องค์ ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี ้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้ านห้ องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้ อมูลหรือทรัพยากรที่เอือ้
ต่ อการเรียนการสอน)
การดาเนินงาน
1. มีระบบ มีกลไก
ผลการดาเนินงาน
สานักหอสมุดมีการดาเนินงานตามแผนงานที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและของฝ่ ายวิชาการ โดยในปี การศึกษา 2561 ได้ มีการ
ดาเนินงานจานวน 13 โครงการ งบประมาณที่ขอจัดตังที
้ ่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ งบประมาณ
จานวน 10 โครงการ และ 1 โครงการ ให้ โอนงบประมาณไปตัดงบของสานักงานมาตรฐาน
วิชาการ โครงการที่ไม่ได้ ใช้ งบประมาณจานวน 2 โครงการ
สานักหอสมุดมีการดาเนินงานจัดหา และบริ การทรัพยากรสารสนเทศ
หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้ อมูลต่าง ๆ ให้ กบั คณะ / ภาควิชา/ หลักสูตรโดยมีการ
กาหนดนโยบายอย่างชัดเจน มีขนตอน
ั้
กระบวนการ รวมทังมี
้ วธิ ีการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการบริ การสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ห้ องสมุดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 24,725,126.79 บาท (ยี่สบิ สีล่ ้ านเจ็ดแสนสองหมื่นห้ าพันหนึง่ ร้ อย
ยี่สบิ หกบาทเจ็ดสิบเก้ าสตางค์) มีคา่ ใช้ จ่ายจริ งเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 24,502,676.20 บาท (ยี่สบิ
สีล่ ้ านห้ าแสนสองพันหกร้ อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สบิ สตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 99.10 ของงบ
ประมาณที่ได้ รับ โดยค่าใช้ จา่ ยหลักนามาใช้ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 13,421,114.64 บาท (สิบสามล้ านสีแ่ สนสองหมื่นหนึง่ พันหนึง่ ร้ อยสิบสีบ่ าท
หกสิบสีส่ ตางค์) คิดเป็ นร้ อยละ 54.28 ของค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ในการดาเนินงานตามภาระหลักของสานักหอสมุด ได้ มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และให้ บริ การ มีการใช้ ระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติเพื่อ จัดเก็บ เข้ าถึง และ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มีการใช้
เทคโนโลยี RFID เพือ่ บริ การ ยืม-คืน ด้ วยตนเอง มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับสืบค้ น
ข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต มีการติดตังจุ
้ ด WiFi เพิ่มเติม รวมทังหมด10
้
จุด มีการจัดทา
และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สานักหอสมุดอย่างต่อเนื่อง จัดให้ มีการบริ การในรูปแบบต่าง ๆ
ที่เป็ นพื ้นฐาน และในรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพรวดเร็ ว
ตรงต่อความต้ องการของผู้ใช้ มีการเปิ ดให้ บริ การในเวลาทีเ่ หมาะสม มีบริ การส่งเสริ ม
วิชาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการใช้ รวมทังมี
้ การทาประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในช่องทาง
ต่าง ๆ ไปยังผู้ใช้
ทังนี
้ ้ สานักหอสมุดได้ มีการประเมินผลการดาเนินการ โดยสารวจความพึง
พอใจผู้ใช้ เป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถนาผลสารวจมาปรับปรุงพัฒนา

หลักฐานการอ้ างอิง

มรส.สหส.6.1.001 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560–2564
มรส.สหส.6.1.002 แผนดาเนินงานสานักหอสมุด ประจาป
การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.003 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.004 สรุปงบประมาณของสานัก
หอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.005 งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ สานักหอสมุด ประจาปี
การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.006 บันทึกแจ้ งเรื่ องงบประมาณ
ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.007 สรุปค่าใช้ จ่ายทรัพยากรสาร
สนเทศ ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.008 จานวนคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.009 เว็บไซต์สานักหอสมุด
http://library.rsu.ac.th
มรส.สหส.6.1.010 ช่องทางประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.011 แบบสารวจความพึงพอใจ
ประจาปี การศึกษา 2561

