
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ตัวบ่งชี ้6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ด้านห้องสมุด  หนังสอื  ต ารา  สิ่งพิมพ์  วารสาร  ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้ 
ต่อการเรียนการสอน) 
 

การด าเนินงาน หลักฐานการอ้างอิง 

1. มีระบบ  มีกลไก 
ผลการด าเนินงาน 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ใน 
แผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัและของฝ่ายวิชาการ  โดยในปีการศกึษา 2561  ได้มีการ 
ด าเนินงานจ านวน 13  โครงการ งบประมาณที่ขอจดัตัง้ที่ได้รับอนมุตัิให้ใช้งบประมาณ 
จ านวน 10 โครงการ และ 1 โครงการ  ให้โอนงบประมาณไปตดังบของส านกังานมาตรฐาน 
วิชาการ  โครงการท่ีไมไ่ด้ใช้งบประมาณจ านวน  2 โครงการ 
                  ส านกัหอสมดุมีการด าเนินงานจดัหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
หนงัสอื  ต ารา   วารสาร  ฐานข้อมลูตา่ง ๆ   ให้กบัคณะ / ภาควชิา/ หลกัสตูรโดยมีการ 
ก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจน  มีขัน้ตอน  กระบวนการ   รวมทัง้มวีธีิการจดัสรรงบประมาณ 
ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศอยา่งเหมาะสม   
                  ปีการศกึษา 2561  มหาวิทยาลยัมีการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 
ห้องสมดุเป็นเงินทัง้สิน้ 24,725,126.79 บาท (ยี่สบิสีล้่านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพนัหนึง่ร้อย 
ยี่สบิหกบาทเจ็ดสบิเก้าสตางค์) มีคา่ใช้จ่ายจริงเป็นเงินทัง้สิน้ 24,502,676.20 บาท (ยี่สบิ 
สีล้่านห้าแสนสองพนัหกร้อยเจ็ดสบิหกบาทยี่สบิสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.10 ของงบ 
ประมาณที่ได้รับ โดยคา่ใช้จา่ยหลกัน ามาใช้ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 13,421,114.64 บาท (สบิสามล้านสีแ่สนสองหมื่นหนึง่พนัหนึง่ร้อยสบิสีบ่าท 
หกสบิสีส่ตางค์) คิดเป็นร้อยละ 54.28 ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
                  ในการด าเนินงานตามภาระหลกัของส านกัหอสมดุ  ได้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน และให้บริการ  มีการใช้ระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมตัิเพื่อ จดัเก็บ  เข้าถึง  และ ยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ  มีการใช้ 
เทคโนโลยี RFID  เพือ่บริการ ยืม-คืน  ด้วยตนเอง  มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับสบืค้น 
ข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต  มกีารตดิตัง้จดุ  WiFi  เพิ่มเติม   รวมทัง้หมด10 จดุ มกีารจดัท า 
และพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์ส านกัหอสมดุอยา่งตอ่เนื่อง จดัให้มีการบริการในรูปแบบตา่ง ๆ 
ที่เป็นพืน้ฐาน  และในรูปแบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์  ให้เกิดประสทิธิ  ภาพรวดเร็ว   
ตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้   มีการเปิดให้บริการในเวลาทีเ่หมาะสม   มีบริการสง่เสริม 
วิชาการ  การจดักิจกรรมสง่เสริมการใช้   รวมทัง้มีการท าประชาสมัพนัธ์ ขา่วสารในช่องทาง 
ตา่ง ๆ  ไปยงัผู้ใช้ 
                 ทัง้นี ้ส านกัหอสมดุได้มีการประเมินผลการด าเนินการ  โดยส ารวจความพงึ 
พอใจผู้ใช้เป็นประจ าทกุปีอยา่งตอ่เนื่อง   เพื่อสามารถน าผลส ารวจมาปรับปรุงพฒันา 

