื่อง ขอแจงยอดรายจายประจําปงบประมาณ 2551
เรียน รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ตามที่หนวยงานของทานไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2552 แผนกงบประมาณขอสรุปยอดรายจาย สิ้นสุด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2552 มีรายการดังตอไปนี้
สําหรับสํานักหอสมุด [ รหัสหนวยงาน 6200 ]
ลําดับ รหัส
รายจาย

หมวดรายจาย

1

01002 เงินเดือนและคาจาง-สวนงานสนับสนุน

2

01006 คาลวงเวลา-สวนงานสนับสนุน

3

02001 คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน
อาจารยประจํา

4

02203 คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร-สวน
งานสนับสนุน

5

03501 คาอบรมและสัมมนาภายนอก

6

03604 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑและ
อุปกรณ

7

งบอนุมัติ
6,100,356.00

รอตัด

ตัดจาย

คงเหลือ

รอยละใช
ไป

0.00 6,240,460.00

- 102.30%
140,104.00

371,000.00

0.00

- 159.47%
220,649.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

40,000.00

16,800.00

0.00

0.00

3,103.00 -3,103.00

0.00%

03704 คาธรรมเนียมอื่นๆ

19,200.00

0.00

0.00 19,200.00

0.00%

8

03708 คารับรอง

16,000.00

0.00

5,719.50 10,280.50 35.75%

9

03710 คาถายเอกสาร

11,000.00

0.00

8,632.12

2,367.88 78.47%

10

03711 คาของขวัญและรางวัล

1,000.00

0.00

741.00

259.00 74.10%

11

03714 คาเดินทางในประเทศ

49,000.00

1,200.00

12

03724 คาหนังสือพิมพและวารสาร

0.00

0.00

4,227.00 -4,227.00

0.00%

13

03900 งบฉุกเฉิน

0.00

0.00

58,148.50 -58,148.50

0.00%

14

04001 วัสดุสํานักงาน

120,000.00

0.00

15

04102 คาหนังสือและวารสารหองสมุด

16

04203 คาใชจายอื่นเกี่ยวกับหองสมุด

17

51968 โครงการจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศ

591,649.00

19,200.00 -19,200.00
120,000.00

0.00%

0.00 100.00%

13,030.00 10,170.00 74.58%

32,353.00 15,447.00 68.48%

100,921.18 19,078.82 84.10%

13,700,000.00 8,025,738.11 5,685,017.63 -10,755.74 100.08%
114,000.00

0.00

27,000.00

0.00

102,805.60 11,194.40 90.18%
0.00 27,000.00

0.00%
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18

51997 โครงจัดซื้อบารโคดและแถบแมเหล็กเพื่อ
ปองกันการขโมยทรัพยากรสารสนเทศ

19

51A67 โครงการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ระยะที่ 4

20

51A71 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ

21

140,000.00

0.00

130,540.00

9,460.00 93.24%

2,870,168.00 2,865,995.00

0.00

4,173.00 99.85%

780,980.16

557,898.00

51F61 โครงการกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุด

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00 100.00%
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51H04 โครงการงานสัปดาหหองสมุด

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00 100.00%

23

51H88 โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2550

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00 100.00%
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51I30 โครงการกิจกรรม 5 ส

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00%

25

51I96 โครงการศึกษาดูงานหองสมุด

12,000.00

0.00

0.00 12,000.00

0.00%

26

51J04 โครงการจัดทํากันสาดหนาอาคาร
หอสมุด

209,500.00

0.00

342,400.00

- 163.44%
132,900.00

27

51J19 โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร. อุทัย ทุ
ติยะโพธิ

55,500.00

0.00

54,763.00

737.00 98.67%

28

51J36 โครงติดตั้งประตูทางเขา-ออก อัตโนมัติ
บริเวณทางเขาหองสมุด

65,000.00

0.00

52,430.00 12,570.00 80.66%

29

51J39 โครงการจัดซื้อครุภัณฑขั้นวางทรัพยากร
สารสนเทศ

51,500.00

0.00

50,400.00

1,100.00 97.86%

30

51J41 โครงการจัดทําปายนิเทศภายในอาคาร
หอสมุดสองภาษา

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00 100.00%

31

51J53 โครงการทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
หอสมุด

100,000.00

0.00

32

51Z26 โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทํางาน
ระหวางเรียน

22,612.00

0.00

33

51Z50 โครงการ Leasing (ผอนชําระ 3 ป)

242,071.77

0.00

รวม

0.00 223,082.16 71.44%

0.00 100,000.00

0.00%

26,197.50 -3,585.50 115.86%
242,071.77

0.00 100.00%

25,333,887.93 11,554,631.11 13,884,809.80

- 100.42%
105,552.98
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สวนที่ 2
ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 2
ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียนการ
สอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรัพยากรเรียนรู
เพื่อไปสูความเปนเลิศ
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 1.1 การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูค วามเปนเลิศ
ปณิธาน
สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ
เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี
วิสัยทัศน
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง
ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มงุ เนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ
สรรคสรางงานวิจยั เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
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พันธกิจ
สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่
หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช
พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทนั สมัยมาเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อ
สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา
การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน
สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน
คะแนน พันธกิจ และวัตถุประสงคไวเปนลายลักษณ
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และ
อักษร และบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน
นโยบายสํานักหอสมุด
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพ
และวัตถุประสงค
การปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
2 (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจ สหส.อ1.1.002 Web Site ของ
คะแนน ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
สํานักหอสมุด
และวัตถุประสงค มีการเผยแพรใหประชาคม
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพ
ไดรับทราบ และเสริมสรางความตระหนักของ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
บุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551
3 (3) มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุม
คะแนน สถานการณปจ จุบัน
คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
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ตัวบงชี้ 1.2 การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน
สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริ ห ารสํา นัก หอสมุ ด โดยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
สํ า นั ก หอสมุ ดเดื อ นละ 1 ครั้ ง หรื อ มีก ารประชุ ม ในกรณี เ รื่ อ งเร ง ด ว น และเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานมี
ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย
วิ ช าการ และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ของ
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต สํ า นั ก หอสมุ ด มี แ ผนกลยุ ท ธ ห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส 2548-2551 เป น แผน
กําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยมีการกําหนดแผนในการพัฒนาเปน 5 แผน สํานักหอสมุด
ไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ ไวจํานวน 9 เรื่อง และมีการติดตามแผนพัฒนาตลอดปการศึกษา
2551 เพื่อใหทราบผลการพัฒนาในเรื่องตางๆ ที่กําหนดการพัฒนาไว
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดนโยบาย
สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ
คะแนน และแผนงานใหสอดคลองกับ วัตถุประสงค และนโยบายสํานักหอสมุด
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประจํา
พันธกิจ และวัตถุประสงค
สํานักหอสมุด
ของมหาวิทยาลัย บุคลากรมี สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร
สวนรวมในการกําหนด
สํานักหอสมุด
แผนงาน
สหส.อ1.2.007 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 25502554
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจําป 2551
สหส.อ1.2.010 แผนกลยุทธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (2548-2551)
สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาสตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ. 2550 - 2554
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1
คะแนน
(ตอ)
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
คะแนน ตามแผนงาน/โครงการที่
กําหนดไว มีการประเมิน
แผนงานและโครงการที่ได
ดําเนินการแลว
3
(3) มี(2)+มีการนําผลการ
คะแนน ประเมินแผนงานและ
โครงการมาใชปรับปรุง
และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดขี ึ้น

สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา มหาวิทยาลัย
รังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับปรับปรุง
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
เว็บไซตสํานักหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักหอสมุดมีหนาที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ
วารสาร และสิง่ พิมพตอเนื่อง สื่อโสตทัศน และฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก
กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้ นี้
การดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานักหอสมุดยังไดดําเนินการวิเคราะห
หมวดหมูท รัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตอ งการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม
จํากัดเวลาและสถานที่
สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ
งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ ฐานขอมูลออนไลน นอกจากนี้ ยังมีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน
เรื่องตางๆ ได รวมทัง้ มีการพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถึงผูใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน
และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ที่เปนพื้นฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลัก สรางความ
พึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
โดยไดจดั บุคลากรมาทํา
สํานักหอสมุดไดเริ่มดําเนินงานหอจดหมายเหตุอยางเปนทางการ
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง กลยุทธ และแผนการดําเนินงานที่มี
ทิศทางและความชัดเจน
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 2.1 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
สํานักหอสมุดไดนําแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทุกแผนก
เชน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดหมู ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน) ฐานขอมูล
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ออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมีการรายงานผลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดตอไป
ตัวชี้วัด 2.1.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยางชัดเจน
สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการงานหองสมุด มีการ
ดําเนินงานตามแผนและมีการประเมินแผน และมีการนําผลการประเมินมาใชวางแผนและพัฒนาตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดไวในแผนงาน สหส.อ1.2.008 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปการศึกษา 2551
คะแนน ประจําป
สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาตร ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับปรับปรุง
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
สหส.อ4.2.005 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ
คะแนน ตามแผน
ประจําป 2551
3
(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินผลการดําเนินงาน และ ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ไดนําผลการติดตาม วิเคราะห สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
และการประเมินมาปรับปรุงงาน ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2551ใหดียิ่งขึน้
3/2551
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ประจําป 2551

ตัวชี้วัด 2.1.2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เอื้ออํานวยความสะดวก กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและใหบริการ
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware)
และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทสี่ ามารถ
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รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัตมิ าจัดการงานตางๆ ของหองสมุด
(ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทําหมวดหมู ระบบควบคุมวารสาร
ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ ระบบ
ขายงานอิเล็กทรอนิกส และระบบฐานขอมูลผูใช) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพการ
ใหบริการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและ
สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและ
คะแนน อุปกรณตอพวงทีท่ ันสมัยในการ อุปกรณในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
ปฏิบัติงานและใหบริการ
2
(2) มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทุก สหส.อ2.1.003 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุด
คะแนน ระบบงานหองสมุดและ
อัตโนมัติ Horizon
โปรแกรมสําหรับใชงานทัว่ ไป
สหส.อ2.1.004 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 1 System Administration Guide
สหส.อ2.1.005 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 2 การกําหนด Parameters
สหส.อ2.1.006 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 3 Implementation Guide : Workbook
สหส.อ2.1.007 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 4 Implementation Forms : Academic
สหส.อ2.1.008 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 5 Implementation Workbook : Academic
สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide
สหส.อ2.1.010 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 7 Cataloging Setup Guide
สหส.อ2.1.011 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 8 Serials User’s and Administrator’s
Guide
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2
คะแนน
(ตอ)

3
(3) มี(2)+มีอุปกรณเครือขายที่
คะแนน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

สหส.อ2.1.012 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 9 Horizon 7.3 : Training Guide
สหส.อ2.1.013 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 10 Horizon Library System Release 7.3 :
New User System Administration Training
สหส.อ2.1.014 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 11 RFID System User’s Manual
ศสส.อ2.2.001 การจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(เอกสารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ตัวชี้วัด 2.1.3 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัยสําหรับปฏิบัติงานและใหบริการไมนอย
กวารอยละ 50 ของเครื่องคอมพิวเตอรทงั้ หมด
สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 89 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย มีอายุการใช
งานไมเกิน 5 ป จํานวน 72 เครื่อง คิดเปนรอยละ 80.90 ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด เปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 41 เครื่อง คิดเปนรอยละ 46.07 และเปนเครือ่ งคอมพิวเตอรที่ใช
ปฏิบัติงาน จํานวน 31 เครื่อง คิดเปนรอยละ 34.83 ของเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุการใชงานไมเกิน 5 ป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) ≤ 25 %
คะแนน
2
(2) 26-49 %
คะแนน
3
สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
(3) ≥ 50 %
ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
คะแนน
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ตัวชี้วัด 2.1.4 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัยสําหรับใหบริการนักศึกษาอยางนอย 1
เครื่อง ตอนักศึกษา 500 คน
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป สําหรับใหบริการจํานวน 41 เครื่อง
ตอนักศึกษาจํานวน 18,874 คน คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ 1 เครื่อง ตอนักศึกษา
460.34 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ
คะแนน นักศึกษา 1,500 คน
2 (2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ
คะแนน นักศึกษา 1,000 คน
3 (3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
คะแนน นักศึกษา 500 คน
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา
2551
ตัวชี้วัด 2.1.5 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรทที่ ันสมัยสําหรับใหบริการอาจารยอยางนอย 1
เครื่อง ตออาจารย 50 คน
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป สําหรับใหบริการจํานวน 41 เครื่อง
ตออาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 1,137 คน คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรที่ใหบริการ 1 เครื่อง
ตออาจารย 27.73 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
คะแนน ตอ อาจารย 150 คน
2
(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
คะแนน ตอ อาจารย 100 คน
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3
(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
คะแนน ตอ อาจารย 50 คน

สหส.อ2.1.001 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา
2551

ตัวชี้วัด 2.1.6 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรทที่ ันสมัยสําหรับใชปฏิบัติงานของบุคลากรอยางนอย
1 เครื่อง ตอบุคลากร 1 คน
มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงานจํานวน 31 เครื่อง ตอ
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 28 คน คิดเปนสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติงาน 1.11
เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด 1 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
คะแนน ตอ บุคลากร 3 คน
2
(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
คะแนน ตอ บุคลากร 2 คน
3
(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
สหส.อ2.1.001แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
คะแนน ตอ บุคลากร 1 คน
สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร
ตัวชี้วัด 2.1.7 สํานักหอสมุดมีการจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติจํานวน 8 ระบบ
สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติของ Dynix
Marquis Inc. สําหรับ version ที่ติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2003
บนเครื่อง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server ซึ่งติดตั้งทีช่ ั้น 2 อาคารหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ใหบริการไปยังหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System โดย
ใชระบบการจัดการฐานขอมูลปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server ประกอบดวยระบบงาน ดังนี้
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1. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System) เปนระบบทีใ่ ชในการ
ควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ ใหทํางานตามเงือ่ นไขที่ตองการ รวมทั้ง
การกําหนดคาความหมาย การกําหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน
2. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบทีส่ ามารถ
ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึ่งเปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช
Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่
3. ระบบบริการสืบคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module) เปนระบบการ
จัดการใหมกี ารสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ
4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module) เปนระบบที่ใชสาํ หรับการ
บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทําหมวดหมู (Cataloging Module) เปนระบบ ที่ใชใน
การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบูรณาการ
ขอมูลกับ Acquisition Module
6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เปนระบบการบริหารจัดการ และการ
บอกรับสิ่งพิมพตอเนื่อง
7. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module) เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักหอสมุด ซึ่งจะทํางานรวมกับรหัสแถบ (Barcode) เพื่อเพิม่ ความ
รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ
8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System) เปนการนําเทคโนโลยี
ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวิทยุ) มาใชงานและบันทึกขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง
9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module) เปนระบบทีส่ ามารถสํารวจขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก
ขอมูลหนังสือที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสํารวจหนังสือ
สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนินงานหองสมุดตั้งแตป
การศึกษา 2548 โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 8 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที่ 8 และใน
อนาคตสํานักหอสมุดจะดําเนินการจัดซื้อระบบงานที่เหลืออยูอีก 1 ระบบ เพื่อใหเปนหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 3 ระบบ
สหส.อ2.1.002 แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใ ช
เขาสูระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
คะแนน
สหส.อ2.1.003 คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon
สหส.อ2.1.004 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 1 System Administration Guide
สหส.อ2.1.005 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 2 การกําหนด Parameters
สหส.อ2.1.006 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 3 Implementation Guide : Workbook
สหส.อ2.1.007 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 4 Implementation Forms : Academic
สหส.อ2.1.008 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 5 Implementation Workbook : Academic
สหส.อ2.1.009 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 6 Acquisition User’s and Setup Guide
2 (2) 4 – 7 ระบบ
สหส.อ2.1.010 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
คะแนน
หมายเลข 7 Cataloging Setup Guide
สหส.อ2.1.011 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 8 Serials User’s and Administrator’s Guide
สหส.อ2.1.012 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 9 Horizon 7.3 : Training Guide
สหส.อ2.1.013 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
หมายเลข 10 Horizon Library System Release 7.3 :
New User System Administration Training
3 (3) ≥ 8 ระบบ
สหส.อ2.1.014 แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ
คะแนน
หมายเลข 11 RFID System User’s Manual
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ตัวชี้วัด 2.1.8 สํานักหอสมุดมีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุดทีท่ นั สมัย มีการดําเนินงาน 9
องคประกอบ
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ขึ้น โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th
เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใช
สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว
การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมุด ประกอบดวย
1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต
2. มีการจัดการขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซตครบถวนทุกเรื่อง
3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัย
4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง
6. มีบริการอิเล็กทรอนิกส
7. มีการเก็บสถิตกิ ารเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด
8. มีการรับขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด
9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) ≤ 4 องคประกอบ
คะแนน
2
(2) 5 - 8 องคประกอบ
คะแนน
3
สหส.อ2.1.015 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานักหอสมุด
(3) ≥ 9 องคประกอบ
คะแนน
สหส.อ2.1.016 แฟมเอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด
สหส.อ2.1.017 แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซต
สํานักหอสมุด
สหส.อ2.1.018 แฟมสถิติการใชเว็บไซตสํานักหอสมุด
สหส.อ2.1.019 แฟมเอกสารการบริการผานทางเว็บบอรด
บนเว็บไซตสํานักหอสมุด
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ตัวชี้วัด 2.1.9 บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา
คนละ 3 ครั้ง
บุ ค ลากรของสํ า นั ก หอสมุ ด ได รั บ การส ง เสริ ม ให เ ข า ร ว มกิ จ กรรมเพิ่ ม พู น ความรู ท างด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2551 บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับ
ความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 5.68 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) 1 ครั้ง
คะแนน
2
(2) 2 ครั้ง
คะแนน
3
(3) 3 ครั้ง
สหส.อ2.1.020 การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดดาน
คะแนน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2551
ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน และสือ่ อิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสอดคลองและครอบคลุม
หลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความตองการของผูใช มีการกําหนดแผนในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม
2551) ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2551-มีนาคม 2552) และภาคฤดูรอน (เดือนเมษายนพฤษภาคม 2552) ในปงบประมาณประจําปการศึกษา 2551 ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ทัง้ วิธกี ารจัดซื้อและไดรับบริจาค ดังนี้
หนังสือที่จัดซือ้ แบงเปน หนังสือภาษาไทย จํานวน 1,303 เลม หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 1,791 เลม รวมหนังสือที่จัดซื้อทัง้ สิ้น จํานวน 3,094 เลม
หนังสือที่ไดรับบริจาค แบงเปน หนังสือภาษาไทย จํานวน 2,155 เลม หนังสือภาษา
ตางประเทศ จํานวน 126 เลม รวมหนังสือที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ 2,281 เลม
รวมหนังสือที่ไดจัดหาประจําปการศึกษา 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 5,375 เลม
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วารสารที่จัดซือ้ แบงเปน วารสารภาษาไทย จํานวน 160 ชื่อเรื่อง วารสารภาษาตางประเทศ
จํานวน 286 ชื่อเรื่อง รวมวารสารที่จัดซื้อทั้งสิน้ จํานวน 446 ชื่อเรื่อง
วารสารที่ไดรับบริจาค แบงเปน วารสารภาษาไทย จํานวน 365 ชื่อเรื่อง วารสารภาษา
ตางประเทศ จํานวน 84 ชือ่ เรื่อง รวมวารสารที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ จํานวน 449 ชือ่ เรื่อง
รวมวารสารที่ไดจดั หาประจําปการศึกษา 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 895
ชื่อเรื่อง
สื่อโสตทัศนทจี่ ัดซื้อ แบงเปน สื่อโสตทัศนภาษาไทย จํานวน 685 รายการ สื่อโสตทัศนภาษา
ตางประเทศ จํานวน 383 รายการ
รวมสื่อโสตทัศนที่จัดซื้อประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 1,068 รายการ
หนังสือพิมพทจี่ ัดซื้อ แบงเปน หนังสือพิมพภาษาไทย จํานวน 16 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ
ภาษาตางประเทศ จํานวน 2 ชื่อเรื่อง
รวมหนังสือพิมพที่ไดจัดซื้อประจําปการศึกษา 2551 เปนจํานวนทั้งสิ้น 18 ชือ่ เรื่อง
และการจัดหาฐานขอมูลออนไลนประจําปการศึกษา 2551 จํานวน 6 ฐานขอมูล ไดแก
ฐานขอมูล Blackwell Synergy, IEL/IEEE, BSP, DAO, Science Direct และมติชน E-Library
จํานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีอยูในสํานักหอสมุด ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภท

ภาษาไทย ภาษาตางป
ระเทศ
หนังสือ
80,093
49,082
วารสาร
525
370
หนังสือพิมพ
16
2
สื่อโสตทัศน
8,819
5,870
ฐานขอมูล E-BOOK
7,134
ฐานขอมูล Blackwell Synergy
750
ฐานขอมูล มติชน
2,000
ฐานขอมูล ACM
70,000
ฐานขอมูล IEL/IEEE
1,574,558
ฐานขอมูล Business Source
2,300
Premier
ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
155,000

จํานวนรวม
129,175 เลม
895 ชื่อเรื่อง
18 ชื่อเรื่อง
14,689 รายการ
7,134 รายชื่อ
750 รายชื่อ
2,000 บทความ
70,000 บทความ
1,574,558 บทความ
2,300 รายชื่อ
155,000 รายชื่อ
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12
13

ฐานขอมูลScience Direct
(สาระสังเขป)
ฐานขอมูล Dissertation
Abstract Online (สาระสังเขป)
รวมทรัพยาการสารสนเทศทั้งหมด

8,918,912
2,400,000

8,918,912 บทความ
2,400,000 รายชื่อ
13,275,431 รายการ

สิ้นสุดปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเพื่อบริการ
ผูใช จํานวนทั้งสิ้น 13,275,431 รายการ
ตัวชี้วัด 2.2.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยางชัดเจน
สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
มีการ
ดําเนินงานตามแผนและมีการประเมินแผน และมีการนําผลการประเมินมาใชวางแผนและพัฒนาตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดไวในแผนงาน สหส.อ1.2.008 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปการศึกษา 2551
คะแนน ประจําป
สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาตร ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับปรับปรุง
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
สหส.อ4.2.005 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ
คะแนน ตามแผน
ประจําป 2551
3
(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินผลการดําเนินงาน และ ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ไดนําผลการติดตาม วิเคราะห สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
และการประเมินมาปรับปรุงงาน ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2551ใหดียิ่งขึน้
3/2551
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ประจําป 2551
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ตัวชี้วัด 2.2.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททีค่ รอบ
คลุมทุกกลุม คณะที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเปนภาคการศึกษา
และทําสรุปคาใชจายทุกภาคการศึกษาและรวมสรุปประจําปการศึกษา
มีการดําเนินการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกกลุม คณะ/สาขาวิชา สิน้ สุดปการศึกษา 2551 แบงเปน
ทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ
วารสารและหนังสือพิมพ
สื่อโสตทัศน
ฐานขอมูล Blackwell Synergy
ฐานขอมูลมติชน E-Library
ฐานขอมูล IEL
ฐานขอมูล BSP
ฐานขอมูล Science Direct
ฐานขอมูล DAO
รวมคาใชจา ยในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

จํานวนเงิน (บาท)
4,363,737.67
5,642,782.51
89,657.40
371,864.00
25,680.00
1,688,666.00
523,995.00
545,206.00
135,297.00
13,388,885.58

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) 15 คณะ
คะแนน
2
(2) 20 คณะ
คะแนน
3
(3) 25 คณะ
สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากร
คะแนน
สารสนเทศ
สหส.อ2.2.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.2.003 คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
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3
คะแนน
(ตอ)

สหส.อ2.2.004 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการ
พิจารณาจัดซือ้
สหส.อ2.2.005 แฟมบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับวารสาร
และหนังสือพิมพ
สหส.อ2.2.006 แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.2.007 แฟมรายชื่อหนังสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียง
ตามชื่อรานคา
สหส.อ2.2.008 แฟมพิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยอาจารย
บุคลากร และนักศึกษา
สหส.อ2.2.009 แฟมจดหมายขอสิ่งพิมพ
สหส.อ2.2.010 แฟมจดหมายขอขอบคุณ
สหส.อ2.2.011 แฟมงบประมาณที่ขอจัดตัง้ ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.2.012 สมุดงบประมาณคาทรัพยากรประจําป
งบประมาณ
สหส.อ2.2.013 แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบิล
สหส.อ2.2.014 สมุดรับใบวางบิล
สหส.อ2.2.015 แฟมแจงคาหนังสือและสือ่ โสตทัศนที่จดั ซื้อ
เขามาเรียบรอยแลว
สหส.อ2.2.016 แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
สหส.อ2.2.017 แฟมใบสงของ
สหส.อ2.2.018 แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพทบี่ อกรับ
กับสายสง
สหส.อ2.2.019 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและ
หนังสือพิมพทบี่ อกรับตรง
สหส.อ2.2.020 แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
สหส.อ2.2.021 แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนก
งบประมาณ
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3
คะแนน
(ตอ)

สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.2.028 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวัน
สํานักหอสมุด
สหส.อ2.2.029 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของ
หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี
สหส.อ2.2.030 แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของ
หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี
สหส.อ2.2.038 คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมูล
โปรแกรม Horizon

ตัวชี้วัด 2.2.3 จัดหาหนังสือครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน โดยมีหนังสือเพิม่ ขึ้นอยางนอยรอยละ4
ตอป
มีการแบงกลุมคณะ เปน 4 กลุม ไดแก กลุมแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.48 กลุมวิศวกรรมศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.45 กลุมศิลปะและการออกแบบ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.54
และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 4.35
โดยมีวิธีการคํานวณ คือ
จํานวนหนังสือที่ไดจัดหาประจําป 2551
จํานวนหนังสือที่ไดจัดหาประจําป 2550

x 100 =

5379 x 100
= 4.35 %
123796

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ รอยละ 2
คะแนน
2 (2) รอยละ 3
คะแนน
สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3) ≥ รอยละ 4
คะแนน
สหส.อ3.4.008 แฟมจํานวนนักศึกษา/อาจารย
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ตัวชี้วัด 2.2.4 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา 500 : 1 (รายการ : คน)
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทัง้ คุณภาพและปริมาณที่สง เสริมหลักสูตร และกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต
โดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหนักศึกษา สําหรับการคนควาเพือ่ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช
สูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมดที่มีในสํานักหอสมุดตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาประจําปการศึกษา 2551 กลาวคือ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวน
13,275,431 รายการ ตอ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 18,874 คน ดังนั้น จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศตอนักศึกษา 1 คน เทากับ 703.37 รายการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 500 – 599 : 1
คะแนน
2 (2) 600 – 699 : 1
คะแนน
3 (3) ≥ 700 : 1
สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
คะแนน
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา
2551
สหส.อ2.2.025 แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนนักศึกษา
ตัวชี้วัด 2.2.5 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารยไมนอยกวา 10,000 : 1 (รายการ : คน)
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทั้งคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเทียบกับ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหอาจารย สําหรับใชในการเรียนการสอน ซึ่งเปนปจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มี
ในสํานักหอสมุดตอจํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2551 กลาวคือ จํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทจํานวน 13,275,431 รายการ ตอ จํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต
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ทั้งหมด จํานวน 1,137 คน ดังนั้น จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตออาจารย 1 คน เทากับ 11,675.84
รายการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) ≤ 8,000 – 9,000 : 1
คะแนน
2
(2) 9,000 – 9,999 : 1
คะแนน
3
สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
(3) ≥ 10,000 : 1
คะแนน
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา
2551
สหส.อ2.2.026 แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนอาจารย
ตัวชี้วัด 2.2.6 คาใชจา ยในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา ไมนอยกวา 700 : 1 (บาท :
คน)
มีการคํานวณคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเที ย บเท า ซึ่ ง เป น ค า ใช จ า ยในการจั ด ซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ประเภทในป ง บประมาณที่
หองสมุดจัดหา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งนี้เพื่อให
ทราบคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสนเทศตอหัวของนักศึกษาประจําปงบประมาณ 2551 โดยใช
สูตรในการคํานวณ คือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา กลาวคือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน
13,388,885.58 บาท (สิบสามลานสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดรอยแปดสิบหาบาทหาสิบแปด
สตางค) ตอ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวน 18,874 คน ดังนั้น คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศตอนักศึกษา 1 คน เทากับ 709.39 บาท (เจ็ดรอยเกาบาทสามสิบเกาสตางค)
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขและเอกสารอางอิง
คะแนน
เกณฑการประเมิน
1 (1) ≤ 599 : 1
คะแนน
2 (2) 600 – 699 : 1
คะแนน
3 (3) ≥ 700 : 1
สหส.อ2.2.023 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อ
คะแนน
ทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย
ปการศึกษา 2551
ตัวชี้วัด 2.2.7 มีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ≥ รอยละ 20 ของคาใชจายในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพือ่ การพัฒนา
หองสมุดใหไปสูการเปน E-Library ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามแผนพัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส ปการศึกษา 2548-2550 ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายไวในปการศึกษา 2550 ไมนอยกวา
รอยละ 20 ของคาใชจา ยในการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยคํานวณสัดสวนรอยละของ
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตาง ๆ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และสือ่ โสตทัศน
จํานวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส x 100
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

=

3,292,708.00 x 100
13,388,885.58

ในปการศึกษา 2551 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ
24.59 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 20 %
คะแนน
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2 (2) 21 – 23 %
คะแนน
3 (3) ≥ 24 %
คะแนน

สหส.อ2.2.027 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

ตัวชี้วัด 2.2.8 วิเคราะหหมวดหมูและลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 15
ชื่อเรื่อง/คน/วัน
มีการวิเคราะหและจัดทําดัชนีทรัพยากรสารสนเทศทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สําหรับ
สํานักหอสมุด และหองสมุดสาขา 2 แหง ประกอบดวย หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี
และหองสมุด
ศูนยศึกษาสาทรธานี โดยการวิเคราะหและสรางระเบียนบรรณานุกรม การกําหนด หัวเรื่อง การ
กําหนดเลขเรียกหนังสือลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มีการดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา
ดัชนีทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ไดแก หนังสือภาษาไทยจํานวน 4,501 เลม หนังสือภาษาตางประเทศ
จํานวน 2,028 เลม รวม 6,529 เลม สื่อโสตทัศนภาษาไทย จํานวน 685 รายการ สื่อโสตทัศน
ภาษาตางประเทศ จํานวน 383 รายการ รวม 1,088 รายการ และดัชนีวารสาร จํานวน 6,510 รายการ
ทั้งนี้ เพื่อใหผใู ชสามารถสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยไมจาํ กัดเวลา
และสถานที่
การวิเคราะหหมวดหมู และการจัดทําดัชนีวารสาร ในปการศึกษา 2551 จํานวนทัง้ สิ้น 14,107
รายการ จาก บรรณารักษ 4 คน โดยคิดเปนสัดสวน 14,107 หารดวย 4= 3,526.75 หารดวย จํานวน
วันที่ปฎิบัติงาน 227 วัน (ไมรวมวันหยุดราชการ วันหยุดนขัตฤกษ และวันหยุดประจําปของ
มหาวิทยาลัย ) โดยคิดเปน 3,526.75 หารดวย 227 = 15.53 รายการ/คน/วัน
14,107จํานวนทรัพยากร
= 3.526.75
4
จํานวนบรรณารักษ
3,526.75
= 15.53
227

จํานวนทรัพยากรฯ ตอคน
จํานวนวันปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) 10 – 11 ชือ่ เรื่อง/คน/วัน
คะแนน
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2
(2) 12 – 13 ชือ่ เรื่อง/คน/วัน
คะแนน
3
(3) มากกวา 14 ชื่อเรื่อง/คน/วัน
คะแนน

สหส.อ2.2.032 แฟมการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.2.033 คูมือการวิเคราะหและลงรายการ
หนังสือในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
สหส.อ2.2.034 คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสต
ทัศนในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
สหส.อ2.2.035 คูมือการวิเคราะหและลงรายการ
วารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
สหส.อ2.2.036 คูมือสรางฐานขอมูลดัชนีวารสารใน
ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
สหส.อ2.2.037 แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํ ดัชนี
สหส.อ2.2.038 คูมือการลงทะเบียนวารสารใน
ฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
สหส.อ2.2.039 Anglo-American Cataloguing Rules
สหส.อ2.2.040 An introduction to AACR2 :
programmed guide to the second edition of
Anglo-American Cataloguing Rules, 1988 revision
สหส.อ2.2.041 การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพตอ
เนื่องตามหลักเกณฑ AACR2, 1998 revision
สหส.อ2.2.042 การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและ
นามแฝง-นามจริงของผูแตง
สหส.อ2.2.043 นามประพันธนักเขียนไทยที่ใชใน
บัตรรายการของหองสมุดแหงชาติ
สหส.อ2.2.044 Library of Congress classification
class A-Z
สหส.อ2.2.045 National Library of Medicine
classification : a scheme for the shelf
arrangement of library materials in the field of
medicine and its related sciences
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3
คะแนน
(ตอ)

สหส.อ2.2.046 วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน
สหส.อ2.2.047 การจัดหมวดหมูหนังสือระบบแพทย
แหงชาติอเมริกัน
สหส.อ2.2.048 Library of Congress Subject
headings ; v.1-v.5
สหสอ.2.2.049 Medical subject headings 1985.
สหส.อ2.2.050 หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
สหส.อ2.2.051 หัวเรื่องและวิธีการกําหนดหัวเรื่อง
สําหรับวัสดุสารนิเทศไทยของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สหส.อ2.2.052 หัวเรื่องภาษาไทย
สหส.อ2.2.053 หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย
สหส.อ2.2.054 คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการ
ระบบ Local Call Number งานวิจัยและวิทยานิพนธ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
สหส.อ2.2.055 MARC 21 สําหรับทะเบียนหนังสือ /
เอกสาร
สหส.อ2.2.056 แฟมรายชื่อหนังสือใหมทพี่ รอมจะออก
บริการ
สหส.อ2.2.057 แฟมรายชื่อสื่อโสตทัศนใหมทพี่ รอมจะ
ออกบริการ
สหส.อ2.2.58 แฟมสถิติการวิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ
สหส.อ2.2.059 RFID System user’s manual
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ตัวชี้วัด 2.2.9 วิเคราะหหมวดหมูและลงรายการหนังสือเรงดวนที่ผูใชบริการตองการไดภายใน 1 ชั่วโมง
ตอ 1 รายการ
มีการวิเคราะหและลงรายการ มีการดําเนินงานหมูและลงรายการหนังสือที่มีผูใชบริการตองการ
ใชกรณีเรงดวน โดยผูใชสามารถแจงความประสงคตองการใชเรงดวน แผนกเทคนิคจะดําเนินการกับตัว
เลมตั้งแตขั้นตอนการจัดหมวดหมูและลงรายการ พิมพและติดลาเบล บันทึกขอมูล หนังสือลงบน RFID
TAG และติดสีที่สันหนังสือ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) 3 ชั่วโมง : รายการ
คะแนน
2
(2) 2 ชั่วโมง : รายการ
คะแนน
3
(3) 1 ชั่วโมง : รายการ
สหส.อ2.2.059 RFID System user’s manual
คะแนน
สหส.อ2.2.060 สมุดบันทึกรายชื่อหนังสือและสื่อโสต
ทัศนที่ผูใชบริการตองการใชกรณีเรงดวน