สานักหอสมุดต่อไป
2. มี (1)+ การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินงาน และมีการประเมิน
กระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
ในปี การศึกษา 2561 สานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศรวมทังสิ
้ ้น
38,084,936 รายการ (หนังสือ 2,499 เล่ม วารสาร 672 ชื่อเรื่ อง สือ่ โสตทัศน์ 375 รายการ
หนังสือพิมพ์ 11 ชื่อเรื่ อง เอกสารจดหมายเหตุ 2,196 รายการ ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 38,079,183 รายการ) เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี การศึกษา 2560 มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.87
สาหรับค่าใช้ จา่ ยทังหมดที
้
ใ่ ช้ ในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
คิดเป็ นร้ อยละ 69.53 ของค่าใช้ จา่ ยในการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศทังหมด
้
ซึง่ จานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสานักหอสมุด ปั จจุบนั มีจานวนทังสิ
้ ้น 38,282,896
รายการ และมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 38,079,183 รายการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.46 ประกอบด้ วยฐานข้ อมูลต่างๆ ได้ แก่
1. ฐานข้ อมูล Access Pharmacy
2. ฐานข้ อมูล BioMed Central
3. ฐานข้ อมูล Business Source Complete
4. ฐานข้ อมูล CINAHL Plus with Full Text
5. ฐานข้ อมูล eBook Collection
6. ฐานข้ อมูล EBSCO Discovery Service
7. ฐานข้ อมูล Education Research Complete
8. ฐานข้ อมูล IEEE/IEL
9. ฐานข้ อมูล Matichon e-library
10. ฐานข้ อมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)
11. ฐานข้ อมูล Science Direct
12. ฐานข้ อมูล Scopus
13. ฐานข้ อมูล ThaiLIS
14. ฐานข้ อมูล Wiley-Online Library
สาหรับการดาเนินงานด้ านบริ การในปี การศึกษา 2561 สานักหอสมุดมีการ
เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 19.00 น. และให้ บริ การในวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. รวมชั่วโมงเปิ ดให้ บริ การเฉลี่ย 10.5 ชัว่ โมงต่อวัน และมี
บริ การตอบคาถามและช่วยค้ นคว้ าตลอดเวลาที่เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 08.30 ถึง 18.30 น.
รวมเวลาตอบคาถามและช่วยการค้ นคว้ า 10 ชั่วโมงต่อวัน มีบริ การอิเล็กทรอนิกส์ 24
ชัว่ โมง ทังนี
้ ้มีจานวนผู้เข้ าใช้ รวม 119,842 ครัง้

มรส.สหส.6.1.012 แผนปฏิบตั ิงาน (Action Plan)
สานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.013 สรุปจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ทังหมดของส
้
านักหอสมุด ประจาปี การศึกษา
2561
มรส.สหส.6.1.014 สรุปจานวนและรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ ดั หา ประจาปี การศึกษา
2561
มรส.สหส.6.1.015 สรุปสถิติการใช้ บริ การประจา
ปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.016 สรุปสถิติการปฐมนิเทศ
ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.017 สรุปจานวนการอบรมการใช้
ฐานข้ อมูลและเครื่ องมือเพื่อช่วยการวิจยั ประจาปี
การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.018 สรุปจานวนการสอน อบรม
การใช้ ข้อมูลแก่นกั ศึกษา ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.019 สรุปและรายงานผลประเมิน
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน ประจาปี การศึกษา
2561
มรส.สหส.6.1.020 รายงานสรุปผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ ประจาปี การศึกษา 2561