มรส.สหส.6.1.001 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ พ.ศ. 2560–2564 
มรส.สหส.6.1.002 แผนด าเนินงานส านกัหอสมดุ ประจ าปี
การศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของส านกั 
หอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจดัหา 
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านกัหอสมดุ ประจ าปี 
การศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.006 บนัทกึแจ้งเร่ืองงบประมาณ  
ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.007 สรุปคา่ใช้จ่ายทรัพยากรสาร 
สนเทศ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.008 จ านวนคอมพิวเตอร์และ 
อปุกรณ์ ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์ส านกัหอสมดุ  
http://library.rsu.ac.th 
มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.011 แบบส ารวจความพงึพอใจ  
ประจ าปีการศกึษา 2561 

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


ส านกัหอสมดุตอ่ไป 
2. มี (1)+ การน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินงาน  และมีการประเมิน 
กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 
              ในปีการศกึษา 2561  ส านกัหอสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทัง้สิน้  
38,084,936 รายการ (หนงัสอื 2,499 เลม่ วารสาร 672 ช่ือเร่ือง สือ่โสตทศัน์ 375 รายการ 
หนงัสอืพิมพ์ 11 ช่ือเร่ือง เอกสารจดหมายเหต ุ2,196 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ 38,079,183 รายการ) เมื่อเปรียบเทียบกบัปีการศกึษา 2560 มกีารจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.87 
 ส าหรับคา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีใ่ช้ในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์  
คิดเป็นร้อยละ 69.53 ของคา่ใช้จา่ยในการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมด ซึง่จ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทที่มีในส านกัหอสมดุ ปัจจบุนัมีจ านวนทัง้สิน้  38,282,896  
รายการ และมีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ 38,079,183 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 99.46 ประกอบด้วยฐานข้อมลูตา่งๆ ได้แก่  

1. ฐานข้อมลู   Access Pharmacy      
2. ฐานข้อมลู  BioMed Central  
3. ฐานข้อมลู  Business Source Complete  
4. ฐานข้อมลู  CINAHL Plus with Full Text   
5. ฐานข้อมลู   eBook Collection     
6. ฐานข้อมลู  EBSCO Discovery Service  
7. ฐานข้อมลู  Education Research Complete   
8. ฐานข้อมลู   IEEE/IEL  
9. ฐานข้อมลู Matichon e-library     
10. ฐานข้อมลู  ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)  
11. ฐานข้อมลู  Science Direct 
12. ฐานข้อมลู Scopus 
13. ฐานข้อมลู  ThaiLIS 
14. ฐานข้อมลู Wiley-Online Library 

                  ส าหรับการด าเนินงานด้านบริการในปีการศึกษา 2561 ส านกัหอสมดุมีการ
เปิดให้บริการตัง้แตว่นัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ เวลา 08.30 ถึง 19.00 น. และให้บริการในวนัเสาร์-
อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. รวมชั่วโมงเปิดให้บริการเฉลี่ย 10.5 ชัว่โมงต่อวนั และมี
บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าตลอดเวลาที่เปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา 08.30 ถึง 18.30 น. 
รวมเวลาตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 10 ชั่วโมงต่อวนั มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ 24  
ชัว่โมง ทัง้นีม้ีจ านวนผู้ เข้าใช้รวม 119,842  ครัง้ 
 