ตัวบงชี้ 2.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เปนภาระงานหลักหนึง่ ของสํานักหอสมุด มีหนาที่และ
รับผิดชอบภาระงานในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการทั้งทรัพยากรสารสนเทศและผูใช ซึ่งแบงเปน
งานใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และงานบริการการอาน รวมทั้งการ
ใหบริการหองสมุดสาขา 2 สาขา ทั้งนี้ไดมีการกําหนดขอบเขตของการดําเนินงานไวอยางชัดเจน
รวมทัง้ นโยบายการใหบริการตางๆ
ตัวชี้วัด 2.3.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยางชัดเจน
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เกี่ยว
ของกับงานบริการทรัพยากรสารสนเทศไวอยางชัดเจน โดยกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปของ
สํานักหอสมุด และมีการดําเนินงานโครงการตามแผนที่วางไว รวมทัง้ มีการติดตาม วิเคราะหประเมินผล
เพื่อใหสามารถนํามาปรับปรุงงานตอไป ซึ่งโครงการตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไวในแผนประจําปมจี ํานวน
6 โครงการ และไดรับการอนุมัติจํานวน 4 โครงการ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

โครงการกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
โครงการปรับปรุงหองประชุม ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ
โครงการจางนักศึกษาเพื่อชวยงานหองสมุด

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดไวในแผนงาน สหส.อ1.2.008 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปการศึกษา 2551
คะแนน ประจําป
สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาตร ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับปรับปรุง
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
สหส.อ4.2.005 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ
คะแนน ตามแผน
ประจําป 2551
3
(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินผลการดําเนินงาน และ ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ไดนําผลการติดตาม วิเคราะห สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
และการประเมินมาปรับปรุงงาน ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2551ใหดียิ่งขึน้
3/2551
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ประจําป 2551
ตัวชี้วัด 2.3.2 บริการทรัพยากรสารสนเทศครบทุกประเภท
มีการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ครบทุกประเภท ซึ่งไดแก 1. หนังสือ
ปริญญานิพนธ วิทยานพนธ 2. วารสาร หนังสือพิมพ 3. สื่อโสตทัศน และ 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ในปการศึกษา 2551 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหบริการทัง้ หมด โดยแยกเปนจํานวนหนังสือ
ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 123,496 เลม วารสารจํานวน 980 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ 18 รายชือ่ สื่อ
โสตทัศนจาํ นวน 13,621 รายการ และฐานขอมูลจํานวน 8 ฐาน โดยไดมีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
Horizon มาใชในการใหบริการยืม-คืน เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใช ซึ่งมีสถิติการใชในป
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การศึกษา 2551 คือ จํานวนการยืมหนังสือ 93,817 เลม ปริญญานิพนธ วิทยานิพนธ 4,909 รายการ
และสื่อโสตทัศน 13,726 รายการ และนอกจากนี้ยงั มีการใชตัวเลมเลมวารสาร 25,394 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) 2 ประเภท
คะแนน
2 (2) 3 ประเภท
คะแนน
3 (3) 4 ประเภท
สหส.อ2.3.001 แผนภูมิปฏิบัติงานการยืมทรัพยากร
คะแนน
สารสนเทศ
สหส.อ2.3.002 วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.3.003 วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของ
ผูใชบริการ
สหส.อ2.3.004 วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.3.005 คูมือปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ
สหส.อ2.3.006 ซีดีแนะนําการใชและบริการสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสํานักหอสมุด
สหส.อ2.3.008 ระเบียบการยืมบนหนาเว็บไซต
สํานักหอสมุด
สหส.อ2.3.009 แฟมสถิติการยืมและใชทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ2.2.001 นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2551
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ตัวชี้วัด 2.3.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควาอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน
มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใช ทั้งอาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความตองการโดยเฉพาะคําถามที่เปนสารสนเทศ
เฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหา โดยมีบรรณารักษเปนผูชวยใหคําแนะนํา และชวยในการสืบคน
ขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งอินเทอรเน็ต เปนตน
นอกจากนี้ บ รรณารั ก ษ ยั ง สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ และให คํ า แนะนํ า ในการค น คว า และสื บ ค น
ขอสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจัย การเขียนบรรณานุกรมที่ถูกตอง รวมทั้งการแนะนําวิธีการใช
หองสมุด และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปนสมาชิก สํานักหอสมุดจึงจัดให
มีบรรณารักษบริการประจําโตะบริการตอบคําถาม ตั้งแตเวลา 8.30-16.30 น. โดยมีการหมุนเวียน
บรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. รวมแลวมีการใหบริการตอบ
คําถามและชวยการคนควา เปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งมีจํานวนผูใชบริการ 2,231 คน
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) ≤ 5 ชัว่ โมง : วัน
คะแนน
2
(2) 6 – 7 ชั่วโมง : วัน
คะแนน
3
(3) ≥ 8 ชั่วโมง : วัน สหส.อ2.3.010 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการ
คะแนน
คนควา
สหส.อ2.3.011 วิธีปฏิบัติการทําบันทึกคําถาม
สหส.อ2.3.012 บัตรบันทึกคําถามและแหลงคําตอบ
สหส.อ2.3.013 แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
สหส.อ2.3.014 แฟมรวมแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานตอบ
คําถามและชวยการคนควา
สหส.อ2.3.015 ตารางปฏิบตั ิงานบรรณารักษประจําโตะตอบ
คําถามและชวยการคนควา
สหส.อ.2.3.016 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน
(WEBPAC)
สหส.อ.2.3.017 คูมือ Journal link

54

ตัวชี้วัด 2.3.4 บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมูล
สํานักหอสมุดจัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนแกผูใช โดยใหมีฐานขอมูลที่สามารถสนับสนุน
การเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึง่ ฐานขอมูลแตละฐานนั้นจะเปนฐานขอมูลที่นยิ มใชใน
สาขาตาง ๆ สําหรับในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดบอกรับฐานขอมูลออนไลนมาเพื่อใหบริการ
ทั้งหมด 8 ฐาน ประกอบดวยฐานขอมูลตอไปนี้
1. ฐานขอมูลACM
เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของสามารถสืบคนขอมูล ในรูปแบบของ
รายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม(Full-text)ของวารสาร และ
รายงานประชุมทางวิชาการ
2. ฐานขอมูล Blackwell Synergy เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม
ครอบคลุมสาขาวิชาทางดาน Social Science & Humanities ประมาณ 315 ชื่อเรื่อง
และ Science & Medicine ประมาณ 356 ชื่อเรื่อง
3. ฐานขอมูล IEL/IEEE เปนฐานขอมูลบทความวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา วิทยาการคอมพิวเตอร และการสื่อสาร โครงขายโทรคมนาคม เพื่อ
สืบคนสิ่งพิมพของ The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
และ Institute of Electrical Engineers
4. ฐานขอมูล Business Source Premier เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ทางดาน บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร สามารถ
สืบคนขอมูล ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)ได
Science
Direct
ฐานขอมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร
5. ฐานขอมูล
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ครอบคลุมวารสาร
กวา 2,000 ชื่อ ของสํานักพิมพ Elsevier Science และสํานักพิมพอื่น ๆ รายชื่อวารสาร
ที่สามารถ คนเอกสารฉบับเต็มได จํานวน 25 ชื่อเรื่อง
6. ฐานขอมูล E-book OCLC NetLibrary เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
ครอบคลุมหนังสือทุกสาขาวิชา
7. ฐานขอมูล DAO ฐานขอมูลวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของ
มหาวิทยาลัยทั่วโลกกวา 1,000 แหง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหรายการบรรณานุกรม
ตั้งแตป ค.ศ. 1861 ใหสาระสังเขปตั้งแต ป ค.ศ. 1981 และใหขอมูล 24 หนาแรก
ตั้งแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน
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8. ฐานขอมูลมติชนออนไลนบริการสืบคนทีค่ รอบคลุมฐานขอมูลจากสือ่ สิ่งพิมพมากที่สุด
กวา 25 ฉบับในเมืองไทย
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 3 ฐาน
สหส.อ2.3.018 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนที่มี
คะแนน
ใหบริการของสํานักหอสมุด
สหส.อ2.3.019 หนาจอฐานขอมูล ACM Digital Library
สหส.อ2.3.020 หนาจอฐานขอมูล Business Source Premier
สหส.อ2.3.021 หนาจอฐานขอมูล Blackwell Synergy
2 (2) 4 – 5 ฐาน
สหส.อ2.3.022 หนาจอฐานขอมูล eBook NetLibrary
คะแนน
สหส.อ2.3.023 หนาจอฐานขอมูล IEEE Xplore
สหส.อ2.3.024 หนาจอฐานขอมูล ProQuest Digital
Dissertations
3 (3) ≥ 6 ฐาน
สหส.อ2.3.025 หนาจอฐานขอมูล Science Direct
คะแนน
สหส.อ2.3.026 หนาจอฐานขอมูล มติชนออนไลน
สหส.อ2.3.027 สถิติการใชฐานขอมูล
สหส.อ2.1.016 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานักหอสมุด
สหส.อ2.2.027 แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ตัวชี้วัด 2.3.5 บริการอิเล็กทรอนิกสผา นระบบออนไลน
สํานักหอสมุดมีการพัฒนาการบริการโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชสนับสนุนเพื่อใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็วแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการขอมูลขาวสาร โดยผูใช
สามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของสํานักหอสมุดผานระบบออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลาที่
เว็บไซตของสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th ซึ่งมีบริการดังตอไปนี้
1. บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายุการยืม
หนังสือ และสือ่ โสตทัศนตาง ๆ ทีย่ ืมไป และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ
สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน
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2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ เปนบริการที่ใหผูใชทาํ การจองหนังสือ หรือสื่อโสตทัศน
ตาง ๆ ทีม่ ผี ูอื่นยืมไปกอนแลว โดยผูใ ชสามารถทําการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ
ออนไลน
3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ผูใชสามารถทําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ที่มีอยูในสํานักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลรวมทั้งฐานขอมูลออนไลน
ตาง ๆ ที่หองสมุดมีการบอกรับหรือจัดหามาใหบริการโดยไมคิดคาบริการไดตลอดเวลา
4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม หนังสือที่ทาํ การจอง การ
คางสงหนังสือ คาปรับ รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลประวัติ ที่อยู และ password ไดดวย
ตนเอง
5. บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต เปนการใหบริการขอมูล ขาวสารและเรื่องทีน่ าสนใจ
รวมทัง้ กิจกรรมตาง ๆ ของสํานักหอสมุด แกผูใชโดยผานระบบออนไลน
6. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) เปนบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควา การใหคําแนะนําตาง ๆ ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผาน ระบบ
ออนไลน
สําหรับในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุดสามารถจัดใหมีบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
ออนไลนแลว จํานวน 6 ประเภทบริการ ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจอง
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) โดยมีสถิติการ
ใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังนี้
จํานวน 11,637 ครั้ง
บริการตอายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน
199 ครั้ง
บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แบงเปน
- ฐานขอมูล ACM
จํานวน 4,903 ครั้ง
- ฐานขอมูล Blackwell Synergy
จํานวน 26,242 ครั้ง
- ฐานขอมูล IEL/IEEE
จํานวน 4,660 ครั้ง
- ฐานขอมูล Business Source Premier จํานวน 13,979 ครั้ง
- ฐานขอมูล Science Direct
จํานวน 3,048 ครั้ง
- ฐานขอมูล E-Book OCLC NetLibrary จํานวน
217 ครั้ง
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- ฐานขอมูล DAO
- ฐานขอมูลมติชนออนไลน
บริการขอมูลผูใชบริการผานระบบออนไลน
บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
บริการคนควาอางอิงออนไลน

จํานวน 2,148 ครั้ง
จํานวน 39,383 ครั้ง
จํานวน 7,414 ครั้ง
จํานวน 135,323 ครั้ง
จํานวน 1,496 ครั้ง

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
สหส.อ2.1.016 แฟมเอกสารเว็บไซตสํานักหอสมุด
(1) ≤ 3 รายการ
คะแนน
สหส.อ2.3.028 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ
ออนไลน (Renew)
สหส.อ2.3.029 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ
ออนไลน
สหส.อ2.3.030 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน
(WEBPAC)
2
(2) 4 – 5 รายการ
สหส.อ2.3.031 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน
คะแนน
(Borrower Information)
สหส.อ2.3.032 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
3
สหส.อ2.3.033 การใหบริการคนควาอางอิงออนไลน
(3) ≥ 6 รายการ
คะแนน
ตัวชี้วัด 2.3.6 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด
สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อเปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก
นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ เพือ่ ใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตอง สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในการคนควาขอมูล และมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใช
ทรัพยากรสารสนเทศอยางคุม คา ซึ่งในการจัดกิจกรรมตางๆ สํานักหอสมุดมีการทําประชาสัมพันธ
และเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2551 มีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการ
อานและการใช โดยมีกิจกรรมหลักประจําปเพื่อใหผูใชเขามามีสว นรวม จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้
การจัดกิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมสัปดาหสง เสริมการอานประจําภาคการศึกษาที่ 1/2551 (ระหวางเดือนสิงหาคม –
กันยายน 2551) ซึ่งกิจกรรมที่จัดคือหัวขอเรื่อง “ การประกวดเขียนเรียงความเรื่อง ความประทับใจใน
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หองสมุด” โดยใหนกั ศึกษามีสวนรวมในการสงเรียงความเขาประกวด และตัดสินมอบรางวัลรวมทั้งนํา
เรียงความทีเ่ ขารอบมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ไดรับรางวัล
2. กิจกรรมสงเสริมการอานประจําภาคการศึกาที่ 2 /2551 (ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม
2552) ซึ่งกิจกรรมที่จัดคือหัวขอเรื่อง “ ตามหายอดนักอาน และยอดนักยืม”
3. กิจกรรมวัน Open House วันที่ 14 มกราคม 2552 โดยมีกิจกรรมนําชมหองสมุดและ
แนะนําขอมูล รวมทัง้ กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ
4. กิจกรรมงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2551 (ระหวางวันที่ 10-13 กุมภาพันธ
2552) โดยมีการจัดเสวนาวิชาการในหัวขอตางๆ ที่นา สนใจ ซึ่งในปนี้จะเปนหัวขอเรื่อง “การอาน.....ทํา
ใหเราไดเปรียบ” การออกรานหนังสือชัน้ นํา และกิจกรรมสันทนาการ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) 1 ครั้ง
คะแนน
2 (2) 2 ครั้ง
คะแนน
3 (3) 3 ครั้ง
สหส.อ2.3.034 แฟมรายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริม
คะแนน
การอานและผลสรุปการจัดโครงการ / ประเมินผล
สหส.อ2.3.035 ซีดีภาพประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน
สหส.อ2.3.036 ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอาน
ตัวชี้วัด 2.3.7 จัดนิทรรศการ / แนะนําขอมูลขาวสารในวาระและโอกาสตางๆ
สํานักหอสมุดมีการจัดนิทรรศการ และแนะนําขอมูลขาวสารสําคัญตาง ๆ เพือ่ ใหผูใชไดรับ
ความรูในหัวขอที่นา สนใจ และเปนแรงกระตุนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขามาใชหองสมุด เปนทีค่ นควา
หาขอมูลตาง ๆ โดยในปการศึกษา 2551 มีการจัดนิทรรศการหลัก ๆ จํานวน 5 เรื่อง และมีการจัดบอรด
แนะนําขาวสารความรูเรื่องตาง ๆ จํานวน 16 เรื่อง ซึ่งนิทรรศการที่จดั มีดังนี้
การจัดนิทรรศการ
1. นิทรรศการเกีย่ วกับพระบรมราโชวาทของในหลวง (ระหวางเดือนมิถุนายน 2551) จัด
บริเวณบอรดใหญตรงหนาทางเขาหองอานชั้น 3
2. นิทรรศการจัดแสดงแนะนําหนังสือที่เขารอบซีไรตประจําป 2551 (ระหวางเดือนกรกฎาคม
2551) จัดบริเวณลานหนาทางเขาหองอานชั้น 3
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3. นิทรรศการเกีย่ วกับตามรอยพระราชกรณียกิจของพระราชินี (ระหวางเดือนสิงหาคม 2551)
จัดบริเวณบอรดใหญตรงหนาทางเขาหองอานชั้น 3
4. นิทรรศการจัดแสดงความเรียงทีน่ ักศึกษาสงเขาประกวดในหัวขอ
“ความประทับใจใน
หองสมุด” (ระหวางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2551)
5. นิทรรศการจัดแสดงแนะนําหนังสือดีทนี่ าอาน (ระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม
2552)
การจัดบอรดแนะนําขาวสารขอมูล
1. แนะนําสํานักหอสมุด
2. ความหมายของคําวา “แม”
3. ประชาสัมพันธเชิญชวนแนะนําการประกวดความเรียงเรื่อง “ความประทับใจในหองสมุด”
4. แสดงขอความตาง ๆ ทีน่ ักศึกษาสงเขามาประกวดเกีย่ วกับความประทับใจในหองสมุด
5. พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ
6. ประชาสัมพันธเชิญชวนแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรม ตามหายอดนักอาน และยอดนักยืม
7. แนะนําฐานขอมูลหนังสือพิมพมติชนออนไลน
8. การฆาตัวตาย โรคซึมเศราในสังคมไทย
9. โอลิมปก 2008
10. การเลิกสูบบุหรี่
11. ลอยกระทง
12. วันคริสตมาส
13. วิธีดูธนบัตรปลอม
14. ดอกไมและความหมาย
15. แนะนําการทองเทีย่ ว
16. วันวิสาขบูชา
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
(1) ≤ 7 เรื่อง
2 (2) 8 – 9 เรื่อง
คะแนน