มีจานวนการใช้ บริ การต่างๆ รวม 2,910,919 ครัง้ (การเข้ ามาใช้ บริ การ ณ
จุดห้ องสมุด 200,114 ครัง้ และการใช้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ 2,710,805 ครัง้ )
มีการดาเนินงานการบริ การส่งเสริ มวิชาการ ในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การจัด
ปฐมนิเทศการใช้ ห้องสมุด 59 สาขา 1,679 ราย การแนะนา / สอนการใช้ และอบรมวิธีการ
สืบค้ นข้ อมูลให้ กบั นักศึกษา 15 หลักสูตร 331 ราย และอาจารย์ จานวน 33 หลักสูตร
8 หน่วยงาน 252 ราย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน จานวน 6 ครัง้ นิทรรศการ
ส่งเสริ มการอ่าน จานวน 9 ครัง้ และการจัดบอร์ ดข่าวสารที่นา่ สนใจ จานวน 40 ครัง้
สานักหอสมุดมีการสารวจความพึงพอใจเป็ นประจาทุกปี สาหรับผลการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ประจาปี การศึกษา 2561 อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ 4.09
(คะแนนเต็ม 5) ด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้ านผู้ให้ บริ การ มีคา่ เฉลีย่ 4.26 รองลงมา
ได้ แก่ ด้ านสถานที่ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ มีคา่ เฉลีย่ 4.23 ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่ เฉลีย่
4.08 ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล มีคา่ เฉลีย่ 4.04 ด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
มีคา่ เฉลีย่ 3.99 และ ด้ านการประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสาร มีคา่ เฉลีย่ 3.97 ตามลาดับ
3. มี (2)+ การปรับปรุ ง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
สานักหอสมุดได้ มีการนาผลประเมินความพึงพอใจมาทบทวนในการประชุม
และหาแนวทางในการดาเนินงานและบริ การเรื่ องห้ องสมุดในด้ านต่าง ๆ ให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของผู้ใช้ และเพื่อวางแผนพัฒนาห้ องสมุดต่อไป
สาหรับในปี การศึกษา 2561 ได้ มีการนาผลประเมินความพึงพอใจจาก
ปี การศึกษา 2560 มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในปี การศึกษา 2561 ได้ แก่ ในเรื่ อง
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล และด้ านทรัพยากรสารสนเทศ ที่ได้ ผลจากการสารวจสิง่ ที่
ผู้ใช้ ต้องการให้ ปรับปรุงมากที่สดุ ตามลาดับ ซึง่ สานักหอสมุดได้ มีการพัฒนาดาเนินการ
ในเรื่ องการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง มีการนาเครื่ องมือเพื่อช่วยในการสืบค้ นหาแหล่ง
ข้ อมูลและเข้ าถึงแหล่งต่าง ๆ ได้ ง่ายและสะดวกยิ่งขึ ้นโดยการนาระบบ One search
( EDS) มาใช้ และได้ ดาเนินการปรับเปลีย่ นระบบห้ องสมุดอัตโนมัติใหม่ Aleph
มาแทนระบบเดิมและมีหน้ าจอการสืบค้ นที่สะดวกรวดเร็ ว สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ หลาก
หลายมากยิง่ ขึ ้น มาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2560 สานักหอสมุดได้ มกี ารปรับเปลีย่ นระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติจากเดิม มาเป็ นระบบใหม่ (Aleph) และได้ ดาเนินการ implement
ระบบมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2560 และใช้ ระบบได้ เต็มรูปแบบ ตังแต่
้ เดือนกันยายน
2561 นอกจากนี ้ยังมีการปรับเปลีย่ นหน้ าจอผู้ใช้ ในการสืบค้ น (WebPac) ให้ เข้ าถึงข้ อมูล
ได้ หลากหลายกว่าเดิม โดยเปลีย่ นระบบการสืบค้ นข้ อมูล WebPac ผ่านเครื่ องมือสืบค้ น
Premo ทาให้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ หลากหลาย และมีแหล่งข้ อมูลในจานวนมากขึ ้น
สาหรับในด้ านทรัพยากรสารสนเทศนัน้ ได้ พยายามจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาและให้ เพียงพอต่อ
ความต้ องการ และมีความร่วมมือในการสร้ างเครื อข่ายการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ

มรส.สหส.6.1.021 รายงานการประชุมคณะ
กรรมการบริ หารสานักหอสมุด ประจาปี
การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.22 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ ายวิชาการ
ประจาปี การศึกษา 2560
มรส.สหส.6.1.023 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.024 รายละเอียดและคุณลักษณะ
โปรแกรม EDS (EBSCO Discovery Service)
มรส.สหส.6.1.025 รายละเอียดคุณลักษณะ
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Aleph
มรส.สหส.6.1.026 หน้ าจอการสืบค้ นฐานข้ อมูล
Scopus
มรส.สหส.6.1.027 หน้ าจอการสืบค้ นโปรแกรม
Turnitin

ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทังของรั
้
ฐและเอกชนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายและใช้ ร่วมกันได้ เพือ่ เป็ นการประหยัดงบประมาณแต่มีทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนเพิ่มขึ ้น โดยในปี การศึกษา 2561 เครื อข่ายความร่วมมือได้ ขยายสมาชิกจากเดิม
8 แห่ง เพิ่มขึ ้นเป็ น 10 แห่ง
ในปี การศึกษา 2561 สานักหอสมุดยังคงมีความร่วมมือในการบอกรับฐานข้ อมูลเพื่อ
การวิจยั ที่มชี ื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับในแวดวงนักวิจยั ได้ แก่ ฐานข้ อมูล Scopus โดย
การเข้ าร่วมเป็ นภาคีกบั มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวม 29 แห่ง พร้ อมทังมี
้ การส่งเสริ ม
การใช้ และแนะนาการใช้ ให้ กบั อาจารย์ และนักวิจยั
สานักหอสมุดมีหน้ าทีส่ ง่ เสริ ม สนับสนุน ให้ อาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา
สามารถทางานวิจยั ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ อาจารย์ นักวิจยั และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทังนี
้ ้ตังแต่
้ ปีการศึกษา
2560 มหาวิทยาลัยได้ มีการบอกรับโปรแกรม Turnitin ซึง่ เป็ นโปรแกรมการตรวจจับ
การคัดลอกวรรณกรรม ซึง่ มหาวิทยาลัยยังคงมีการต่ออายุการใช้ โปรแกรมอย่างต่อเนื่องถึง
ปั จจุบนั ซึง่ เป็ นการให้ ความสาคัญในเรื่ องการคัดลอกวรรณกรรมในงานวิจยั และงานเขียนทาง
วิชาการ สานักหอสมุดยังคงทาหน้ าที่เป็ น ศูนย์กลางในการให้ ข้อมูล คาแนะนา
และจัดอบรมการใช้ โปรแกรม Turnitin
4. มี (3)+ มีผลจากการปรับปรุ งเห็นชัดเจนเป็ นรูปธรรม
มรส.สหส.6.1.028 หน้ าจอการสืบค้ น TU-Thaipul
ผลการดาเนินงาน
(http://library.rsu.ac.th/home3.html)
ในปี การศึกษา 2561 สานักหอสมุดยังคงมีการพัฒนาทังในเรื
้ ่ องทรัพยากร
มรส.สหส.6.1.029 สรุปสถิติจานวนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ และการให้ บริการเชิงรุกเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศที่หลาก
สารสนเทศเครื อข่ายความร่วมมือ TU-Thaipul
หลาย และเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว และจากหลายแหล่งข้ อมูล โดยการเข้ าร่วมเครื อ ปี การศึกษา 2561
ข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ จากการร่วม มรส.สหส.6.1.030 รายงานประเมินโครงการสานักงานสี
เป็ นเครื อข่าย TU-THAIPUL ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่างห้ องสมุด
เขียวตาม PDCA ประจาปี การศึกษา 2561
(Resource sharing) เพิ่มจาก 8 แห่ง ในปี การศึกษา 2560 มาเป็ น 10 แห่ง
มรส.สหส.6.1.031 ภาพถ่ายบริเวณห้ อง Syudy
(มหาวิทยาลัยเอกชน 7 แห่ง และรัฐ 3 แห่ง) ได้ แก่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต Room สานักหอสมุด
สานักหอสมุดและศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปี การศึกษา 2561 มีมหาวิทยาลัยของรัฐอีก
2 แห่ง มาเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
ความร่วมมือนี ้เกิดเป็ นรูปธรรมมาตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559 จนถึงปั จจุบนั
ด้ านอาคาร สถานที่ นับแต่สานักหอสมุดมีการดาเนินการในเรื่ อง 5 ส จนถึง
7 ส และมุง่ ไปสูก่ ารเป็ น Green Library มาตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา 2559 ซึง่ สานัก
หอสมุดได้ มีการดาเนินการในเรื่ องนี ้อย่างจริงจัง โดยการเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกเครื อข่าย
ห้ องสมุดสีเขียวกับห้ องสมุดทังของรั
้
ฐ และเอกชนอีก 31 แห่ง เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

