
สมาชกิหอ้งสมุด
6,516 ครั�ง

รวมการใชบ้รกิาร

2560  : 37,572,509

2562  : 42,944,045
2564  : 49,735,692

เปรยีบเทียบจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ
2560-2564

รายงานผลการประกันคณุภาพสาํนกัหอสมุด ป�การศึกษา 2564

หนังสอื 177,797 รายการ

วารสาร  551 ชื�อเรื�อง

สื�อโสตทัศน ์25,262 รายการ

ebook 7,222 รายการ

หนังสอืพมิพ ์2 ชื�อเรื�อง

ฐานขอ้มูล 49,518,201 รายการ

ผูใ้ชห้้องสมุดประจาํป�การศึกษา 2564

เขา้ใชห้อ้งสมุด 6,769 ครั�ง
บุคคลภายนอก
253 ครั�ง

การใชบ้รกิารผา่นเวบ็ไซต์ 22,859 ครั�ง

จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศประจาํป�การศึกษา 2564

การใชบ้รกิารทั�วไป

การใชบ้รกิาร
อิเล็กทรอนกิส์

68,315 ครั�ง

564,587 ครั�ง

632,902 ครั�ง

การใชบ้รกิารห้องสมุด 
ประจาํป�การศึกษา 2564

ผลการสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
ป�การศึกษา 2564  ผลสาํรวจโดยรวม 4.53

และ 5 อันดับแรก

บรกิารเครอืขา่ยไรส้าย
 (Wireless) มเีพยีงพอ

มค่ีาเฉลี�ย 4.61

มกีารแจง้ขา่วสารเกี�ยวกับบรกิาร
และกิจกรรมอยา่งสมํ�าเสมอ

มค่ีาเฉลี�ย 4.69

มกีารประชาสมัพนัธข์า่วสารใน
หลายชอ่งทางและทันต่อเหตการณ์

มค่ีาเฉลี�ย 4.63

บุคลากรหอ้ง
สมุดมคีวาม
กระตือรอืรน้
และเต็มใจใน
การใหบ้รกิาร
มค่ีาเฉลี�ย

4.61

การชว่ยเหลือ
และให้

คําแนะนําการ
เขา้ถึงขอ้มูล
มค่ีาเฉลี�ย

4.68

การใชบ้รกิารอิเล็กทรอนกิส์

WebPac 127,381 ครั�ง

Shelf Check 315 ครั�ง

Books Return 232 ครั�ง

รวมจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ

2563  : 45,384,584

2561  : 38,486,601

บรกิารขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต์
22,859 ครั�ง

บรกิารผูใ้ชผ้า่นออนไลน์
3,400 ครั�ง
Online Database
409,063 ครั�ง

ต่ออายุการยมืทรพัยากร
863 ครั�ง

บรกิารยมืผา่นเครอืขา่ย 
TU-Thaipul 236 ครั�ง

จดหมายขา่วสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรงัสติ

สาํนกัหอสมุดเป�นแหล่งเรยีนรูเ้พื�อการสรา้งสรรค์นวตัรกรรม ป�ที� 19 ฉบบัที� 10 ตลุาคม 2565

4.61 4.69

4.68
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เอกสารจดหมายเหต ุ13,879 รายการ



4 ตลุาคม 2565 เรามารว่มราํลึก 111 ป� ชาตกาล คณุพอ่ประสทิธิ� อุไรรตัน ์

จดหมายขา่ว สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรงัสติ

    “เราจะสรา้งเยาวชนและคนรุน่ใหมใ่หเ้ป�นบณัฑิตที�เพยีบพรอ้มดว้ยวทิยาการและเพยีบพรอ้มดว้ยจรยิธรรม” 
คณุพอ่ประสทิธิ� อุไรรตัน ์ผูก่้อตั�งมหาวทิยาลัยรงัสติ และนายกสภาคนแรกของมหาวทิยาลัยรงัสติ 
ไดเ้คยกล่าวไว ้

4 ตลุาคม 2565 เรามารว่มราํลึก 111 ป� ชาตกาล คณุพอ่ประสทิธิ� อุไรรตัน ์ผา่นหนงัสอืทั�ง 3 เล่ม 

1. บนัทึกชวีติประสทิธิ� อุไรรตัน ์ 

2. 90 ป� คณุพอ่ประสทิธิ� อุไรรตัน ์ 

3. อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสทิธิ� อุไรรตัน ์ 

       นอกจากหนงัสอืแล้ว ยงัมบีทความที�ถ่ายทอดใหเ้หน็ถึงความเป�นสดุยอดนายกสภามหาวทิยาลัย
โดย ดร.มลิวลัย ์ประดษิฐธ์รีะ ตามลิ�งค์นี� https://rilj.rsu.ac.th/journal/22/article/77  
หรอืเขา้ดขูอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�เวบ็ไซต์ หอจดหมายเหต ุมหาวทิยาลัยรงัสติ
https://library.rsu.ac.th/archives/tairomprabaramee.html   

การตรวจสอบขอ้มูลของห้องสมุด : การยมืต่อ (Online) ตรวจสอบขอ้มูลการยมื ดคู่าปรบั ดปูระวติัการยมื 

   ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบขอ้มูลการยมื ดคู่าปรบั ดปูระวติัการยมื และการยมืต่อ (Online) ดว้ยตนเอง
โดยมขีั�นตอน ดงันี�
1.  เขา้สูเ่วบ็ไซต์สาํนกัหอสมุด  https://library.rsu.ac.th  เลือกเมนกูารยมืต่อทรพัยากรสารสนเทศ  
     (renew)
2.  ปรากฏหนา้จอการยมืต่อทรพัยากร ที�ชอ่ง Name : ใสร่หัสบุคลากร/นกัศึกษา  Password : ใส ่1234
3.  ปรากฏหนา้จอการสบืค้น ที�มุมขวาบนเลือก My Account
4.  ปรากฏหนา้จอ My Account มรีายละเอียด ดงันี�
       - Loans ดขูอ้มูลการยมื
       - Requests  ค่าปรบั
       - Fine & Fees  การจอง
       - List of Historic Loans  ดปูระวติัการยมื
       - List of Active Loans  การยมืต่อ (renew) 

เจา้ของ : สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรงัสติ หมูบ่า้นเมอืงเอก ถ. พหลโยธนิ อ. เมอืง จ.ปทมุธานี 12000  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3463                                                 
                             URL : http://library.rsu.ac.th                         อีเมล : library@rsu.ac.th 