-
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3 (3) ≥ 10 เรื่อง
คะแนน

สหส.อ2.3.037 แฟมรายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ
สหส.อ2.3.038 แฟมรายละเอียดขอมูลที่จดั บอรด
สหส.อ2.3.039 เอกสารขอมูลที่จัดนิทรรศการ / ขอมูล /
ขาวสารตางๆ
สหส.อ2.3.040 ซีดีภาพการจัดนิทรรศการและจัดบอรด
(บางสวน)
สหส.อ2.3.041 ภาพถายการจัดนิทรรศการและจัดบอรด
(บางสวน)

ตัวชี้วัด 2.3.8 จัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด / สอนและแนะนําวิธกี ารสืบคนขอมูลใหกับคณะตางๆ
สํานักหอสมุดมีการจัดปฐมนิเทศการใชหอ งสมุดใหกับนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 ทุกตนปการ
ศึกษา รวมทั้งจัดทําสื่อแนะนําการใชหอ งสมุด เพือ่ ใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตอง และ
สามารถชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได โดยในปการศึกษา 2551 มีคณะตาง ๆ ทีต่ ิดตอสง
นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดจํานวน 14 คณะ รวม 1,706 คน ไดแก คณะศิลปศาสตร
(สาขาอิสลามศึกษา) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะนิเทศศาสตร
คณะศิลปะและการออกแบบ คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะสถาปตยกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว สถาบัน
การบิน คณะทัศนศาสตร และสาขาผูนาํ ทางสังคม ธุรกิจการเมือง
นอกจากนี้สาํ นักหอสมุดยังมีการสอนวิชาการใชหองสมุด และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการพัฒนาตนเองของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และจัดให
มีบรรณารักษไปบรรยายใหกับนักศึกษาปริญญาตรี และโท ที่แจงความประสงคมา ไดแก ปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร คณะนิเทศศาสตร และคณะอุตสาหรรมและการทองเที่ยว และในระดับปริญญา
ตรี ไดแกคณะวิศวกรรมศาสตร และสาขาชีวการแพทย คณะวิทยาศาสตร
รวมทั้งมีการจัดอบรมการใชฐานขอมูลตาง ๆ ทีน่ าสนใจ แกอาจารยและบุคลกร ไดแก การ
จัดอบรมการใชฐานขอมูล ProQuest Dessertations & Theses ฐานขอมูล Blackwell Synergy
ฐานขอมูล IEEE และฐานขอมูล Emerald Management Xtra & Engineering Database
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 7 คณะ
คะแนน
2 (2) 8 – 9 คณะ
คะแนน
3 (3) ≥ 10 คณะ
สหส.อ2.3.006 ซีดีแนะนําการใชหองสมุด
คะแนน
สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสํานักหอสมุด
สหส.อ2.3.042 แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใช
หองสมุด
สหส.อ2.3.043 แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใช
หองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม
สหส.อ2.3.044 ตารางการจัดกลุมนักศึกษาและบรรณารักษ
ผูปฐมนิเทศ
สหส.อ2.3.045 แฟมตารางการแจงนัดการเขารับการ
ปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ
สหส.อ2.3.046 แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใช
หองสมุด ปการศึกษา 2551
สหส.อ2.3.047 แฟมบันทึกเชิญบรรณารักษสอนและ
บรรยายเรื่องการใชหองสมุด
สหส.อ2.3.048 แฟมเชิญผูเขาใชเขาอบรมฐานขอมูล
ออนไลน
ตัวชี้วัด 2.3.9 มีการเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 12 ชั่วโมง / วัน ในภาคเรียนปกติ
สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชัว่ โมงการเปดใหบริการทีเ่ หมาะสม โดยเปดทําการในวันจันทรศุกร ตั้งแตเวลา 08.30-21.00 น. และในวันเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00-17.00 น. รวมจํานวน
ชั่วโมงที่ใหบริการ สําหรับในวันทําการปกติรวมจํานวน 12.5 ชั่วโมง โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสําหรับ
ปการศึกษา 2551 มีจํานวนทั้งสิน้ 497,684 ครั้ง โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซตจํานวน 135,323
ครั้ง และผูเขาใชสํานักหอสมุดกลางจํานวน 343,580 ครั้ง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจํานวน 10,918
ครั้ง และผูเขาใชหองสมุดศูนยสาทรธานีจาํ นวน 7,863 ครั้ง
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ≤ 9 ชัว่ โมง / วัน
คะแนน
2 (2) 10 – 11 ชั่วโมง / วัน
คะแนน
3 (3) ≥ 12 ชั่วโมง / วัน
สหส.อ2.3.007 แผนพับแนะนําสํานักหอสมุด
คะแนน
สหส.อ2.3.049 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 3
สหส.อ2.3.050 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 5
สหส.อ2.3.051 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.3.052 แฟมรวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน
สหส.อ2.3.053 แฟมตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่
หองสมุด และใบเบิกคาลวงเวลาประจําเดือน
สหส.อ2.3.054 สมุดเซ็นชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา
ตัวชี้วัด 2.3.10 ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบริการ
สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ
ไดแก
ดานผูใหบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการเขาถึงขอมูล ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดาน
สถานที่สงิ่ แวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ
สํารวจปละ 1 ครั้ง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม (อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท) สําหรับปการศึกษา 2551 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ซึง่ ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใช พบวา ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับคาเฉลี่ย 3.42 (คะแนนเต็ม
5) ซึ่งมีผลอยูใ นระดับดี ซึง่ ในรายดาน พบวาดานผูใหบริการ มีคา เฉลี่ยสูงสุดคือ 3.94 รองลงมาไดแก
ดานการเขาถึงขอมูล มีคา เฉลี่ย 3.49 และดานการประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ย 3.47 ตามลําดับ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอยูในคาเฉลีย่ 3.42
ไดคะแนนเทากับ 2)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00
คะแนน
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2
(2) คาเฉลี่ยระหวาง 3.01 –
คะแนน 4.00

3
(3) คาเฉลี่ยระหวาง 4.01 คะแนน 5.00

สหส.อ2.3.055 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ปการศึกษา 2551
สหส.อ2.3.056 แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ
ปการศึกษา 2551
สหส.อ2.3.057 แบบสํารวจความพึงพอใจที่แจกและรับ
กลับคืนจากผูต อบ ประจําปการศึกษา 2551
-

ตัวบงชี้ 2.4 งานจดหมายเหตุ
สํานักหอสมุดไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจํานวน 1,375,000.00 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ด
หมื่นหาพันบาทถวน) จากมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรางหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต และอนุญาต
ใหดําเนินงานเกี่ยวกับเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยสํานักหอสมุดไดกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อการทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา และใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุ
ของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ และเปนระบบระเบียบตามหลักวิชาการดําเนินงานจดหมาย
เหตุ รวมทั้ง มีโครงสรางในการบริหารงานที่ชัดเจนในลักษณะของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ
คณะกรรมการอํานวยการฯ มีภารกิจในการกําหนดแนวทางกํากับดูแลและใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ
และแกปญหาขอขัดแยงในการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินงานฯ ทําหนาที่พิจารณาวางหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพเอกสารของมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดประเภทเอกสาร วิเคราะหและประเมินคุณคา
เอกสาร จัดทําตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย และจัดหาเอกสาร สิ่งพิมพ โสตทัศน
วัสดุ และวัตถุจดหมายเหตุที่คณะหรือหนวยงานไดทําขึ้นหรือไดรับวิธีตางๆ นอกจากนี้ สํานักหอสมุด
ยังไดกําหนดแผนการดําเนินงานในระยะ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2551 ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 2.4.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยางชัดเจน
สํานักหอสมุดไดดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคในการทําหนาที่เปนแหลงรวบรวม เก็บรักษา และ
ใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอยางครบถวนสมบูรณ ตามระเบียบและหลัก
วิชาการดําเนินงานจดหมายเหตุ
โดยมีการกําหนดโครงสรางในการบริหารงานที่จะสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของหอจดหมายเหตุดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยปการศึกษา 2551 นี้ สํานักหอสมุดได
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กําหนดแผนการดําเนินงานจดหมายเหตุใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 และ
แผนยุทธศาสตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550 – 2554 และมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานจดหมายเหตุตอไป
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดไวในแผนงาน สหส.อ1.2.008 แผนปฏิบัตกิ ารประจําปการศึกษา 2551
คะแนน ประจําป
สหส.อ1.2.011 แผนยุทธศาตร ฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
สหส.อ1.2.012 แผนยุทธศาสตร การพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับปรับปรุง
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
สหส.อ4.2.005 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ
คะแนน ตามแผน
ประจําป 2551
3
(3) มี(2)+มีการติดตามวิเคราะห สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินผลการดําเนินงาน และ ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ไดนําผลการติดตาม วิเคราะห สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
และการประเมินมาปรับปรุงงาน ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2551ใหดียิ่งขึน้
3/2551
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา ประจําป 2551
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก
เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด
กํ า หนดภาระหน า ที่ ก ารบริ ห ารและการจั ด การ ในการปฏิ บั ติ อ ย า งชั ด เจนเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
บุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ โดยจั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
สํา นั กหอสมุ ด เดื อนละ 1 ครั้ง หรือมีการประชุ มกรณีเ รื่องเร งด ว น เพื่อรับทราบนโยบายและ
แนวทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 3.1 การบริหารและการจัดการ
สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหาร
ตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีก ารจัดทําแผนภูมิ การแบ ง สวนงานออกเปน 4 แผนก และ 1
สํานักงาน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน และเพื่อใหการบริหารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม สํานักหอสมุด มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหาร
จัดการ 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานักหอสมุด
และมีคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ซึ่งแตงตั้งมาจากหัวหนาแผนกทุกแผนก เพื่อรวมกันกําหนด
นโยบายและแนวทางในการบริ ห ารและการจั ด การในสํ า นั ก หอสมุ ด ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว และสามารถนําผลการปฎิบัติมาประเมินผล
หากมีปญหาหรือขอบกพรองจะไดชวยกันแกไขและปรับปรุงตอไป
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีแผนการบริหารและการ สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
คะแนน จัดการบุคลากรมีสวนรวมใน สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประจํา
การกําหนดแผนการบริหาร สํานักหอสมุด
และการจัดการ
สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงาน สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คะแนน ตามแผนงาน/โครงการมีการ สํานักหอสมุด
ประเมินแผนงาน/โครงการ สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551
3
(3) มี(2)+มีการนําผลการ
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินมาวางแผนพัฒนา ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา
2551
ตัวบงชี้ 3.2 โครงสรางและระบบบริหาร
สํานักหอสมุด มีการกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน โดยมีการแบงการบริหารงาน
ออกเปน 4 แผนก และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย แผนกเทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ แผนก
หอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ ในแตละแผนก มีการกําหนดภาระหนาที่ไวเปนลายลักษณ
อักษร และเพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละแผนกดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดมีการ
ดําเนินการตามโครงสราง โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูดูแลบริหารจัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนตามสาย
งานการบริหาร มีรองผูอํานวยการทําหนาทีกํากับและดูแลการดําเนินงานในแผนกและรายงานตอ
ผูอํานวยการ สวนสํานักงานเลขานุการขึ้นตรงตอผูอํานวยการ

67

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1
(1) มีการกําหนดโครงสรางและ สหส.อ3.1.001 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
คะแนน ระบบบริหารขององคกรไวอยาง สหส.อ1.2.004 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประจํา
ชัดเจน บุคลากรรับทราบใน
สํานักหอสมุด
โครงสรางและระบบบริหาร
สหส.อ1.2.005 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
สหส.อ3.2.002 โครงสรางการบริหาร
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คะแนน โครงสรางและระบบการบริหาร สํานักหอสมุด
มีการประเมินโครงสรางและ
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบัติการประจําปการศึกษา
ระบบการบริหาร
2551
3
(3) มี(2)+มีการนําผลการ
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินมาวางแผนพัฒนา
ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2551
ตัวบงชี้ 3.3 การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอด
คลองกับวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับป
การศึกษา 2551 มีการสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา การเขาฟงบรรยาย
ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 474 ครั้ง ในจํานวน
ดังกลาวเปนการจัดโดยสํานักหอสมุดเองรวม 24 ครั้ง จําแนกเปนการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา
และการบรรยายทางวิชาการ 10 ครั้ง และการศึกษาดูงาน 14 ครั้ง เปนการศึกษาดูงานในประเทศ 11
ครั้ง และตางประเทศ 3 ครั้ง (ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) รวมแลวบุคลากรมีโอกาสไดรวมกิจกรรม
พัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 17.56 ครั้งตอป
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สํานักหอสมุด ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 24 ครั้ง จําแนกเปนการประชุม การ
ฝกอบรม การสัมมนา และการเขาฟงบรรยายทางวิชาการ 10 ครั้ง และการศึกษาดูงาน 14 ครั้ง
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร สหส.อ3.3.003 การพัฒนาบุคลากร
คะแนน มีระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากร
2 (2) มี(1)+มีการดําเนินงาน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2551
คะแนน ตามแผนงาน/โครงการ มีการ
ประเมินแผนงาน/โครงการ
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการ
สหส.อ1.2.008 แผนการปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551
คะแนน ประเมินมาวางแผนพัฒนา
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา
2551
ดัชนีบงชี้ 3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ ชวยในการบริหารและการตัดสินใจ
สํานักหอสมุดไดจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความคลองตัว บุคลากรผู
ปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณมีการจัดระบบเอกสารสงออก-สงเขาภายใน-ภายนอก โดยมีการบันทึก
รายละเอียดไวเปนหลักฐาน และมีการจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนหาไดสะดวก และนอกจากนี้ยัง
สามารถเขาถึงขอมูลงบประมาณสําหรับในการดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด โดยแผนกงบประมาณไดจัดทําโปรแกรมการเขาใชขอมูลจากอินทราเน็ต โดย
ผานทาง http://budget.rsu.ac.th ในการตรวจเช็คขอมูลการขออนุมัติใชเงินงบประมาณดําเนินการ
และงบพัฒนาโครงการตางๆ นอกจากนี้ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบยอยเพื่อการจัดซื้อ (Acquisition Module) มาใชจัดการและควบคุมการใชงบประมาณการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศของแตละคณะ การใชงบประมาณของสํานักหอสมุดมีการประเมินผลและรายงาน
ความคืบ หนา ในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึก ษา สง ให สํานั ก งานวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพ และผูบังคับบัญชา
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบ
สหส.อ3.4.004 สมุดทะเบียนสงออก-ภายใน
คะแนน ขอมูลสารสนเทศ มีระบบ
สหส.อ3.4.005 สมุดทะเบียนสงออก-ภายนอก
และกลไกในการจัดเก็บ
สหส.อ3.4.006 สมุดทะเบียนรับ-ภายใน
ขอมูลสารสนเทศอยางเปน สหส.อ3.4.007 สมุดทะเบียนรับ-ภายนอก
ระบบ
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2551
สหส.อ3.4.008 จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2551
สหส.อ2.9.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2 (2) มี(1)+มีการดําเนินงาน สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ในการจัดเก็บขอมูล
ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551
สารสนเทศตามแผนงาน/
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
โครงการ
ความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2551-3/2551
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการ
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คะแนน ประเมินมาวางแผนพัฒนา สํานักหอสมุด
ตัวบงชี้ 3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร
สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/
สํานักงาน บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บรรณารักษ และเจาหนาที่ และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อที่จะใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขและเอกสารอางอิง
คะแนน
เกณฑการประเมิน
1 (1) มีการกําหนดภาระหนาที่ของ
สหส.อ3.5.009 Job Description
คะแนน บุคลากรไวอยางชัดเจน มีระบบติดตาม สหส.อ3.5.012 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภาระหนาที่
2 (2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามการ
สหส.อ3.5.010 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน
คะแนน ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่ และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดาํ รงตําแหนง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที่
บุคลากรตามภาระหนาที่
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมา
สหส.อ3.5.011 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คะแนน ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป
ของเจาหนาที่
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง
งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2551 มี
การวางแผนการใชงบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ มีการ
ควบคุมการขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขอ
อนุมัติการใชงบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของแผนกงบประมาณ
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 4.1 นโยบาย/ แผนงานการเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุด มีแผนงานการเงินและงบประมาณ โดยจะใชงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ใหบรรลุตามวัตถุประสงคแก อาจารย นักศึกษา และบุคลากร ในการสนับสนุน
เรื่องการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลง
ทรั พ ยากรการเรี ย นรู และการจั ด ตั้ ง งบประมาณโครงการจะยึ ด หลั ก การวางแผนกลยุ ท ธ เ พื่ อ ให
สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต โครงการที่ขอจัดตั้ง มีชื่อผูรับผิดชอบโครงการ มีการ
ติดตามและประสานงานใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค มีการประเมินผลการติดตามแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาใหไดทราบผลการใชงบประมาณของ
ปการศึกษา 2551 แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีนโยบาย แผนงานการเงิน สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
คะแนน และงบประมาณ เปนลายลักษณ ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงาน
อักษร มีการดําเนินงานตาม
ตามแผนพัฒนาประจําป 2551
แผนงานโครงการ และมี
ผูรับผิดชอบ
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2 (2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ
คะแนน กลัน่ กรองรายจายที่สอดคลองกับ
กิจกรรม โครงการของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการ
คะแนน ประเมินมาปรับปรุงนโยบายและ
แผนงานอยางตอเนื่อง

สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2551

สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด

ตัวบงชี้ 4.2 การเงินและงบประมาณ
สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํ า นั ก หอสมุ ด เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาการจั ด ตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เรื่ อ งการขอ
งบประมาณเพื่อนํามาบริหารสํานักหอสมุดใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกอาจารย นักศึกษา
บุคลากร การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจะใชเกณฑการปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว สํานักหอสมุดจะจัดเก็บสําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ
ไวเปนหลักฐานสําหรับในการติดตามการขออนุมัติ และมีการประเมินผลการดําเนินโครงการและ
รายงานความคืนหนนาเปนรายภาคการศึกษา โดยสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทราบ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีแผนการจัดทําแผน
สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป 2551
คะแนน งบประมาณประจําป มีกลไกใน
การใชงบประมาณประจําป
สอดคลองกับนโยบายหลักของ
มหาวิทยาลัย
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2 (2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
คะแนน แผนงาน/โครงการ มีการ
ประเมินผลการใชงบประมาณ
ประจําป
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการ
คะแนน ประเมินมาวางแผนพัฒนา