 
มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) 
ส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทัง้หมดของส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา  
2561 
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจ านวนและรายช่ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ดัหา ประจ าปีการศกึษา  
2561 
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้บริการประจ า 
ปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ  
ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.017 สรุปจ านวนการอบรมการใช้ 
ฐานข้อมลูและเคร่ืองมือเพื่อช่วยการวจิยั ประจ าปี 
การศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจ านวนการสอน อบรม 
การใช้ข้อมลูแก่นกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมิน 
การจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น ประจ าปีการศกึษา 
 2561 
มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการส ารวจความ 
พงึพอใจของผู้ใช้บริการ  ประจ าปีการศกึษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   มีจ านวนการใช้บริการตา่งๆ รวม  2,910,919  ครัง้ (การเข้ามาใช้บริการ ณ 
จดุห้องสมดุ  200,114  ครัง้  และการใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์   2,710,805 ครัง้)  
                   มีการด าเนินงานการบริการสง่เสริมวิชาการ ในเร่ืองตา่งๆ  ได้แก่ การจดั
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมดุ 59 สาขา 1,679 ราย การแนะน า / สอนการใช้และอบรมวธีิการ
สบืค้นข้อมลูให้กบันกัศกึษา 15  หลกัสตูร  331  ราย  และอาจารย์ จ านวน  33 หลกัสตูร  
8  หนว่ยงาน  252 ราย มกีารจดักิจกรรมสง่เสริมการอา่น จ านวน 6  ครัง้ นิทรรศการ
สง่เสริมการอา่น จ านวน 9 ครัง้ และการจดับอร์ดขา่วสารท่ีนา่สนใจ จ านวน 40 ครัง้ 
                     ส านกัหอสมดุมีการส ารวจความพงึพอใจเป็นประจ าทกุปี   ส าหรับผลการ 
ส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ประจ าปีการศกึษา 2561  อยูใ่นระดบัดี  มีคา่เฉลีย่   4.09 
(คะแนนเต็ม 5) ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุคือ   ด้านผู้ให้บริการ มีคา่เฉลีย่ 4.26   รองลงมา
ได้แก่  ด้านสถานท่ี วสัด ุครุภณัฑ์  มีคา่เฉลีย่ 4.23   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคา่เฉลีย่ 
4.08  ด้านการเข้าถึงข้อมลู  มีคา่เฉลีย่  4.04  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ   
มีคา่เฉลีย่  3.99   และ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูขา่วสาร มีคา่เฉลีย่  3.97  ตามล าดบั 
3. มี (2)+ การปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 
                   ส านกัหอสมดุได้มีการน าผลประเมินความพงึพอใจมาทบทวนในการประชมุ   
และหาแนวทางในการด าเนินงานและบริการเร่ืองห้องสมดุในด้านตา่ง ๆ  ให้ตรงตอ่ความ 
ต้องการของผู้ใช้  และเพื่อวางแผนพฒันาห้องสมดุตอ่ไป  
                   ส าหรับในปีการศกึษา  2561  ได้มีการน าผลประเมนิความพงึพอใจจาก 
ปีการศกึษา 2560  มาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศกึษา 2561  ได้แก่  ในเร่ือง 
ด้านการเข้าถึงข้อมลู  และด้านทรัพยากรสารสนเทศ   ที่ได้ผลจากการส ารวจสิง่ที ่
ผู้ใช้ต้องการให้ปรับปรุงมากที่สดุตามล าดบั   ซึง่ส านกัหอสมดุได้มีการพฒันาด าเนินการ 
ในเร่ืองการเข้าถึงข้อมลูอยา่งตอ่เนื่อง  มีการน าเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสบืค้นหาแหลง่ 
ข้อมลูและเข้าถึงแหลง่ตา่ง ๆ  ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้โดยการน าระบบ One search  
( EDS)  มาใช้    และได้ด าเนินการปรับเปลีย่นระบบห้องสมดุอตัโนมตัิใหม ่ Aleph   
มาแทนระบบเดิมและมีหน้าจอการสบืค้นท่ีสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงข้อมลูได้หลาก 
หลายมากยิง่ขึน้   มาตัง้แต่ปีการศกึษา 2560  ส านกัหอสมดุได้มกีารปรับเปลีย่นระบบ 
ห้องสมดุอตัโนมตัิจากเดิม  มาเป็นระบบใหม ่ (Aleph)  และได้ด าเนินการ implement   
ระบบมาตัง้แต ่เดือนมิถนุายน  2560  และใช้ระบบได้เต็มรูปแบบ  ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน  
2561 นอกจากนีย้งัมกีารปรับเปลีย่นหน้าจอผู้ใช้ในการสบืค้น  (WebPac)  ให้เข้าถงึข้อมลู 
ได้หลากหลายกวา่เดมิ  โดยเปลีย่นระบบการสบืค้นข้อมลู WebPac  ผา่นเคร่ืองมือสบืค้น  
Premo   ท าให้สามารถสบืค้นข้อมลูได้หลากหลาย  และมีแหลง่ข้อมลูในจ านวนมากขึน้ 
ส าหรับในด้านทรัพยากรสารสนเทศนัน้  ได้พยายามจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ 
ที่เป็นอิเลก็ทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ทกุที่ทกุเวลาและให้เพียงพอตอ่ 
ความต้องการ       และมีความร่วมมือในการสร้างเครือขา่ยการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชมุคณะ 
กรรมการบริหารส านกัหอสมดุ ประจ าปี  
การศกึษา 2561  
มรส.สหส.6.1.22 รายงานผลการประเมิน 
คณุภาพการศกึษาภายใน  ฝ่ายวชิาการ 
ประจ าปีการศกึษา 2560 
มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการส านกัหอสมดุ ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคณุลกัษณะ 
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service) 
มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดคณุลกัษณะ 
ระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ Aleph 
มรส.สหส.6.1.026  หน้าจอการสบืค้นฐานข้อมลู 
Scopus 
มรส.สหส.6.1.027  หน้าจอการสบืค้นโปรแกรม   
Turnitin 
 



ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัทัง้ของรัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายและใช้ร่วมกนัได้  เพือ่เป็นการประหยดังบประมาณแตม่ีทรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวนเพิ่มขึน้   โดยในปีการศกึษา 2561  เครือขา่ยความร่วมมือได้ขยายสมาชิกจากเดิม 
8  แหง่  เพิ่มขึน้เป็น  10  แหง่   
               ในปีการศกึษา 2561   ส านกัหอสมดุยงัคงมีความร่วมมอืในการบอกรับฐานข้อมลูเพื่อ
การวจิยัที่มช่ืีอเสยีงและเป็นท่ียอมรับในแวดวงนกัวิจยั ได้แก่  ฐานข้อมลู  Scopus   โดย 
การเข้าร่วมเป็นภาคกีบัมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนรวม 29  แหง่ พร้อมทัง้มกีารสง่เสริม 
การใช้  และแนะน าการใช้ให้กบัอาจารย์   และนกัวิจยั 
                ส านกัหอสมดุมีหน้าทีส่ง่เสริม  สนบัสนนุ  ให้อาจารย์  นกัวิจยั  นกัศกึษา   
สามารถท างานวจิยัออกมาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  จงึมีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสง่เสริม
สนบัสนนุให้อาจารย์  นกัวิจยั  และนกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา   ทัง้นีต้ัง้แต่ปีการศกึษา  
2560  มหาวิทยาลยัได้มีการบอกรับโปรแกรม  Turnitin   ซึง่เป็นโปรแกรมการตรวจจบั 
การคดัลอกวรรณกรรม   ซึง่มหาวิทยาลยัยงัคงมกีารตอ่อายกุารใช้โปรแกรมอยา่งตอ่เนื่องถึง
ปัจจบุนั  ซึง่เป็นการให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัลอกวรรณกรรมในงานวิจยั  และงานเขียนทาง
วิชาการ    ส านกัหอสมดุยงัคงท าหน้าที่เป็น ศนูย์กลางในการให้ข้อมลู  ค าแนะน า  
และจดัอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin    
4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
                  ในปีการศกึษา 2561  ส านกัหอสมดุยงัคงมีการพฒันาทัง้ในเร่ืองทรัพยากร 
สารสนเทศ  และการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศที่หลาก 
หลาย  และเข้าถงึได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว  และจากหลายแหลง่ข้อมลู  โดยการเข้าร่วมเครือ 
ขา่ยความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนอยา่งตอ่เนื่อง   จะเห็นได้จากการร่วม 
เป็นเครือขา่ย TU-THAIPUL  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยมืทรัพยากรระหวา่งห้องสมดุ  
(Resource sharing)  เพิ่มจาก 8  แหง่ ในปีการศกึษา 2560  มาเป็น 10  แหง่    
(มหาวิทยาลยัเอกชน  7  แหง่  และรัฐ  3  แหง่)  ได้แก ่ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   
ส านกัหอสมดุและศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยั  
หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์   ส านกัหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ   ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช    
หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   โดยในปีการศกึษา 2561  มีมหาวิทยาลยัของรัฐอกี  
2  แหง่  มาเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย   โดยผา่นระบบ EDS   (EBSCO Discovery Service)     
ความร่วมมือนีเ้กิดเป็นรูปธรรมมาตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน  2559  จนถึงปัจจบุนั    
                  ด้านอาคาร สถานท่ี   นบัแตส่ านกัหอสมดุมกีารด าเนนิการในเร่ือง  5  ส  จนถึง 
7 ส  และมุง่ไปสูก่ารเป็น  Green  Library   มาตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2559  ซึง่ส านกั 
หอสมดุได้มีการด าเนินการในเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงั  โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ย 
ห้องสมดุสเีขยีวกบัห้องสมดุทัง้ของรัฐ และเอกชนอีก 31  แหง่    เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ   