การร่วมอบรม ประชุม เพื่อให้ เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวในเบื ้องต้ น
ด้ วยการรณรงค์สร้ างจิตสานึกใน เรื่ องการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และรู้คณ
ุ ค่าด้ วยหลัก 1A3Rs การลดการ ใช้ กระดาษด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบันทึกสถิตกิ ารใช้ ไฟฟ้ าของอาคารสานักหอสมุด ประจาเดือน การคัดแยกขยะ
ประเภทขวดน ้าพลาสติก แก้ วน ้าพลาสติกเพื่อนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) มีการพัฒนา
พื ้นที่สเี ขียวบริ เวณลานพักสายตา ชัน้ 2 รวมทังการศึ
้
กษาดูงานเพื่อกระตุ้นการรับรู้
และสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมและการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวตามข้ อ
กาหนดของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้ แก่บคุ ลากร ทาให้ ในปี การศึกษา
2560 นี ้ สานักหอสมุดได้ รับการประเมินให้ เป็ นห้ องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โดยเข้ ารับเกียรติบตั รเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2561 และในปี การศึกษา 2561 สานัก
หอสมุดได้ พฒ
ั นาการดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ มุง่ ไปสูก่ ารเป็ น Green office โดยมี
การกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร เพื่อเป็ นการ
สร้ างให้ เกิดการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมภายในหน่วยงานให้ เกิดเป็ นรูปธรรม และ
ให้ สามารถเป็ นหน่วยงานตัวอย่างให้ กบั มหาวิทยาลัยได้ นาวิธีการดาเนินงานต่าง ๆ ไปใช้ ได้
และช่วยให้ มหาวิทยาลัยสามารถลดงบประมาณและค่าใช้ จ่ายที่เสียไป อีกทังเป็
้ นการ
ทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ดใี นทีท่ างาน และที่สาคัญจะสามารถช่วยให้ เกิดการลดลงของ
สภาวะก๊ าซเรื อนกระจกทีเ่ ป็ นปั ญหาทาให้ เกิดสภาวะโลกร้ อนลงได้
นอกจากนี ้ ได้ ปรับปรุงห้ อง Study Room ที่บริ เวณชัน้ 1 ริ มสระน ้า ให้ เป็ น
พื ้นที่ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองของผู้ใช้ มีที่นงั่ ประมาณ 120 ที่นงั่ และเปิ ดให้ บริ การมา
ตังแต่
้
ปี การศึกษา 2559 โดยเปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 8.30-24.00 น. สาหรับในปี
การศึกษา 2560 ถึงปั จจุบนั ได้ มีการปรับเวลาเปิ ดให้ บริการเป็ น 24 ชัว่ โมง
โดยมีการเพิ่มจานวนพื ้นที่นงั่ ให้ เพียงพอกับจานวนผู้มาใช้
5. มี (4)+ มีแนวทางปฏิบัตทิ ่ ดี ี โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ยนื ยัน
และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้ เหตุผลอธิบายการเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีได้ ชดั เจน
ผลการดาเนินงาน
สานักหอสมุดมีแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดี ดังนี ้
1. การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับห้ องสมุดของรัฐและเอกชน ได้ แก่
เครื อข่าย TU-Thaipul ซึง่ เป็ นความร่วมมือในการยืมทรัพยากรระหว่าง
ห้ องสมุด (Resource sharing) ในปี การศึกษา 2561 ได้ มีการสร้ าง
เครื อข่ายจากเดิม 8 แห่ง มาเป็ น 10 แห่ง ทังนี
้ ้มีมหาวิทยาลัยของรัฐ
เพิ่มมาอีก 2 แห่ง ได้ แก่ สานักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล และสานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
เครื อข่ายเดิม ได้ แก่ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สานักหอสมุด
และศูนย์การเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัย

มรส.สหส.6.1.032 สรุปผลการดาเนินงาน
ความร่วมมือเครื อข่าย TU-Thaipul ประจาปี
การศึกษา 25661
มรส.สหส.6.1.033 สรุปรายงานผลการอบรม
การใช้ ฐานข้ อมูลและเครื่ องมือเพือ่ ช่วยการวิจยั
ประจาปี การศึกษา 2561
มรส.สหส.6.1.034 สรุปจานวนบทความอาจารย์
ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้ อมูล Scopus
มรส.สหส.6.1.035 เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/greenlibrary/