สหส.อ4.2.004 ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
สหส.อ2.9.002 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจําป 2551

ตัวบงชี้ 4.3 การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ
สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตางๆ) สํานักหอสมุดจะมี
การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ
วารสารอยูในวามรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และงบลงทุน
โครงการตางๆ อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ และในการตรวจสอบการขอ
อนุมัติการใชงบประมาณสามารถตรวจสอบการใชผานระบบ Internet ของแผนกงบประมาณ และเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษาทุกภาค และสิ้นปงบประมาณ 2551 สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา เพื่อที่ตรวจสอบการใชงบประมาณวาเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของป
การศึกษาตอไป สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดจะตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของ
โครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการ
ปฏิบัติการขออนุมัติโครงการพัฒนาวาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีการกําหนดนโยบาย
สหส.อ1.2.009 นโยบายการใชงบประมาณ แผนการ
คะแนน แผนงานการเงินและการจัดสรร ดําเนินงานประจําป 2551 และสรุปผลการดําเนินงานตาม
งบประมาณทีส่ อดคลองและ
แผนพัฒนาประจําป 2551
ครอบคลุมภารกิจ มีระบบและ
กลไกการตรวจสอบ
2 (2) มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/ สหส.อ4.2.005 สําเนาเอกสารการขออนุมตั ิงบประมาณ
คะแนน โครงการตามแผนงานที่กําหนด ประจําป 2551
มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ
และมีการสรุปหรือรายงาน
เผยแพรใหบุคลากรทราบ
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการ
สหส.อ4.1.002 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
คะแนน ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 1/2551
สหส.อ4.1.003 การประเมินผลการติดตามแบบรายงาน
ความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 2/25513/2551
สหส.อ1.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุด
ตัวบงชี้ 4.4 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของหองสมุด
สํานักหอสมุดถูกจัดเปนหนวยงานบริการวิชาการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการ
พัฒนาทรัพยารกสารสนเทศและแหลงความรู การบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การวิเคราะหตน ทุนในการดําเนินงาน
ของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราห
ความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด โดยในปการศึกษา 2551 นี้
ไดมีแนวทางวิธีคิด 2 ประเด็น ไดแก การคิดตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และคาใชจายที่
เกี่ยวกับการบริการตอจํานวนการใช โดยใชขอมูลคาใชจาย จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และจํานวน
การใชบริการ เปนขอมูลพืน้ ฐานในการคิด
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
เงินเดือนและคาสวนบริหาร
คาลวงเวลา-สวนบริหาร
คาตอบแทนตําแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร
คาอบรมและสัมมนาภายนอก
คาวัสดุสํานักงาน
คาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และฐานขอมูล
คาใชจายอืน่ ๆ เกี่ยวกับหองสมุด
โครงการจัดซือ้ ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที่ 4
การบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
โครงการจัดซือ้ บารโคดและแถบแมเหล็กฯ
โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศ
โครงการสนับสนุนใหนกั ศึกษาทํางาน
รวม

3. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท
หนังสือ
วารสาร
สื่อโสตทัศน
หนังสือพิมพ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
6,240,460.00
591,649.00
120,000.00
29,830.00
100,921.18
13,388,885.58
102,805.00
2,865,995.00
557,898.00
130,540.00
50,400.00
26,197.50
24,205,581.86

จํานวน
5,379 รายการ
895 ชื่อเรื่อง
1,068 รายการ
18 ชื่อเรื่อง
13,130,654 ชื่อเรื่อง
13,138,014 รายการ

สูตรการคํานวณ
1. ตนทุนตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ
คาใชจายของสํานักหอสมุด
จํานวนทรัพยากรฯ
∴ ตนทุนทรัพยากร 1 รายการ ตอคาใชจา ย =

24,205,581.86 บาท
13,138,014 รายการ
1.84 บาท
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2. คาใชจายของสํานักหอสมุดที่เกี่ยวกับการบริการตอจํานวนผูใช
คาใชจายของสํานักหอสมุด
24,205,581.86 บาท
จํานวนผูใชบริการ
497,684 ครั้ง
∴ คาใชจายของสํานักหอสมุดตอ 1 หนวยผูใชบริการ =
48.63 บาท
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขและเอกสารอางอิง
คะแนน
เกณฑการประเมิน
1
(1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและ สหส.อ4.1.001 การจัดทํางบประมาณประจําป
คะแนน แผน/โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการ 2551
เปนลายลักษณอักษรและเปนระบบ
2
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม
สหส.อ2.2.024 แฟมจํานวนทรัพยากร
คะแนน งบประมาณและแผนงาน/โครงการ
สารสนเทศ
สหส.อ2.3.049 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวัน
ทางเขาชัน้ 3
สหส.อ2.3.050 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวัน
ทางเขาชัน้ 5
สหส.อ2.3.051 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวัน
หองสื่อโสตทัศน
สหส.อ2.3.052 แฟมรวมสถิติผูเขาใชหองสมุด
รายเดือน
3
(3) มี(2)+มีการสรุปและประเมินผลเพื่อ สหส.อ2.2.022 แฟมสรุปคาใชจายในการ
คะแนน วางแผนในการดําเนินงานในปตอไป
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบและกลไก
สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด
จัดทํารายงานประจําป เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอ
สาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
ภายในสํานักหอสมุด
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก
การดําเนินงาน
ตัวบงชี้ 5.1 นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริ ก ารวิ ช าการแก ผู ใ ช โดยมุ ง เน น การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลการสรุปการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา นํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป
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ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
หมายเลขและเอกสารอางอิง
คะแนน
เกณฑการประเมิน
1 (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประกัน
คะแนน ในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาเปนลายลักษณ สหส.อ1.1.003 คูมือการประกันคุณภาพการ
อักษร มีคณะกรรมการหรือ
ปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบดําเนินงานประกัน
มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
คุณภาพ
2 (2) มี(1)+มีกจิ กรรมใหประชาคมมี สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
คะแนน สวนรวมในการพัฒนาแผนงานการ ประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
ประกันคุณภาพ มีการประเมิน
สหส.อ5.1.003 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําป
และมีการเผยแพรผลการประเมิน
การศึกษา 2550
ใหแกผูที่เกี่ยวของรับทราบ
สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2551
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมา สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อ
คะแนน ปรับปรุงนโยบายและแผนงานอยาง การประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551
ตอเนื่อง
สหส.อ5.4.011 รายงานสรุปการประกันคุณภาพของ
ฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2551
ตัวบงชี้ 5.2 การดําเนินกิจกรรม 5 ส
สํานักหอสมุดไดดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีระเบียบ
และความสะอาดของทุกแผนกและบริเวณอาคารหอสมุด มีการดําเนินจัดทํากิจกรรม 5 ส โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส โดยมีหนาที่บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มี
การจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง และไดนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการ
แกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส มีผลลัพทเปนรูปธรรมเห็นไดอยางชัดเจน โดยไดสรางวินัยของ
บุคลากร สรางความสะอาด ความเรียบรอยของสํานักหอสมุด และในเรื่องจัดเอกสารใหมีระบบการ
จัดเก็บ มีระเบียบ สะดวกในการคนหา ในการจัดทํากิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุดมีการทํารายงานสรุปผล
การดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเปนหลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ของแตละป

79

ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ สหส.อ5.2.004 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการกิจกรรม 5
คะแนน ในการดําเนินกิจกรรม 5 ส มี
ส ประจําปการศึกษา 2551
คณะกรรมการ มีผูรับผิดชอบ
สหส.อ5.2.005 คําสั่งแตงตัง้ กลุมพื้นที่กิจกรรม 5 ส
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
ประจําปการศึกษา 2551
2 (2) มี(1)+มีการจัดกิจกรรม 5 ส
สหส.อ5.2.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
คะแนน ของทุกแผนก มีการตรวจสอบและ กิจกรรม 5 ส
ประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5 ส
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการประเมิน สหส.อ5.2.007 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส
คะแนน มาปรับปรุงและพัฒนา
ประจําปการศึกษา 2551
ตัวบงชี้ 5.3 มีการตรวจสอบคุณภาพ
สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของสํานักหอสมุด โดยไดทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการ
การตรวจสอบ ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานอางอิงเมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2552 และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการของฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2552 สํา นั ก หอสมุ ดเสนอผลการประเมิน ตนเองและผลดํา เนินงาน จัดทํ า เป น รายงานการประกั น
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2551 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสํานักหอสมุด
ในฐานะหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) มีแผนการตรวจสอบและประเมินผลตนเอง สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพ
คะแนน ของหนวยงาน มีกลไกเสนอผลการตรวจสอบ การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
และประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551
ประจําปเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย)
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2 (2) มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
คะแนน โดยคณะกรรมการตรวจเยีย่ มคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มีการนําผล
การตรวจสอบคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
3 (3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
คะแนน พัฒนา

สหส.อ5.3.008 ผลการตรวจสอบตนเอง
ภายในสํานักหอสมุด
สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2551
สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
ตัวบงชี้ 5.4 ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน
สํานักหอสมุดใหทุกแผนกไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรม
การประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ประกอบดวย ผูบ ริหารและตัวแทน บรรณารักษ เจาหนาทีจ่ ากทุก
แผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คณ
ุ ภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายที่กาํ หนดไว ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ ี่กาํ หนดไว
ประเมินจุดออน จุดแข็งและขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก
ษาประจําปการศึกษา2551สงใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหนวยงานที่เกีย่ วของและสาธารณชนรับทราบ
ผลการประเมินการดําเนินงาน (ไดคะแนน เทากับ 3 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน)
คะแนน
เกณฑการประเมิน
หมายเลขและเอกสารอางอิง
1 (1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมี
สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คะแนน การกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ
สหส.อ5.1.002 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
การประเมินคุณภาพ มีกลไกการ คุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
ดําเนินงานประเมินตนเองของทุก สหส.อ5.1.003 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แผนกในหนวยงาน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
2 (2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการ สหส.อ5.4.009 รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551
คะแนน ประเมินตนเองใหประชาคม
รับทราบ มีการนําผลการประเมิน
มาวางแผนพัฒนา
3 (3) มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้ สหส.อ5.4.010 รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนน และเกณฑการประเมินคุณภาพ ระดับอุดมศึกษาของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551
อยางสม่ําเสมอ
สหส.อ5.4.011 รายงานสรุปการประกันคุณภาพของฝาย
วิชาการ ประจําปการศึกษา 2551
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สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 3
การประเมินผลการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

(1) มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน

1.1 การกําหนดปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงค

1.2 การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และ
การประเมินแผนงาน

พันธกิจ และวัตถุประสงค ไวเปนลายลักษณ
อักษร และบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน
การกําหนด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงค
(2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงค มีการเผยแพรใหประชาคม
ไดรับทราบ และเสริมสรางความตระหนัก
ของบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อง
(3) มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานให
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว มีการประเมินแผนงาน
และโครงการที่ไดดําเนินการแลว
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและ
โครงการมาใชปรับปรุง และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดีขึ้น

รวมองคประกอบที่ 1

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1

3

3

6
3.00

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้ (1)
2.1 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใช
ตัวชี้วัด
(1) มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป
2.1.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง (2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน
ชัดเจน
(3) มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล
การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม
วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน
ใหดียิ่งขึ้น
2.1.2 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ (1) มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่
เหมาะสม เอื้ออํานวยความสะดวก
ทันสมัยในการปฏิบัติงานและใหบริการ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
(2) มี(1)+มีโปรแกรมสําหรับทุกระบบงาน
ปฏิบัติงานและใหบริการ
หองสมุดและโปรแกรมสําหรับใชงานทั่วไป
(3) มี(2)+มีอุปกรณเครือขายที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
2.1.3 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร (1) ≤ 25 %
ที่ทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและ
(2) 26 - 49 %
ใหบริการไมนอยกวารอยละ 50
(3) ≥ 50 %
ของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด
2.1.4 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร (1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ นักศึกษา 1,500 คน
ที่ทันสมัยสําหรับใหบริการ
(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ นักศึกษา 1,000 คน
นักศึกษาอยางนอย 1 เครื่อง ตอ
(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ นักศึกษา 500 คน
นักศึกษา 500 คน
2.1.5 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร (1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ อาจารย 150 คน
ที่ทันสมัยสําหรับใหบริการ
(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ อาจารย 100 คน
อาจารยอยางนอย 1 เครื่อง ตอ
(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ อาจารย 50 คน
อาจารย 50 คน

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน
3

3

3

3

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

2.1.6 สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัยสําหรับใชปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางนอย 1 เครื่อง ตอ
บุคลากร 1 คน
2.1.7 สํานักหอสมุดมีการจัดการระบบ
หองสมุดอัตโนมัติจํานวน 8 ระบบ

(1) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 3 คน
(2) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 2 คน
(3) คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ บุคลากร 1 คน

3

(1)
(2)
(3)
2.1.8 สํานักหอสมุดมีการจัดการเว็บไซต (1)
สํานักหอสมุดที่ทันสมัย มีการ
(2)
ดําเนินงาน 9 องคประกอบ
(3)
2.1.9 บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนา (1)
ทักษะทางดานเทคโนโลยี
(2)
สารสนเทศไมนอยกวาคนละ 3
(3)
ครั้ง

≤ 3 ระบบ
4 - 7 ระบบ
≥ 8 ระบบ
≤ 4 องคประกอบ
5 - 8 องคประกอบ
≥ 9 องคประกอบ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.1.1 – 2.1.9
คะแนนตัวบงชี้ 2.1

3

3

3

3.00 n
3.00 o

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้ (1)
2.2 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
การจัดหมวดหมูและลงรายการ
หนังสือ

3

ตัวชี้วัด
2.2.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง (1) มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป
ชัดเจน
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน
(3) มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล
การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม
วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน
ใหดียิ่งขึ้น
2.2.2 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาที่ (1) 15 คณะ
เปดสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและ (2) 20 คณะ
ระดับบัณฑิตศึกษา
(3) 25 คณะ
2.2.3 จัดหาหนังสือครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่เปดสอน โดยมีหนังสือ
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4 ตอป
2.2.4 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนนักศึกษา ไมนอยกวา
500 : 1 (รายการ : คน)
2.2.5 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอ
จํานวนอาจารยไมนอยกวา
10,000 : 1 (รายการ : คน)
2.2.6 คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศตอนักศึกษาไมนอยกวา
700 : 1 (บาท :คน)

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

≤ รอยละ 2
รอยละ 3
≥ รอยละ 4
≤ 500 –599 : 1
600 - 699 : 1
≥ 700
:1
≤ 8,000 – 9,000 : 1
9,001 – 9,999 : 1
≥ 10,000
:1
≤ 599 : 1
600 – 699 : 1
≥ 700 : 1

3

3

3

3

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

2.2.7 มีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ≥ รอยละ 20
ของคาใชจายในการซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมด
2.2.8 วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนแทศ
จํานวน 15 ชื่อเรื่อง/คน/วัน
2.2.9 วิเคราะหหมวดหมู และลงรายการ
หนังสือเรงดวนที่ผูใชบริการ
ตองการไดภายใน 1 ชั่วโมงตอ 1
รายการ

(1) ≤ 20 %
(2) 21 - 23 %
(3) ≥ 24 %
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

10 – 11 ชื่อเรื่อง/คน/วัน
12 – 13 ชื่อเรื่อง/คน/วัน
มากกวา 14 ชื่อเรื่อง/คน/วัน
3 ชั่วโมง : รายการ
2 ชั่วโมง : รายการ
1 ชั่วโมง : รายการ

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.2.1 – 2.2.9
คะแนนตัวบงชี้ 2.2

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

3

3

3.00 p
3.00 q

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ

87

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้ (1)
2.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
2.3.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

2.3.2 บริการทรัพยากรสารสนเทศครบ
ทุกประเภท
2.3.3 บริการตอบคําถามและชวยการ
คนควาอยางนอย 8 ชั่วโมงตอวัน
2.3.4 บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการ
สืบคนขอมูล
2.3.5 บริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
ออนไลน
2.3.6 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
และการใชหองสมุด
2.3.7 จัดนิทรรศการ / แนะนําขอมูล
ขาวสารในวาระและโอกาสตางๆ

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน
3

(1) มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน
(3) มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล
การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม
วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน
ใหดียิ่งขึ้น
(1) 2 ประเภท
(2) 3 ประเภท
(3) 4 ประเภท
(1) ≤ 5 ชั่วโมง : วัน
(2) 6 – 7 ชั่วโมง : วัน
(3) ≥ 8 ชั่วโมง : วัน
(1) ≤ 3 ฐาน
(2) 4 – 5 ฐาน
(3) ≥ 6 ฐาน
(1) ≤ 3 รายการ
(2) 4 – 5 รายการ
(3) ≥ 6 รายการ
(1) 1 ครั้ง
(2) 2 ครั้ง
(3) 3 ครั้ง
(1) ≤ 7 เรื่อง
(2) 8 – 9 เรื่อง
(3) ≥ 10 เรื่อง

3

3

3

3

3

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

2.3.8 จัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด /
สอนและแนะนําวิธีการสืบคน
ขอมูลใหกับคณะตา งๆ
2.3.9 มีการเปดใหบริการในเวลาที่
เหมาะสม 12 ชั่วโมง / วัน
ในภาคเรียนปกติ
2.3.10 ระดับความพึงพอใจของผูใช
บริการ