มรส.สหส.6.1.028 หน้าจอการสบืค้น TU-Thaipul 
(http://library.rsu.ac.th/home3.html)  
มรส.สหส.6.1.029  สรุปสถิติจ านวนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศเครือขา่ยความร่วมมอื TU-Thaipul 
ปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.030 รายงานประเมินโครงการส านกังานสี
เขียวตาม PDCA  ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.031  ภาพถา่ยบริเวณห้อง Syudy  
Room ส านกัหอสมดุ 



การร่วมอบรม  ประชมุ    เพ่ือให้เกิดความสมัฤทธ์ิผลในการเป็นห้องสมดุสเีขยีวในเบือ้งต้น 

ด้วยการรณรงค์สร้างจิตส านกึใน เร่ืองการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดั 

และรู้คณุคา่ด้วยหลกั 1A3Rs การลดการ  ใช้กระดาษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบนัทกึสถิตกิารใช้ไฟฟ้าของอาคารส านกัหอสมดุ ประจ าเดือน  การคดัแยกขยะ 

ประเภทขวดน า้พลาสติก  แก้วน า้พลาสติกเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle)   มีการพฒันา 

พืน้ท่ีสเีขียวบริเวณลานพกัสายตา ชัน้ 2   รวมทัง้การศกึษาดงูานเพื่อกระตุ้นการรับรู้ 
และสร้างความเข้าใจเร่ืองการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการเป็นห้องสมดุสเีขียวตามข้อ 

ก าหนดของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยฯ  ให้แก่บคุลากร  ท าให้ในปีการศกึษา  
2560 นี ้ ส านกัหอสมดุได้รับการประเมินให้เป็นห้องสมดุสเีขียว  ตามเกณฑ์การประเมิน 

ของสมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
โดยเข้ารับเกียรติบตัรเมื่อ วนัท่ี 28 มีนาคม  2561  และในปีการศกึษา  2561  ส านกั 
หอสมดุได้พฒันาการด าเนินงานในกิจกรรมตา่ง ๆ  มุง่ไปสูก่ารเป็น  Green office  โดยม ี
การก าหนดมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อให้เกิดการลดการใช้พลงังานและทรัพยากร  เพื่อเป็นการ 
สร้างให้เกิดการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในหนว่ยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  และ 
ให้สามารถเป็นหนว่ยงานตวัอยา่งให้กบัมหาวิทยาลยัได้น าวิธีการด าเนินงานตา่ง ๆ  ไปใช้ได้ 
และช่วยให้มหาวิทยาลยัสามารถลดงบประมาณและคา่ใช้จ่ายที่เสยีไป  อีกทัง้เป็นการ 
ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดใีนท่ีท างาน  และที่ส าคญัจะสามารถช่วยให้เกิดการลดลงของ 
สภาวะก๊าซเรือนกระจกทีเ่ป็นปัญหาท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนลงได้        
               นอกจากนี ้ ได้ปรับปรุงห้อง Study  Room ที่บริเวณชัน้ 1  ริมสระน า้  ให้เป็น 
พืน้ท่ีศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้ใช้  มีที่นัง่ประมาณ  120  ท่ีนัง่ และเปิดให้บริการมา 
ตัง้แต ่  ปีการศกึษา 2559   โดยเปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา  8.30-24.00  น. ส าหรับในปี 
การศกึษา 2560 ถงึปัจจบุนั  ได้มีการปรับเวลาเปิดให้บริการเป็น 24 ชัว่โมง 
โดยมีการเพิ่มจ านวนพืน้ท่ีนัง่ให้เพียงพอกบัจ านวนผู้มาใช้   
5. มี (4)+ มีแนวทางปฏบิัตทิี่ด ี โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ยนืยนั   
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีได้ชดัเจน 
ผลการด าเนินงาน 
ส านกัหอสมดุมีแนวทางในการปฏิบตัิที่ดี  ดงันี ้ 

1. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัห้องสมดุของรัฐและเอกชน  ได้แก่  
เครือขา่ย   TU-Thaipul  ซึง่เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหวา่ง 
ห้องสมดุ  (Resource sharing)  ในปีการศกึษา 2561  ได้มีการสร้าง  
เครือขา่ยจากเดิม  8  แหง่  มาเป็น  10  แหง่   ทัง้นีม้ีมหาวิทยาลยัของรัฐ  
เพิ่มมาอีก  2  แหง่  ได้แก ่ส านกัหอสมดุและคลงัความรู้  มหาวิทยาลยั 
มหิดล  และส านกังานวิทยทรัพยากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และ 
เครือขา่ยเดมิ  ได้แก่  ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ   ส านกัหอสมดุ 
และศนูย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลยักรุงเทพ    ส านกัหอสมดุมหาวทิยาลยั 

มรส.สหส.6.1.032  สรุปผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือเครือขา่ย TU-Thaipul  ประจ าปี 
การศกึษา 25661 
มรส.สหส.6.1.033 สรุปรายงานผลการอบรม 
การใช้ฐานข้อมลูและเคร่ืองมือเพือ่ช่วยการวิจยั  
ประจ าปีการศกึษา 2561 
มรส.สหส.6.1.034  สรุปจ านวนบทความอาจารย์ 
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลู Scopus 
มรส.สหส.6.1.035 เว็บไซต์ห้องสมดุสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ  
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/ 
 
 

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


หอการค้าไทย   ศนูย์สนเทศและหอสมดุมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์   
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัศรีปทมุ     ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัสยาม  
ส านกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช   และหอสมดุแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    โดยผา่นระบบ EDS  (EBSCO Discovery  
Service)   ทัง้นีเ้พื่อเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  และที่ส าคญั 
เป็นการช่วยองค์กรในการประหยดังบประมาณลงได้จ านวนมาก  แต่ 
สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศทีเ่พิ่มมากขึน้  ส าหรับในปีการศกึษา  2561  
มหาวิทยาลยัรังสติสามารถลดงบประมาณการจดัซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ 
จากความร่วมมือ TU-Thaipul  เป็นจ านวนเงิน 154,886   บาท   