หอการค้ าไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มรส.สหส.6.1.036 เว็บไซต์สานักงานสีเขียว
สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี ปทุม สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
http://library.rsu.ac.th/greenoffice/
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และหอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery
Service) ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน และที่สาคัญ
เป็ นการช่วยองค์กรในการประหยัดงบประมาณลงได้ จานวนมาก แต่
สามารถมีทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ พิ่มมากขึ ้น สาหรับในปี การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถลดงบประมาณการจัดซื ้อทรัพยากรสารสนเทศ
จากความร่วมมือ TU-Thaipul เป็ นจานวนเงิน 154,886 บาท
2. ส่งเสริ มให้ เกิดการทางานวิจยั ของมหาวิทยาลัย ทังนี
้ ้ได้ มีการบอกรับ
ฐานข้ อมูล Scopus อย่างต่อเนือ่ งมาตังแต่
้ ปี 2560 ซึง่ เป็ นฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติที่สาคัญในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจยั
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก (World University Rankings)
ทังนี
้ ้อาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะได้ มีโอกาสเข้ าถึง ศึกษาและค้ นคว้ าผลงานวิจยั จากประเทศต่าง ๆ
ทัว่ โลกได้ อย่างสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และสามารถพัฒนาศักยภาพงานวิจยั ได้
อย่างต่อเนื่อง ในปี การศึกษา 2561 มีอาจารย์ผลิตงานวิจยั จานวน
178 บทความ
3. การได้ รับการประเมินเป็ นห้ องสมุดสีเขียว (Green library)
สานักหอสมุดได้ ดาเนินการในเรื่องการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวจนได้ รับ
ความสาเร็จตามแนวนโนบาย และหลักปฏิบตั ิของห้ องสมุดสีเขียว
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสมาคมห้ องสมุดแห่ง ประเทศไทย ฯ
เมื่อปี การศึกษา 2560 และได้ รับเข้ ารับเกียรติบตั รเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม
2561 นับเป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่สามารถนาแนวทางปฏิบตั ิที่ดมี าใช้ กบั
หน่วยงานให้ เกิดผลดี และมีประสิทธิภาพ เป็ นตัวอย่างให้ กบั หน่วยงาน
อื่น ๆ ต่อไปได้
4. การมุง่ สูก่ ารเป็ นสานักงานสีเขียว (Green Office) สานักหอสมุด ได้ มี
การพัฒนาต่อยอดจากการเป็ นห้ องสมุดสีเขียวมุง่ ไปสูก่ ารเป็ นสานักงาน
สีเขียวในปี การศึกษา 2561 ทังนี
้ ้สานักหอสมุดได้ มกี ารปฏิบตั ิและนา
แนวทางที่ดีมาบริ หารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในการทางาน
โดยเริ่ มจากกิจกรรม5 ส ไปสู่ 7 ส การใช้ หลักแนวปฏิบตั ิ 1A3Rs การ
ดาเนินงานห้ องสมุดสีเขียว และกาลังจะมุง่ สูก่ ารเป็ นสานักงานสีเขียว
เพื่อให้ หน่วยงานสามารถจัดการให้ เกิดสิง่ แวดล้ อมที่ดีภายในองค์กร
และมีแนวทางในการอนุรักษ์ การใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีคณ
ุ ค่า
ลดการใช้ ไฟฟ้ า การใช้ น ้า เชื ้อเพลิง กระดาษ วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ

ทาให้ สามารถลดภาระและประหยัดงบประมาณในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
เห็นผลชัดเจน อีกทังยั
้ งสามารถปรับเปลีย่ นเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากร
ในสานักงานให้ ตระหนักในเรื่ องการใช้ พลังงาน การรักษาสิง่ แวดล้ อม
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสูก่ ารลดการปล่อยก๊ าซเรื อนอันเป็ นสาเหตุให้ เกิดภาวะ
โลกร้ อนตามมา ทังนี
้ ้สานักหอสมุดได้ ขอทาการประเมินการเป็ นสานัก
งานสีเขียว โดยผ่านเกณฑ์เบื ้องต้ น และจะถูกประเมินตามข้ อกาหนด
ของกรมส่งเสริ มสิง่ แวดล้ อมในระดับพื ้นที่ ภายในเดือนมิถนุ ายน 2562