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

≤ 7 คณะ
8 – 9 คณะ
≥ 10 คณะ
≤ 9 ชั่วโมง / วัน
10 – 11 ชั่วโมง / วัน
≥ 12 ชั่วโมง / วัน
คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00
คาเฉลี่ยระหวาง 3.01 - 4.00
คาเฉลี่ยระหวาง 4.01 - 5.00

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.3.1 – 2.3.9
คะแนนตัวบงชี้ 2.3

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

3
2

2.90 r
2.90 s

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

ตัวบงชี้ (1)
2.4 งานจดหมายเหตุ

3

ตัวชี้วัด
2.4.1 มีการกําหนดแผนดําเนินงานอยาง
ชัดเจน

(1) มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน
(3) มี(2)+มีการติดตาม วิเคราะห ประเมินผล
การดําเนินงาน และไดนําผลการติดตาม
วิเคราะห และการประเมินมาปรับปรุงงาน
ใหดียิ่งขึ้น

คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัด 2.4.1
คะแนนตัวบงชี้ 2.4
คะแนนรวมองคประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 2
หมายเหตุ :

n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก

3

3.00 t
3.00 u
11.90 v
2.98 w

3+3+3+3+3+3+3+3+3/9
n (27 / 9 = 3)
3+3+3+3+3+3+3+3+3/9
p (27 /9 = 3)
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 / 10
r (29 / 10 = 2.90)
3/1
t ( 3 / 1 = 3)
o + q + s + u (3 + 3 + 2.90 + 3 = 11.90)
v / 4 (11.90 / 4 = 2.98)

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้

3.1 การบริหารและการจัดการ

3.2 โครงสรางและระบบบริหาร

3.3 การพัฒนาบุคลากร

3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
ชวยในการบริหารและการ
ตัดสินใจ

เกณฑการประเมิน

(1) มีแผนการบริหารและการจัดการ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน
การบริหารและการจัดการ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการมีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) มีการกําหนดโครงสรางและระบบบริหาร
ขององคกรไวอยางชัดเจน บุคลากร
รับทราบในโครงสรางและระบบบริหาร
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและ
ระบบการบริหาร มีการประเมินโครงสราง
และระบบการบริหาร
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและ
กลไกการพัฒนาบุคลากร
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ
มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

3

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตอ)

ตัวบงชี้

3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของ
บุคลากร

เกณฑการประเมิน

ผลการ
ประเมิน
การดํา เนิน
งาน

(1) มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว
อยางชัดเจนมีระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภาระหนาที่ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภาระหนาที่
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานตอไป

รวมองคประกอบที่ 3

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3

3

15
3.00

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงชี้

4.1 นโยบาย/แผนงานการเงินและ
งบประมาณ

4.2 การเงินและงบประมาณ

4.3 การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ

เกณฑการประเมิน

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและ
งบประมาณ เปนลายลักษณอักษร
มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
และมีผูรับผิดชอบ
(2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ กลั่นกรอง
รายจายที่สอดคลองกับกิจกรรม โครงการ
ของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง
(1) มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป
มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป
สอดคลองกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มีการประเมินผลการใช
งบประมาณประจําป
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง
และครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไก
การตรวจสอบ
(2) มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
แผนงานที่กําหนดมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการและ
มีการสรุปหรือรายงานเผยแพรใหบุคลากร
ทราบ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนา

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ

93

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

4.4 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของ
หองสมุด

(1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและแผน/
โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการเปน
ลายลักษณอักษรและเปนระบบ
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามงบประมาณ
และแผนงาน/โครงการ
(3) มี(2)+มีการสรุปและประเมินผลเพื่อวางแผน
ในการดําเนินงานในปตอไป

รวมองคประกอบที่ 4

เฉลี่ยองคประกอบที่ 4

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

12
3.00

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

5.1 นโยบายและแผนงานการ
ประกันคุณภาพ

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนลายลักษณอักษร มีคณะกรรมการ
หรือผูรับผิดชอบดําเนินงานประกัน
คุณภาพ
(2) มี(1)+มีกิจกรรมใหประชาคมมีสวนรวม
ในการพัฒนาแผนงานการประกัน
คุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายใน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร
ผลการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของ
รับทราบ
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง
(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส มีคณะกรรมการมี
ผูรับผิดชอบดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
(2) มี(1)+มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส ของทุก
แผนก มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดทํากิจกรรม 5 ส
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา

5.2 การดําเนินกิจกรรม 5 ส

ผลการ
ประเมินการ
ดํา เนินงาน

3

3

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

5.3 มีการตรวจสอบคุณภาพ

(1) มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล
ตนเองของหนวยงาน มีกลไกเสนอผล
การตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย)
(2) มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา
(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมีการกําหนด
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
ทุกแผนกในหนวยงาน
(2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการประเมินตนเอง
ใหประชาคมรับทราบ มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา
(3) มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ

5.4 ประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของหนวยงาน

รวมองคประกอบที่ 5

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5

ผลการ
ประเมิน
การดํา เนิน
งาน

3

3

12
3.00

ผลการ
ประเมิน
ของผู
ประเมินฯ
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สวนที่ 4
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สวนที่ 4
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2551 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2551

องคประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวมองคประกอบที่ 1 - 5
คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1 - 5
คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5

คาเฉลี่ยผล
จํานวน
การ
ผลการ
ตัวบงชี้ ประเมิน
ประเมิน
ความหมาย
ความหมาย
การ
ของผู
ดําเนินงาน
ประเมินฯ
(n)
(x)
2
4
5
4
4
19

3.00
2.98
3.00
3.00
3.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

56.92*
2.99**

ดีมาก

หมายเหตุ
* เทากับ (2x3.00) + (4x2.98) + (5x3.00) + (4x3.00) + (4x3.00)
= 6.00 + 11.92 + 15.00 + 12.00 + 12.00
= 56.92
** เทากับ 56.92 = 2.99
19
n = จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
x = คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนินงานแตละองคประกอบ
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2551
จุดเดน
1. มีบริการยืมคืนอัตโนมัติดว ยตนเองดวยเทคโนโลยี RFID (RFID Self Check System) โดย
ในปการศึกษา 2551 ไดนําระบบระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification
Technology-RFID) มาใชในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใช ทําใหผูใชมีความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการใชบริการ สรางมูลคา (Value) ของบริการและเพิม่ ความทันสมัยของหองสมุด
นับวาเปนหองสมุดเพียงไมกแี่ หงในประเทศไทย ที่มีการใชเทคโนโลยีดังกลาว
2. มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสํานักหอสมุดเปนหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส (E-RSU Library) โดยไดจัดหาและบอกรับฐานขอมูลออนไลนประเภทตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆอยางครอบคลุม
3. จัดทําเอกสารดิจิตัลประเภทวิทยานิพนธและงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai
Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเขารวมในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) สงผลใหนักศึกษาและคณาจารยสามารถเขาถึงองคความรูดาน
วิทยานิพนธและงานวิจัยของประเทศไทย ไดถึง 155,000 รายชื่อ
4. มีบริการอิเล็กทรอนิกสผา นระบบออนไลน เพื่อเพิม่ ความสะดวกรวดเร็วใหแกผูใช ไดแก
บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชออนไลน บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต และบริการคนควา
อางอิงออนไลน
5. มีความมุง มั่นในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตัง้ แตระดับบุคคล แผนก ฝาย และสํานัก
โดย มีการใชกจิ กรรมคุณภาพ 5 ส อยางตอเนื่อง และใชระบบ ISO 9000 ในการจัดทําเอกสารคุณภาพ
และคูมือปฏิบัติงานทุกกระบวนการ
6. มีความมุง มั่นในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะพึงประสงค โดยมีการอบรมทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรอยางสม่ําเสมอ มีการอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับการ
ใหบริการ สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูท างวิชาชีพหองสมุดและสารสนเทศศาสตรอยาง
สม่ําเสมอ มีการเสริมวิสัยทัศนนานาชาติใหกับบุคลากรโดยการจัดทัศนศึกษาดูงานหองสมุดใน
ตางประเทศ
7. มุงสรางสํานักหอสมุดเปนองคกรการเรียนรู โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณตางๆระหวางผูท รงคุณวุฒิกับบุคลากรและระหวางบุคลากรดวย
กันเอง
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8. มีความรวมมือระหวางหองสมุดและวิชาชีพในระดับชาติ โดยในปการศึกษา 2551
สํานักหอสมุดไดดํารงตําแหนงประธานเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) และไดมี
บทบาทในการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ โดยการเปน
เจาภาพจัดการสัมมนาความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 และการเขารวมเปน
กรรมการกําหนดแผนแมบทของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ของ สกอ.
9. มีความรวมมือระหวางหองสมุดและวิชาชีพในระดับนานาชาติ โดยไดรวมกับหองสมุดจาก
ประเทศในทวีปเอเชีย นําเสนอโปสเตอรเรื่อง “บทบาทของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตในการสราง
ความรวมมือในระดับนานาชาติ” ในการประชุมสมาคมหองสมุดอเมริกัน (ALA2008) ณ สหรัฐอเมริกา
และไดรับโอกาสใหเปนหองสมุดเจาภาพในการจัดอบรมบรรณารักษแลกเปลี่ยน 2 คนจากประเทศ
อินเดียและศรีลังกา เปนเวลา 1 เดือนในโครงการ IFLA ALP Training Attachment Programme
ซึ่งเปนโครงการของสหพันธบรรณารักษนานาชาติ (IFLA) องคกรทางวิชาชีพดานหองสมุดที่ใหญที่สุด
ในโลก
ปญหาและอุปสรรค
1. จํานวนบุคลากรยังมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูเขาใชบริการและเวลาที่เปดใหบริการ
2. จํานวนและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอการใหบริการอินเทอรเน็ต
3. งบประมาณที่ไดรับสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาทีเ่ พิ่มขึน้ นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมีราคาสูงขึ้นทุกป
4. พืน้ ที่สาํ หรับการใหบริการ โดยเฉพาะหองอานหนังสือเริ่มแออัดและไมเพียงพอ

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรเพิม่ จํานวนบุคลากร เพื่อการบริการที่มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
2. ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหมจี ํานวนเพียงพอตอการใหบริการและควรเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรทมี่ ีสมรรถนะสูง
3. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับจํานวนอาจารยและ
นักศึกษา รวมทั้งพิจารณาเรื่องราคาที่เพิม่ ขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศและแนวโนมทีส่ ํานักหอสมุดตอง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยควรคืนพืน้ ที่หอ ง Study Room ชั้น 1 ซึ่งคณะการแพทยตะวันออกยืมใชเปน
หองเรียนใหแกสํานักหอสมุด
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ

101

ภาคผนวก ก
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ
คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางอิง
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ1.1.001
สหส.อ1.1.002
สหส.อ1.1.003
สหส.อ1.2.004
สหส.อ1.2.005
สหส.อ1.2.006
สหส.อ1.2.007
สหส.อ1.2.008
สหส.อ1.2.009
สหส.อ1.2.010
สหส.อ1.2.011
สหส.อ1.2.012

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบาย
สํานักหอสมุด
Web Site ของสํานักหอสมุด
คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
แผนการปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2551
นโยบายการใชงบประมาณ แผนการดําเนินงานประจําป 2551 และ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป 2551
แผนกลยุทธหอ งสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต (2548-2550)
แผนยุทธศาสตร ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
แผนยุทธศาสตร การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554
ฉบับปรับปรุง
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องตประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตัวบงชี้ 2.1)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.1.001
สหส.อ2.1.002
สหส.อ2.1.003
สหส.อ2.1.004
สหส.อ2.1.005
สหส.อ2.1.006
สหส.อ2.1.007
สหส.อ2.1.008
สหส.อ2.1.009
สหส.อ2.1.010
สหส.อ2.1.011
สหส.อ2.1.012
สหส.อ2.1.013

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในสํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2551
แผนภูมิปฏิบัติงาน การถายโอนขอมูลผูใชเขาสูระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon
คูมือปฏิบัตงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 1 System
Administration Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 2 การกําหนด
Parameters
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 3 Implementation
Guide : Workbook
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 4 Implementation
Workbook : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 5 Implementation
Forms : Academic
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 6 Acquisition
User’s and Setup Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 7 Cataloging Setup
Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 8 Serials User’s
and Administrator’s Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 9 Horizon 7.3 :
Training Guide
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 10 Horizon Library
System Release 7.3 : New User System Administration
Training
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.1)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.1.014
สหส.อ2.1.015
สหส.อ2.1.016
สหส.อ2.1.017
สหส.อ2.1.018
สหส.อ2.1.019
สหส.อ2.1.020

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แฟมเอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายเลข 11 RFID System
User’s Manual
แฟมเอกสารเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมเอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมเอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมสถิติการเขาใชเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมเอกสารการบริการผานทางเว็บบอรดบนเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปการศึกษา 2551
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.2.001
สหส.อ2.2.002
สหส.อ2.2.003
สหส.อ2.2.004
สหส.อ2.2.005
สหส.อ2.2.006
สหส.อ2.2.007
สหส.อ2.2.008
สหส.อ2.2.009
สหส.อ2.2.010
สหส.อ2.2.011
สหส.อ2.2.012
สหส.อ2.2.013
สหส.อ2.2.014
สหส.อ2.2.015
สหส.อ2.2.016
สหส.อ2.2.017
สหส.อ2.2.018
สหส.อ2.2.019
สหส.อ2.2.020
สหส.อ2.2.021
สหส.อ2.2.022
สหส.อ2.2.023
สหส.อ2.2.024

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
นโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
คูมือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อการพิจารณาจัดซื้อ
แฟมบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
แฟมบันทึกขออนุมัติหนังสือและสื่อโสตทัศน
แฟมรายชื่อหนังสือเพื่อการคัดเลือกโดยเรียงตามชื่อรานคา
แฟมพิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
แฟมจดหมายขอสิ่งพิมพ
แฟมจดหมายขอขอบคุณ
แฟมงบประมาณที่ขอจัดตั้งในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สมุดงบประมาณคาทรัพยากรประจําปงบประมาณ
แฟมบันทึกขออนุมัติเพื่อรอวางบิล
สมุดรับใบวางบิล
แฟมแจงคาหนังสือและสื่อโสตทัศนทจี่ ัดซือ้ เขามาเรียบรอยแลว
แฟมจดหมายแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมใบสงของ
แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอกรับกับสายสง
แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสาร และหนังสือพิมพที่บอกรับตรง
แฟมสรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ
แฟมบันทึกสรุปคาบอกรับวารสารแกแผนกงบประมาณ
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน
นักศึกษา
แฟมจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.2.025
สหส.อ2.2.026
สหส.อ2.2.027
สหส.อ2.2.028
สหส.อ2.2.029
สหส.อ2.2.030
สหส.อ2.2.031
สหส.อ2.2.032
สหส.อ2.2.033
สหส.อ2.2.034
สหส.อ2.2.035
สหส.อ2.2.036
สหส.อ2.2.037
สหส.อ2.2.038
สหส.อ2.2.039
สหส.อ2.2.040
สหส.อ2.2.041
สหส.อ2.2.042

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา
แฟมสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย
แฟมสรุปคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
ตอทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันสํานักหอสมุด
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี
แฟมรายชื่อวารสารใหมประจําวันของหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี
แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนังสือพิมพที่บอกรับตรง
แฟมการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
คูมือการวิเคราะหและลงรายการหนังสือในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
คูมือการวิเคราะหและลงรายการสื่อโสตทัศนในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
คูมือการวิเคราะหและลงรายการวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม
Horizon
คูมือสรางฐานขอมูลดัชนีวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
แฟมรายชื่อวารสารที่ทาํ ดัชนี
คูมือการลงทะเบียนวารสารในฐานขอมูลโปรแกรม Horizon
Anglo-American Cataloguing Rules
An introduction to AACR2 : programmed guide to the second
edition of Anglo-American Cataloguing Rules, 1988 revision
การลงรายการหนังสือและสิง่ พิมพตอเนื่องตามหลักเกณฑ AACR2,
1998 revision
การลงชื่อผูแตงในบัตรรายการและนามแฝง-นามจริงของผูแตง
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.2)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.2.043
สหส.อ2.2.044
สหส.อ2.2.045
สหส.อ2.2.046
สหส.อ2.2.047
สหส.อ2.2.048
สหส.อ2.2.049
สหส.อ2.2.050
สหส.อ2.2.051
สหส.อ2.2.052
สหส.อ2.2.053
สหส.อ2.2.054
สหส.อ2.2.055
สหส.อ2.2.056
สหส.อ2.2.057
สหส.อ2.2.058
สหส.อ2.2.059
สหส.อ2.2.060

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
นามประพันธนักเขียนไทยทีใ่ ชในบัตรรายการของหองสมุดแหงชาติ
Library of Congress classification class A-Z
National Library of Medicine classification : a scheme for the
shelf arrangement of library materials in the field of medicine
and its related sciences
วิธีการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
การจัดหมวดหมูหนังสือระบบแพทยแหงชาติอเมริกัน
Library of Congress Subject headings ; v.1-v.5
Medical subject headings 1985
หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย
หัวเรื่องและวิธกี ารกําหนดหัวเรื่องสําหรับวัสดุสารนิเทศไทยของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวเรื่องภาษาไทย
หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย
คูมือปฏิบัติงานวิเคราะหและลงรายการระบบ Local Call Number
งานวิจยั และวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
MARC 21 สําหรับทะเบียนหนังสือ / เอกสาร
แฟมรายชื่อหนังสือใหมทพี่ รอมจะออกบริการ
แฟมรายชื่อสือ่ โสตทัศนใหมที่พรอมจะออกบริการ
แฟมสถิติการวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
RFID System user’s Manual
สมุดบันทึกรายชื่อหนังสือทีผ่ ูใชบริการตองการใชกรณีเรงดวน
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.3.001
สหส.อ2.3.002
สหส.อ2.3.003
สหส.อ2.3.004
สหส.อ2.3.005
สหส.อ2.3.006
สหส.อ2.3.007
สหส.อ2.3.008
สหส.อ2.3.009
สหส.อ2.3.010
สหส.อ2.3.011
สหส.อ2.3.012
สหส.อ2.3.013
สหส.อ2.3.014
สหส.อ2.3.015
สหส.อ2.3.016
สหส.อ2.3.017
สหส.อ2.3.018
สหส.อ2.3.019
สหส.อ2.3.020
สหส.อ2.3.021
สหส.อ2.3.022
สหส.อ2.3.023