2. สง่เสริมให้เกิดการท างานวิจยัของมหาวิทยาลยั  ทัง้นีไ้ด้มีการบอกรับ 
ฐานข้อมลู  Scopus  อยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่ 2560   ซึง่เป็นฐานข้อมลู 
ระดบันานาชาติที่ส าคญัในการจดัอนัดบัความสามารถทางการวิจยั  
ของหนว่ยงานและมหาวิทยาลยัตา่งๆ  ทัว่โลก (World University Rankings)   
ทัง้นีอ้าจารย์  นกัวจิยั  นกัวชิาการ  ตลอดจนนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั   
จะได้มีโอกาสเข้าถึง  ศกึษาและค้นคว้าผลงานวิจยัจากประเทศตา่ง ๆ    
ทัว่โลกได้อยา่งสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  และสามารถพฒันาศกัยภาพงานวจิยัได้
อยา่งตอ่เนื่อง   ในปีการศกึษา 2561  มีอาจารย์ผลติงานวจิยัจ านวน  
178  บทความ   

3. การได้รับการประเมินเป็นห้องสมดุสเีขียว   (Green  library)    
ส านกัหอสมดุได้ด าเนินการในเร่ืองการเป็นห้องสมดุสเีขียวจนได้รับ  

ความส าเร็จตามแนวนโนบาย  และหลกัปฏิบตัิของห้องสมดุสเีขียว 

ตามหลกัเกณฑ์การประเมินของสมาคมห้องสมดุแหง่ ประเทศไทย ฯ   
เมื่อปีการศกึษา 2560  และได้รับเข้ารับเกียรติบตัรเมื่อ วนัท่ี 28 มีนาคม  

                        2561  นบัเป็นหนว่ยงานหนึง่ที่สามารถน าแนวทางปฏิบตัิที่ดมีาใช้กบั 
                        หนว่ยงานให้เกิดผลดี  และมีประสทิธิภาพ  เป็นตวัอยา่งให้กบัหนว่ยงาน 
                        อื่น ๆ  ตอ่ไปได้    

4. การมุง่สูก่ารเป็นส านกังานสเีขยีว  (Green Office)  ส านกัหอสมดุ  ได้มี 
การพฒันาตอ่ยอดจากการเป็นห้องสมดุสเีขยีวมุง่ไปสูก่ารเป็นส านกังาน 
สเีขียวในปีการศกึษา  2561  ทัง้นีส้ านกัหอสมดุได้มกีารปฏิบตัิและน า 
แนวทางที่ดีมาบริหารจดัการกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในการท างาน    
โดยเร่ิมจากกิจกรรม5  ส  ไปสู ่ 7 ส   การใช้หลกัแนวปฏิบตัิ  1A3Rs   การ
ด าเนินงานห้องสมดุสเีขยีว    และก าลงัจะมุง่สูก่ารเป็นส านกังานสเีขียว 
เพื่อให้หนว่ยงานสามารถจดัการให้เกิดสิง่แวดล้อมที่ดีภายในองค์กร   
และมีแนวทางในการอนรัุกษ์การใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งมคีณุคา่  
ลดการใช้ไฟฟ้า  การใช้น า้  เชือ้เพลงิ   กระดาษ  วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ    

มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์ส านกังานสเีขียว  
ส านกัหอสมดุมหาวิทยาลยัรังสติ 
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/ 

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


ท าให้สามารถลดภาระและประหยดังบประมาณในเร่ืองดงักลา่วอยา่ง 
เห็นผลชดัเจน  อีกทัง้ยงัสามารถปรับเปลีย่นเปลีย่นพฤตกิรรมของบคุลากร 
ในส านกังานให้ตระหนกัในเร่ืองการใช้พลงังาน   การรักษาสิง่แวดล้อม 
ตา่ง ๆ  เพื่อน าไปสูก่ารลดการปลอ่ยก๊าซเรือนอนัเป็นสาเหตใุห้เกิดภาวะ 
โลกร้อนตามมา   ทัง้นีส้ านกัหอสมดุได้ขอท าการประเมินการเป็นส านกั 
งานสเีขยีว  โดยผา่นเกณฑ์เบือ้งต้น   และจะถกูประเมินตามข้อก าหนด 
ของกรมสง่เสริมสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ท่ี  ภายในเดือนมิถนุายน  2562 
 
     

 
                         
 