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แผนภูมิปฏิบัติงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
วิธีปฏิบัติการตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ
วิธีปฏิบัติการสั่งพิมพใบแสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
คูมือปฏิบัติงานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ซีดีแนะนําการใชและบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
แผนพับแนะนําสํานักหอสมุด
ระเบียบการยืมบนหนาเว็บไซตสํานักหอสมุด
แฟมสถิติการยืมและใชทรัพยากรสารสนเทศ
แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
วิธีปฏิบัติการทําบันทึกคําถาม
บัตรบันทึกคําถามและแหลงคําตอบ
แบบฟอรมบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
แฟมรวมแบบฟอรมบันทึกการปฏิบัติงานตอบคําถามและชวยการคนควา
ตารางปฏิบัติงานบรรณารักษประจําโตะตอบคําถามและชวยการคนควา
คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WEBPAC)
คูมือ Journal link
หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนทมี่ ีใหบริการของสํานักหอสมุด
หนาจอฐานขอมูล ACM Digital Library
หนาจอฐานขอมูล Business Source Premier
หนาจอฐานขอมูล Blackwell Synergy
หนาจอฐานขอมูล eBook NetLibrary
หนาจอฐานขอมูล IEEE Xplore
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.3.024
สหส.อ2.3.025
สหส.อ2.3.026
สหส.อ2.3.027
สหส.อ2.3.028
สหส.อ2.3.029
สหส.อ2.3.030
สหส.อ2.3.031
สหส.อ2.3.032
สหส.อ2.3.033
สหส.อ2.3.034
สหส.อ2.3.035
สหส.อ2.3.036
สหส.อ2.3.037
สหส.อ2.3.038
สหส.อ2.3.039
สหส.อ2.3.040
สหส.อ2.3.041
สหส.อ2.3.042
สหส.อ2.3.043
สหส.อ2.3.044
สหส.อ2.3.045
สหส.อ2.3.046
สหส.อ2.3.047

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
หนาจอฐานขอมูล ProQuest Digital Dissertations
หนาจอฐานขอมูล Science Direct
หนาจอฐานขอมูล มติชนออนไลน
สถิติการใชฐานขอมูล
การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew)
การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน
การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WEBPAC)
การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน (Borrower Information)
การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต
การใหบริการคนควาอางอิงออนไลน
แฟมรายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัด
โครงการ / ประเมินผล
ซีดีภาพประกอบกิจกรรมสงเสริมการอาน
ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอาน
แฟมรายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ
แฟมรายละเอียดขอมูลที่จัดบอรด
เอกสารขอมูลที่จัดนิทรรศการ / ขอมูล / ขาวสารตางๆ
ซีดีภาพการจัดนิทรรศการและจัดบอรดบางสวน
ภาพถายการจัดนิทรรศการและจัดบอรด (บางสวน)
แผนภูมิปฏิบัติงานการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด
แบบแจงรับบริการนําชมและแนะนําการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม
ตารางการจัดกลุมนักศึกษาและบรรณารักษผูปฐมนิเทศ
แฟมตารางการแจงนัดการเขารับการปฐมนิเทศการใชหอ งสมุดของคณะ
ตางๆ
แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด ปการศึกษา 2551
แฟมบันทึกเชิญบรรณารักษสอนและบรรยายเรื่องการใชหองสมุด
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องคประกอบที่ 2 : ภาระงานหลัก (ตอ) (ตัวบงชี้ 2.3)
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ2.3.048
สหส.อ2.3.049
สหส.อ2.3.050
สหส.อ2.3.051
สหส.อ2.3.052
สหส.อ2.3.053
สหส.อ2.3.054
สหส.อ2.3.055
สหส.อ2.3.056
สหส.อ2.3.057

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
แฟมเชิญผูเขาใชเขาอบรมฐานขอมูลออนไลน
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 3
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันทางเขาชัน้ 5
แฟมเก็บสถิตผิ ูเขาใชประจําวันหองสื่อโสตทัศน
แฟมรวมสถิตผิ ูเขาใชหองสมุดรายเดือน
แฟมตารางเวรภาคค่ําบรรณารักษ/เจาหนาที่หองสมุด และใบเบิกคา
ลวงเวลาประจําเดือน
สมุดเซ็นชื่อผูป ฏิบัติงานภาคค่ํา
แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2551
แฟมสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ ปการศึกษา 2551
แบบสํารวจความพึงพอใจทีแ่ จกและรับกลับคืนจากผูตอบ ประจําป
การศึกษา 2551
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องคประกอบที่ 3 : การบริหารและการจัดการ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ3.1.001
สหส.อ3.2.002
สหส.อ3.3.003
สหส.อ3.4.004
สหส.อ3.4.005
สหส.อ3.4.006
สหส.อ3.4.007
สหส.อ3.4.008
สหส.อ3.5.009
สหส.อ3.5.010
สหส.อ3.5.011
สหส.อ3.5.012

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
โครงสรางบริหาร
การพัฒนาบุคลากร
สมุดทะเบียนสงออก-ภายใน
สมุดทะเบียนสงออก-ภายนอก
สมุดทะเบียนรับ-ภายใน
สมุดทะเบียนรับ-ภายนอก
จํานวนนักศึกษา, อาจารย ปการศึกษา 2551
Job Description
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่
ดํารงตําแหนงหัวหนางาน, บรรณารักษ และเจาหนาที่
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รายละเอียดเกีย่ วกับบุคลากร
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องคประกอบที่ 4 : การเงินและงบประมาณ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ4.1.001
สหส.อ4.1.002
สหส.อ4.1.003
สหส.อ4.2.004
สหส.อ4.2.005

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
การจัดทํางบประมาณประจําป 2551
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 1/2551
การประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 2/2551- 3/2551
ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ
สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2551
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องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
หมายเลข
เอกสารอางอิง
สหส.อ5.1.001
สหส.อ5.1.002
สหส.อ5.1.003
สหส.อ5.2.004
สหส.อ5.2.005
สหส.อ5.2.006
สหส.อ5.2.007
สหส.อ5.3.008
สหส.อ5.4.009
สหส.อ5.4.010
สหส.อ5.4.011

ชื่อรายการเอกสารอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด
ปการศึกษา 2551
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2550
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2551
คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิ กรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส
รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา 2551
ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด
รายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2551
รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2551
รายงานสรุปการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา
2551
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ภาคผนวก ข
การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2551
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การพัฒนาบุคลากร
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สรุปไวดังนี้
1. การศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร จํานวน 2 คน
2. การศึกษาดูงาน
วัน
รายการ
เดือน ป
9 มี.ค. 52 - โครงการศึกษาดูงานที่ Digital
Pavillion ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
10 มี.ค. - โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
และพิพิธภัณฑประธานาธิบดี
52
Kim Dae-Jung ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
10 มี.ค. - โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
Cetennial Digital Library
52
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
7 พ.ค. 52 - โครงการศึกษาดูงานสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย

7 พ.ค. 52 - โครงการศึกษาดูงานหอสมุด
แหงชาติ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรสํานักหอสมุด 25
คน

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรสํานักหอสมุด 25
คน

บุคลากรสํานักหอสมุด 25
คน

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย Mr.Guruge Roshan
รังสิต
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh

คาใชจาย
คนละ
28,000.-
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วัน
รายการ
เดือน ป
7 พ.ค. 52 - โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุดหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ
11 พ.ค.
52

- โครงการศึกษาดูงานโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต

13 พ.ค.
52

- โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด AIT Library

13 พ.ค.
52

- โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
ปวย อึง๊ ภากรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต

18 พ.ค.
52

- โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
มารวย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มหาวิทยาลัย Mr.Guruge Roshan
รังสิต
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
Mr.Guruge Roshan
รังสิต
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
สํานักหอสมุด นางดาวรัตน แทนรัตน
มหาวิทยาลัย น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
รังสิต
น.ส. ลมัย ประคอนสี
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
สํานักหอสมุด นางดาวรัตน แทนรัตน
มหาวิทยาลัย น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
รังสิต
น.ส. ลมัย ประคอนสี
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส.อาทิตยา ทรัพยสนิ
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh

คาใชจาย

116

วัน
รายการ
เดือน ป
18 พ.ค. - โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
ศูนยศึกษาสาทรธานี
52
มหาวิทยาลัยรังสิต

18 พ.ค.
52

21 พ.ค.
52

21 พ.ค.
52

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส.อาทิตยา ทรัพยสนิ
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
- โครงการศึกษาดูงานหองสมุด สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
ศูนยวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส.อาทิตยา ทรัพยสนิ
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
- โครงการศึกษาดูงาน
สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
รังสิต
น.ส.ประทีป ชินบดี
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh
- โครงการศึกษาดูงานศูนยบริการ สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
ความรูทางวิทยาศาสตรและ
มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
เทคโนโลยี
รังสิต
น.ส.ประทีป ชินบดี
Mr.Guruge Roshan
Eshantha Fermando และ
Mr. G Mahesh

คาใชจาย
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3. การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วัน เดือน
รายการ
ป
10 ก.ค.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี

ผูจัด

กลุมงาน
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย
16 ก.ค. 51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ กลุมงาน
พัฒนาระบบและเครือขาย
บริการผูใช
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อพส. /
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ มหาวิทยาลัย
ผูใช ครั้งที่ 11/7/4/2551
เกษมบัณฑิต
วิทยาเขต
รมเกลา
16 ก.ค. 51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ กลุมงาน
เทคนิค
พัฒนาระบบและเครือขาย
อพส. /
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/6/4 /2551
เกษมบัณฑิต
วิทยาเขต
รมเกลา
30 ก.ค.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ อพส. /
มหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบและเครือขาย
เกษมบัณฑิต
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/7/4/2551

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน เดือน
รายการ
ป
10 ก.ย. 51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/8/5/2551
10 ก.ย. 51

18 ก.ย.51

24 ก.ย.51

19 พ.ย.51

ผูจัด

กลุมงาน
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย
- การประชุมคณะอนุกรรมการ กลุมงาน
เทคนิค
พัฒนาระบบและเครือขาย
อพส. /
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/7/5 /2551
ธุรกิจ
บัณฑิตย
- การประชุมคณะอนุกรรมการ กลุมงาน
พัฒนาระบบและเครือขาย
เทคโนโลยี
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อพส. /
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
รังสิต
- การประชุมคณะอนุกรรมการ อพส. /
มหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบและเครือขาย
เทคโนโลยี
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มหานคร
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/8/5/2551
- การประชุมคณะอนุกรรมการ กลุมงาน
พัฒนาระบบและเครือขาย
เทคนิค
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อพส. /
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/8/6 /2551
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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ผูจัด

วัน เดือน
รายการ
ป
19 พ.ย.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ไมเสีย
คาใชจาย

19 พ.ย.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/9/6/2551

กลุมงาน
นางเยาวรัตน บางสาลี
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ไมเสีย
คาใชจาย

19-21
พ.ย.51

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

- การสัมมนาความรวมมือ
อพส. /
บุคลากรหองสมุดทุกคน
ระหวางหองสมุดสถาบันอุดม มหาวิทยาลัย
ศึกษา ครัง้ ที่ 26 และพิธีรับมอบ รังสิต
ธงความรวมมือฯ

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
เทคนิค
นางอาภาวรรณ แยมสิน
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต

ไมเสีย
คาใชจาย

30 ธ.ค.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/9/6/2551
8 ม.ค. 52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/9/1 /2552

อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย

120

วัน เดือน
รายการ
ป
21 ม.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
28 ม.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/10/1/2552
19 มี.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค
ครั้งที่ 11/10/2 /2552
25 มี.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/10/1/2552
1 เม.ย. 52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)
ครั้งที่ 11/11/2/2552

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

กลุมงาน
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
เซาธอีส
บางกอก
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

กลุมงาน
เทคนิค
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต
กลุมงาน
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย

น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
น.ส. พรศรี สุขการคา

ไมเสีย
คาใชจาย

121

วัน เดือน
รายการ
ป
29 เม.ย. - การประชุมคณะอนุกรรมการ
52
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ
ผูใช ครั้งที่ 11/11/2/2552

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

กลุมงาน
นางเยาวรัตน บางสาลี
บริการผูใช
อพส. /
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

122

4. การอบรม สัมมนา ทีส่ าํ นักหอสมุดจัดขึ้น
วัน
รายการ
ผูจัด
บุคลากรที่เขารวม
เดือน ป
6 มิ.ย.51 - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
งานเครื่อง RFID โดย บริษัท มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
Libnet จํากัด
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
16 มิ.ย. - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
ฐานขอมูล Emerald
51
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
Management Xtra &
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Engineering Database โดย
นางกฤติยาพร ทองพูล
บริษัท บุคสโปรโมชั่น แอนด
น.ส. ลมัย ประคอนสี
เซอรวิส จํากัด
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
29 ส.ค. - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
ฐานขอมูล EBSCO Google มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
51
โดย บริษทั EBSCO
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Industries จํากัด
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

123

วัน
รายการ
เดือน ป
2 ก.ย. - การแนะนําและสาธิตการใช
51
ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (eBook) โดย
Cambridge University
Press

13 มี.ค.
52

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 1
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
เรื่อง “โปรแกรมโฟโตชอป
นางกนกวรรณ จันทร
เบื้องตน” โดย อาจารย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
ไววิทย จันทรวิเมลือง
น.ส. ลมัย ประคอนสี
หัวหนาหนาสาขาเทคโนโลยี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
นางกัลยา ตันจะโร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
รังสิต
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

124

วัน
เดือน ป
13 มี.ค. (ตอ)
52

รายการ

ผูจัด

30 เม.ย. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 2
รังสิต
เรื่อง “ภาษาอังกฤษในงาน
บริการหองสมุด” โดย
ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ
ผูอํานวยการสถาบัน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รังสิต

7 พ.ค.
52

- การสาธิตและแนะนําระบบ
ใหบริการสื่อมัลติมีเดียตาม
ประสงค (CD/DVD ondemand)

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

125

วัน
เดือน ป
7 พ.ค. (ตอ)
52

รายการ

ผูจัด

11 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 3
รังสิต
เรื่อง “The Meeting of
Volunteered Host of ALP”
โดย Mr. Guruge Roshan
Eshantha Femando จาก
ประเทศศรีลังกา และ Mr. G
Mahesh จากประเทศอินเดีย

25 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 4
รังสิต
เรื่อง “การดําเนินงาน
จดหมายเหตุประเทศ
สิงคโปร” โดย นางพัชรา
หาญเจริญกิจ รองผูอํานวย
การฝายพัฒนาสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต

บุคลากรที่เขารวม
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

126

วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
25 พ.ค. (ตอ)
52
29 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 5
รังสิต
เรื่อง “Resulting Reports of
Exchange Working”
โดย Mr. Guruge Roshan
Eshantha Femando จาก
ประเทศศรีลังกา และ Mr. G
Mahesh จากประเทศอินเดีย

บุคลากรที่เขารวม
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ประทีป ชินบดี
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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5. การเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุด
วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
13 มี.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
รังสิต
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 1
เรื่อง “โปรแกรมโฟโตชอป
เบื้องตน” โดย อาจารย
ไววิทย จันทรวิเมลือง
หัวหนาหนาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
30 เม.ย. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 2
รังสิต
เรื่อง “ภาษาอังกฤษในงาน
บริการหองสมุด” โดย
ผศ.ดร. พนิตนาฏ ชูฤกษ
ผูอํานวยการสถาบัน
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม

นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
11 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย นางพัชรา หาญเจริญกิจ
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 3
รังสิต
นางนฤมล พฤกษศิลป
เรื่อง “The Meeting of
นางดาวรัตน แทนรัตน
Volunteered Host of ALP”
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
โดย Mr. Guruge Roshan
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
Eshantha Femando จาก
น.ส. ลมัย ประคอนสี
ประเทศศรีลังกา และ Mr. G
นางอาภาวรรณ แยมสิน
Mahesh จากประเทศอินเดีย
นางกาญจนา เพ็งคําศรี

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
เดือน ป
11 พ.ค. (ตอ)
52

รายการ

ผูจัด

25 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 4
รังสิต
เรื่อง “การดําเนินงาน
จดหมายเหตุประเทศ
สิงคโปร” โดย นางพัชรา
หาญเจริญกิจ รองผูอํานวย
การฝายพัฒนา สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
29 พ.ค. - โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
52
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 5
รังสิต
เรื่อง “Resulting Reports of
Exchange Working”
โดย Mr. Guruge Roshan
Eshantha Femando จาก
ประเทศศรีลังกา และ Mr. G
Mahesh จากประเทศอินเดีย

บุคลากรที่เขารวม
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. อาภาวรรณ อิ่มใจมา
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
เดือน ป
29 พ.ค. (ตอ)
52

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย
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6. การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึน้
วัน
รายการ
เดือน ป
4 มิ.ย. - การประชุมใหญบุคลากร
51
ประจําปการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยรังสิต

18 มิ.ย.
51
2 ก.ค.
51
14 ก.ค.
51

ผูจัด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
- การประชุมคณะกรรมการ สํานักงาน
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต อธิการบดี
คาใชจาย
- การประชุมคณะกรรมการ สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ไมเสีย
วิชาการ
มาตรฐานวิชาการ
คาใชจาย
- การสัมมนาวิชาการเรื่อง
คณะเทคโนโลยี น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ ไมเสีย
“When Wired was Gone” สารสนเทศ
น.ส. ประทีป ชินบดี
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
16 ก.ค. - การประชุมคณะกรรมการ
51
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
31 ก.ค. - การสัมมนาเรื่อง “การ
51
สงเสริมการขอทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายใน ภายนอก
และการขอตําแหนงทาง
วิชาการ”
5 ส.ค. - การสัมมนาเรื่อง “RSU
51
e-Learning Fest Phase II”

ผูจัด
สํานักงาน
อธิการบดี
สถาบันวิจัย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

6 ส.ค.
51
8 ส.ค.
51
20 ส.ค.
51
3 ก.ย.
51
17 ก.ย.
51

- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การฝกอบรมเรื่อง “การเขียน
บทความทางวิชาการ”
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

สํานักงาน
มาตรฐานวิชาการ
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงาน
มาตรฐานวิชาการ
สํานักงาน
อธิการบดี

22 ก.ย.
51

- การฝกอบรมเรื่อง “การ
ปองกันและระงับอัคคีภัย
ภายในอาคาร ม.รังสิต”

สํานักงานอาคาร
และสิ่งแวดลอม

บุคลากรที่เขารวม
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางนฤมล พฤกษศิลป

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ประทีป ชินบดี
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ชะออน พันถัน
ไมเสีย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน คาใชจาย
น.ส. ประทีป ชินบดี
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วัน
รายการ
เดือน ป
1 ต.ค. - การประชุมคณะกรรมการ
51
วิชาการ
8 ต.ค. - การอบรมการใชโปรแกรม
51
SPSS

สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มาตรฐานวิชาการ
ศูนยพฒ
ั นา
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
ทรัพยากรมนุษย นางกาญจนา เพ็งคําศรี

9-10
ต.ค. 51

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

10 ต.ค.
51
14 ต.ค.
51

- การสรางงานมัลติมีเดีย
เบื้องตนดวยโปรแกรม
Macromedia Flash
- การอบรมเรือ่ ง “การสื่อสาร
ในองคกร”
- การอบรมเรือ่ ง “การเขียน
โครงการและประเมิน
โครงการสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป”

15 ต.ค.
51
5 พ.ย.
51
7 พ.ย.
51

- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- นิทรรศการภูฏาน

19 พ.ย.
51
3 ธ.ค.
51

- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน ไมเสีย
น.ส. ประทีป ชินบดี
คาใชจาย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
ศูนยพฒ
ั นา
นางกัลยา ตันจะโร
ไมเสีย
ทรัพยากรมนุษย
คาใชจาย
สํานักงานประกัน ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คุณภาพ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ชะออน พันถัน
สํานักงาน
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
อธิการบดี
คาใชจาย
สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ไมเสีย
มาตรฐานวิชาการ
คาใชจาย
มหาวิทยาลัย
นางดาวรัตน แทนรัตน
ไมเสีย
รังสิต
น.ส. ลมัย ประคอนสี
คาใชจาย
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักงาน
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
อธิการบดี
คาใชจาย
สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ไมเสีย
มาตรฐานวิชาการ
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
16 ธ.ค. - การสัมมนาวิชาการเรื่อง
51
“การบริการ...งานสรางชื่อ”

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล

ไมเสีย
คาใชจาย

17 ธ.ค.
51

- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

สํานักงาน
อธิการบดี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

19-21
ธ.ค. 51

- การอบรม “โครงการคาย
ศูนยพฒ
ั นา
ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ” ทรัพยากรมนุษย

7 ม.ค.
52

- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ

นางดาวรัตน แทนรัตน
ไมเสีย
นางกนกวรรณ จันทร
คาใชจาย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกัลยา ตันจะโร
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ไมเสีย
มาตรฐานวิชาการ
คาใชจาย

21 ม.ค.
52

- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

สํานักงาน
อธิการบดี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

4 ก.พ.
52
24 ก.พ.
52

- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มาตรฐานวิชาการ
ศูนยพฒ
ั นา
นางเยาวรัตน บางสาลี
ทรัพยากรมนุษย

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
26 ก.พ. - การใชเครื่องถายเอกสาร”
52

3 มี.ค.
52

4 มี.ค.
52
18 มี.ค.
52
24 มี.ค.
52
1 เม.ย.
52
2 เม.ย.
52

- การสัมมนาโครงการพัฒนา
นักวิจัยรุนใหมในหัวขอ “การ
เลือกหัวของานวิจยั และ
กระบวนการจัดทําวิจัย”
- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
- โครงการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณและทักษะชีวิต”
- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ
- การประชุมเรื่อง “RSU
Research Conference
2009”

ผูจัด
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

สถาบันวิจัย

สํานักงาน
มาตรฐานวิชาการ
สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักพัฒนา
นักศึกษา

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส พรศรี สุขการคา
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
ไมเสีย
มาตรฐานวิชาการ
คาใชจาย
สถาบันวิจัย
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
คาใชจาย
นางนฤมล พฤกษศิลป
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. ชะออน พันถัน
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
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วัน
เดือน ป
2 เม.ย. (ตอ)
52

รายการ

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ชะออน พันถัน

คาใชจาย

29 เม.ย. - หลักการบริหารความเสี่ยง
52
แบบบูรณาการ : ความทา
ทายและความคุมคาในการ
บริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

6 พ.ค.
52

สํานักงาน
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ
มาตรฐานวิชาการ

ไมเสีย
คาใชจาย

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักงาน
อธิการบดี

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส.ชะออน พันถัน

ไมเสีย
คาใชจาย

- การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ

18 พ.ค. - การเขียนขอเสนอ
52
โครงการวิจยั สถาบัน
19 พ.ค. - การจัดทําและทบทวน
52
แผนพัฒนาระดับฝาย/
หนวยงาน
20 พ.ค. - การประชุมคณะกรรมการ
52
บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

26 พ.ค. - การจัดทําขอมูลพื้นฐานเพือ่ ศูนยพฒ
ั นา
52
การวางแผนและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
หนวยงาน

นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส.ชะออน พันถัน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
27 พ.ค. - การประชุมบุคลากรประจําป มหาวิทยาลัย
52
2552
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
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7. การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วัน
รายการ
เดือน ป
2-4 มิ.ย. - การอบรมเรือ่ ง “การ
51
ดําเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส
ฉบับเต็ม (Digital
Collection) ตามโครงการ
เครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยไทย(ThaiLIS)”
26 มิ.ย. - การประชุม ALA Annual
51
Conference
21 ก.ค. - งานประชาสัมพันธเปด
51
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับ
เต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(Thai Digital Library)
สําหรับเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย
(ThaiLIS)
22 ก.ค. - การสัมมนาเรื่อง “Turnitin
51
Thailand Seminar 2008”
8 ส.ค.
51
11 ส.ค.
51

- การซอมและอนุรักษสื่อ
สิ่งพิมพ
- การบันทึกจดหมายเหตุ
ประเทศไทยเรือ่ ง “จดหมาย
เหตุการณสําคัญไวใน
แผนดิน”

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ไมเสีย
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ คาใชจาย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี

สมาคมหองสมุด
อเมริกัน
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ

57,200.-

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย
กรมศิลปากร

นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

นางกัลยา ตันจะโร

400.-

น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
13-17 - การอบรมหลักสูตรการ
ส.ค. 51
พัฒนาผูบริหารระดับกลาง
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
รุนที่2
25 ส.ค.
51

- การเสวนาเรื่อง “ชีวิตและ
งานศาสตราจารยสัญญา
ธรรมศักดิ์”
28-29 - การสัมมนาทางวิชาการ
ส.ค. 51
ชมรมหองสมุด ประจําป
2551 เรื่อง “นวัตกรรม
หองสมุดในยุคมิลเลนเนียม
: การจัดการเพื่อเพิ่มมูลคา”
3-5 ก.ย. - การพัฒนาศักยภาพ
51
หองสมุดยุคใหม”
18 ก.ย.
51
24-25
พ.ย. 51

15 ธ.ค.
51

- การสัมมนาเรื่อง “บมเพาะ
ตนกลาภูมิปญ
 ญานนทบุร”ี
- การประชุมสัมมนาวิชาการ
เนื่องในโอกาสครบรอบปที่
30 แหงการสถาปนาสถาบัน
วิทยบริการ เรือ่ ง “กาวสูปท ี่
31 บนเสนทางวิทยบริการ”
- การประชุมวิชาการประจําป
2552 เรื่อง “ความรวมมือ
ออนไลนระบบเปดเพื่อ
ชุมชนหองสมุดแหงประเทศ
ไทยฯ ครั้งที่ 1”

ผูจัด
ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวน
ภูมิภาค และ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป

29,030.-

น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

หองสมุดเฉพาะรวม นางกนกวรรณ จันทร
กับหองสมุดมารวย น.ส. ประทีป ชินบดี
ตลาดหลักทรัพยแหง นางกาญจนา เพ็งคําศรี
ประเทศไทย

ไมเสีย
คาใชจาย

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

4,000.-

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

นางกนกวรรณ จันทร

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)

น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางนฤมล พฤกษศิลป

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
16-19 - การประชุมทางวิชาการเรื่อง
ธ.ค. 51
“เสริมสรางสังคมความรู :
การเขาถึงสภาพที่แตกตาง
ของสังคม”
21-23 - การอบรมปฏิบัติการเรื่อง
ม.ค. 52 “การจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai
Digital Collection : TDC”
6 ก.พ. - การอบรมเรือ่ ง “Photoshop
กับงานหองสมุด”
52

19 ก.พ.
52

19 ก.พ.
52
20 ก.พ.
52

30 มี.ค.
52

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

สมาคมหองสมุดแหง ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 2,500.ประเทศไทยในพระ น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
บรมราชูปถัมภฯ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุม
งานเทคโนโลยี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง ตลาดหลักทรัพยแหง
“การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ประเทศไทย
บรรณารักษในการใหบริการ
ขอมูลตลาดทุน”
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัย
“สารสนเทศและภูมิปญญา ธรรมาธิราช
ทองถิน่ ”
- การสัมมนาเรื่อง “เครือขาย ศูนยบริการความรู
ความรวมมือ Journal Link : ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีงานบริการ
ปจจุบันและอนาคต”
ความรูหองสมุด
- การประชุมทางวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยจุฬา
“111 ปพระราชทานกําเนิด ลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”

นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. ลมัย ประคอนสี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. ลมัย ประคอนสี

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางนฤมล พฤกษศิลป
นางกนกวรรณ จันทร

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
3 เม.ย. - การสัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์
52
วิชาการกับงานหองสมุด”

8-19
- การสัมมนาความรวมมือ
พ.ค. 52 กลุมผูใชระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Walai Auto LIB :
โครงการพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ สําหรับ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ไทย

ผูจัด
กรมทรัพยสินทาง
ปญญาและสมาคม
หองสมุดแหงประเทศ
ไทย
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางกัลยา ตันจะโร
นางอาภาวรรณ แยมสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน

ไมเสีย
คาใชจาย
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การพั
านเทคโนโลยี
ารสนเทศ
พัฒนาบุฒคนาบุ
ลากรดคาลากรด
นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปส
การศึ
กษา 2549ปการศึกษา 2551
ในปการศึกษา 2551 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปไวดังนี้
การศึกษาดูงาน
วัน
รายการ
เดือน ป
9 มี.ค. 52 - โครงการศึกษาดูงานที่ Digital
Pavillion ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
10 มี.ค. - โครงการศึกษาดูงานหองสมุด
Cetennial Digital Library
52
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรสํานักหอสมุด 25
คน
บุคลากรสํานักหอสมุด 25
คน

คาใชจาย
คนละ
28,000.(จายเอง)
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การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วัน เดือน
รายการ
ป
10 ก.ค.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
18 ก.ย.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
19 พ.ย.51 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี
21 ม.ค.52 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ
บัณฑิตย
กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต
กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
รังสิต
กลุมงาน
น.ส. ประทีป ชินบดี
เทคโนโลยี
อพส. /
มหาวิทยาลัย
เซาธอีส
บางกอก

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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การอบรม สัมมนา ทีส่ ํานักหอสมุดจัดขึ้น
วัน
รายการ
ผูจัด
บุคลากรที่เขารวม
เดือน ป
6 มิ.ย.51 - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางพัชรา หาญเจริญกิจ
งานเครื่อง RFID โดย บริษัท มหาวิทยาลัย นางนฤมล พฤกษศิลป
Libnet จํากัด
รังสิต
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย
16 มิ.ย. - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
ฐานขอมูล Emerald
51
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
Management Xtra &
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Engineering Database โดย
นางกฤติยาพร ทองพูล
บริษัท บุคสโปรโมชั่น แอนด
น.ส. ลมัย ประคอนสี
เซอรวิส จํากัด
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
29 ส.ค. - การแนะนําและสาธิตการใช สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
ฐานขอมูล EBSCO Google มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
51
โดย บริษทั EBSCO
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
Industries จํากัด
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
รายการ
เดือน ป
2 ก.ย. - การแนะนําและสาธิตการใช
51
ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (eBook) โดย
Cambridge University
Press

13 มี.ค.
52

ผูจัด

สํานักหอสมุด นางนฤมล พฤกษศิลป
มหาวิทยาลัย นางดาวรัตน แทนรัตน
รังสิต
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
นางกัลยา ตันจะโร

- โครงการเสวนาวิชาการและ สํานักหอสมุด
บริการสํานักหอสมุด ประจําป มหาวิทยาลัย
รังสิต
การศึกษา 2551 ครั้งที่ 1
เรื่อง “โปรแกรมโฟโตชอป
เบื้องตน” โดย อาจารย
ไววิทย จันทรวิเมลือง
หัวหนาหนาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต

บุคลากรที่เขารวม

นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. ชะออน พันถัน
น.ส พรศรี สุขการคา
นางจําเนียน สัมฤทธิ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว

คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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วัน
เดือน ป
13 มี.ค. (ตอ)
52

7 พ.ค.
52

รายการ

- การสาธิตและแนะนําระบบ
ใหบริการสื่อมัลติมีเดียตาม
ประสงค (CD/DVD ondemand)

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง
นางกฤติยาพร ทองพูล
นางบุญเสริม แหวนแกว
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร
นางกันยา ไทยฉาย
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย
น.ส. สมฤทัย ฉัตรกุล
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน
สํานักหอสมุด น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
มหาวิทยาลัย นางกนกวรรณ จันทร
รังสิต
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ลมัย ประคอนสี
นางอาภาวรรณ แยมสิน
น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกัลยา ตันจะโร
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

คาใชจาย

ไมเสีย
คาใชจาย
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การอบรม สัมมนา ทีห่ นวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น
วัน
รายการ
เดือน ป
14 ก.ค. - การสัมมนาวิชาการเรื่อง
51
“When Wired was Gone”
5 ส.ค. - การสัมมนาเรื่อง “RSU
51
e-Learning Fest Phase II”

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย

8 ต.ค.
51
9-10
ต.ค. 51

ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย
ศูนยพฒ
ั นา
ทรัพยากรมนุษย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ประทีป ชินบดี
ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

- การอบรมการใชโปรแกรม
SPSS
- การสรางงานมัลติมีเดีย
เบื้องตนดวยโปรแกรม
Macromedia Flash

ไมเสีย
คาใชจาย
ไมเสีย
คาใชจาย
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การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วัน
รายการ
เดือน ป
2-4 มิ.ย. - การอบรมเรือ่ ง “การ
51
ดําเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส
ฉบับเต็ม (Digital
Collection) ตามโครงการ
เครือขายหองสมุด
มหาวิทยาลัยไทย(ThaiLIS)”
21 ก.ค. - งานประชาสัมพันธเปด
51
โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับ
เต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
(Thai Digital Library)
สําหรับเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไทย
(ThaiLIS)
22 ก.ค. - การสัมมนาเรื่อง “Turnitin
51
Thailand Seminar 2008”

15 ธ.ค.
51

21-23
ม.ค. 52

ผูจัด

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ไมเสีย
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ คาใชจาย
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน
น.ส. ประทีป ชินบดี

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ
นางพัชรา หาญเจริญกิจ
นางนฤมล พฤกษศิลป
นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจา ย

นางดาวรัตน แทนรัตน
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. ประทีป ชินบดี
นางกาญจนา เพ็งคําศรี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน

ไมเสีย
คาใชจาย

นางกนกวรรณ จันทร
น.ส. ลมัย ประคอนสี

ไมเสีย
คาใชจาย

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
- การประชุมวิชาการประจําป สํานักงานพัฒนา
2552 เรื่อง “ความรวมมือ
วิทยาศาสตรและ
ออนไลนระบบเปดเพื่อ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ชุมชนหองสมุดแหงประเทศ (สวทช.)
ไทยฯ ครั้งที่ 1”
- การอบรมปฏิบัติการเรื่อง
สํานักหอสมุด
“การจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยมหิดล
ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai ศาลายา
Digital Collection : TDC”
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วัน
รายการ
ผูจัด
เดือน ป
6 ก.พ. - การอบรมเรือ่ ง “Photoshop คณะอนุกรรมการ
52
กับงานหองสมุด”
พัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุม
งานเทคโนโลยี
20 ก.พ. - การสัมมนาเรื่อง “เครือขาย ศูนยบริการความรู
52
ความรวมมือ Journal Link : ทางวิทยาศาสตรและ
ปจจุบันและอนาคต”
เทคโนโลยีงานบริการ
ความรูหองสมุด
สํานักงาน
8-19
- การสัมมนาความรวมมือ
พ.ค. 52 กลุมผูใชระบบหองสมุด
คณะกรรมการการ
อัตโนมัติ Walai Auto LIB : อุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการพัฒนาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ สําหรับ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ไทย

บุคลากรที่เขารวม

คาใชจาย

นางเยาวรัตน บางสาลี
น.ส. ลมัย ประคอนสี
น.ส. ประทีป ชินบดี

ไมเสีย
คาใชจาย

นางนฤมล พฤกษศิลป
นางกนกวรรณ จันทร

ไมเสีย
คาใชจาย

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ
นางดาวรัตน แทนรัตน

ไมเสีย
คาใชจาย
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