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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและภารกิจหลัก 

ในปการศึกษา 2547 ที่ผานมา สํานักหอสมุดไดดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 
การใชงบประมาณ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2547 สําหรับมาใชในการ

ดําเนินงาน เพ่ือการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ และคาใชจายอื่นๆ เพ่ือความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการแกผูใชสํานักหอสมุด เปนจํานวนเงิน 15,061,949.41 บาท (สิบหาลานหกหมื่น
หนึ่งพันเการอยส่ีสิบเกาบาทสี่สิบเอ็ดสตางค) และไดใชไป 14,254,366.35 บาท (สิบส่ีลานสองแสนหาหมื่นส่ี
พันสามรอยหกสิบหกบาทสามสิบหาสตางค) คงเหลือ 807,583.06 บาท (แปดแสนเจ็ดพันหารอยแปดสิบสาม
บาทหกสตางค) 

งบประมาณสวนใหญถูกใชในการจัดหาทรัพยากรสารสารสนเทศ (หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ  
ส่ือโสตทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล)  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 8,302,213.59 บาท (แปดลานสามแสนสอง
พันสองรอยสิบสามบาทหาสิบเกาสตางค)  หรือคิดเปนรอยละ 58 ของคาใชจายทั้งหมด 

 
อัตรากําลัง 
สํานักหอสมุดมีบุคลากรทั้งส้ิน 26 คน แบงเปนบุคลากรในตําแหนงบรรณารักษ 14 อัตรา และ    

เจาหนาที่ 12 อัตรา (จํานวนนี้ไมรวมตําแหนงผูอํานวยการ) 
 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพ่ือใหบริการ ดังตอไปนี ้
1.  หนังสือ 104,951 เลม (หนังสือภาษาไทย 64,505 เลม และ หนังสือภาษาตางประเทศ 40,446 

เลม) 

2. วารสาร 750 รายการ (วารสารภาษาไทย 486 รายการ และวารสารภาษาตางประเทศ 264       
รายการ)  

3.  หนังสือพิมพที่บอกรับเปนสมาชิก 19 รายการ (หนังสือพิมพภาษาไทย 17 รายการ และ
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 2 รายการ) 

4. ส่ือโสตทัศน 10,554 รายการ (ส่ือภาษาไทย 6,139 รายการ และส่ือภาษาตางประเทศ 4,415    
รายการ) 

5. ฐานขอมูลออนไลน 5 ฐาน ไดแก ฐานขอมูลซีดีรอมวิทยานิพนธไทย, ฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส Science Direct, ฐานขอมูล Blackwell Synergy, ฐานขอมูล ACM Digital Library, และฐาน 
ขอมูลส่ือส่ิงพิมพทางดานขาวและบทความ มติชน E-Library 

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ภาษาตางประเทศ 6,376 รายการ 

 

   



ค 
สถิติการใชบริการสํานักหอสมุด 
ในปการศึกษา 2547  พบวามีการใชบริการสํานักหอสมุดเพ่ิมมากขึ้นในทุกดาน ทั้งดานจํานวนผูเขา

ใช จํานวนการยืม และการขอใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ โดยพบวา ผูใชหองสมุด (หอสมุดกลาง 
และหองสมุดศูนยบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 ศูนย) มีจํานวนทั้งส้ิน 363,782 คน   เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2546 ที่มี
จํานวนผูเขาใชทั้งส้ิน 295,415 คน  

การยืมทรัพยากรสารสนเทศมีสถิติเพ่ิมขึ้น โดยมีการยืมหนังสือ/ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ 93,154 
เลม  การยืมส่ือโสตทัศน 27,270 รายการ  นอกจากนี้สถิติอ่ืนๆ ไดแก การใหบริการตอบคําถามและชวยการ
คนควาทั้งส้ิน 3,486 ครั้ง หนังสือถูกใชในหองอานและถูกเก็บเรียงขึ้นชั้น 449,264 เลม  การใชวารสารและ
นิตยสาร 63,927 รายการ  การใชวิทยานิพนธ 5,738 เลม  การใชกฤตภาคหนังสือพิมพ 2,692 รายการ และ
การใชบริการจัดหาบทความ Journal Link 104 รายการ 

นอกจากนี้ การใชบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุดผานระบบออนไลน พบวา มีการเขาใช
เว็บไซต 34,933 ครั้ง  การใชฐานขอมูลออนไลนประเภทตางๆ ไดแก ฐานขอมูล Blackwell Synergy 6,987 
ครั้ง ฐานขอมูล Science Direct  2,993 ครั้ง  และ ฐานขอมูล ACM (เริ่มเปนสมาชิกเดือนธันวาคม 2547) 
1,661 ครั้ง และสถิติการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ซึ่งเริ่มเปนสมาชิกในเดือนพฤศจิกายน 2547  
จํานวน 644 ครัง้ 
 
 การจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมการใช 
 สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมวิชาการจํานวนทั้งส้ิน 104 ครั้ง  โดยเปนการจัดนิทรรศการในโอกาส
สําคัญและโอกาสพิเศษ 56 ครั้ง  การออกรานหนังสือ 1 ครั้ง  การอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลแกผูใช 
11 ครั้ง  สัปดาหหองสมุดประจําป 2547  1 ครั้ง  Open House 1 ครั้ง  การประกวดคําขวัญหองสมุด 1 ครั้ง 
ทอดผาปาและบริจาคหนังสือ 3 ครั้ง  ปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม 30 ครั้ง 
  
 การเปนวิทยากรและการสรางผลงานทางวิชาการ 
 บุคลากรของสํานักหอสมุด เปนอาจารยพิเศษใหกับหนวยงานภายใน 3  ครั้ง หนวยงานนอกสถาบัน 
2 ครั้ง และเปนวิทยากรใหกับหนวยงานภายใน 1 ครั้ง หนวยงานภายนอกสถาบัน จํานวน 7 ครั้ง   
 บรรณารักษเขียนบทความทางดานวิชาการ/วิชาชีพตีพิมพเผยแพร จํานวน 3 บทความ และมีการ
พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตในรูปแบบออนไลนและซีดีรอม 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักหอสมุด ไดมีการปรับปรุงองคประกอบและดัชนีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ และไดกําหนดระบบ
และกลไกในการดําเนินงาน ดังมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2547 สรุปไดดังตอไปนี้ 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
สํานักหอสมุดไดมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค พันธกิจ และแผนพัฒนาที่สอดคลอง

กับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของฝายวิชาการ ซึ่งมุงเนนใหสํานักหอสมุดเปนแหลง
สารสนเทศที่ใหบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 4.00 



                                                  ฆ 
 
องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนเงิน 15,061,949.41 บาท (สิบหาลานหกหมื่นหนึ่งพัน

เการอยส่ีสิบเกาบาทสี่สิบเอ็ดสตางค) และไดใชไป 14,254,366.35 บาท (สิบส่ีลานสองแสนหาหมื่นส่ีพันสาม
รอยหกสิบหกบาทสามสิบหาสตางค) คงเหลือ 807,583.06 บาท (แปดแสนเจ็ดพันหารอยแปดสิบสามบาทหก
สตางค) 
 นอกจากนี้หากพิจารณาคาใชจายทั้งหมดที่สํานักหอสมุดไดใชไปในปงบประมาณ 2547 ที่ผานมา
เทียบเปนสัดสวนกับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES 15,810 คน) พบวา มีผลการดําเนินงาน
เทากับ 865 บาทตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 คน 
 ในสวนของจํานวนบุคลากรในการใหบริการ สํานักหอสมุดมีบุคลากรทั้งส้ิน 26 คน เมื่อเทียบสัดสวน
กับจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทามีสัดสวน 1 ตอ 608  

สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นเองทั้งส้ิน 21 ครั้ง (กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 18 
ครั้ง และดูงานนอกสถานที่ 3 ครั้ง) และยังไดสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดเขารวมการประชุมสัมมนา การ   
อบรม รวมท้ังส้ิน 111 ครั้ง  โดยสรุปแลวบุคลากรทุกคนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมพัฒนาตนเอง เฉล่ีย 20 ครั้ง
ตอคน 

ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดมีการปรับปรุงสภาพอาคารและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
สภาพการใชงานอยางสม่ําเสมอ สํานักหอสมุดดําเนินการปูพ้ืนและซอมกระเบื้องยางท่ีหองบริการสื่อโสตทัศน
ชั้น 2,  ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรเครือขายใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสม,  จัดทําซุมอานหนังสือที่ลานพักสายตา 
ณ บริเวณดาดฟา ชั้น 2 และทาสีใหมในบางบริเวณ  

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.17 
 
องคประกอบที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ปทั้งส้ินจํานวน 54 เครื่อง เปนเครื่อง

สําหรับบริการผูใช 41 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 386 คน) และ
เปนเครื่องสําหรับใชงานบนระบบหองสมุดอัตโนมัติ/งานธุรการจํานวน 13 เครื่อง  

สํานักหอสมุดมีระบบหองสมุดอัตโนมัติซึ่งพัฒนาขึ้นใชโดยความรวมมือและชวยเหลือของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบดังกลาวใชในงานฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ การคนคืน การ
ยืม-คืนระบบบารโคด อยางไรก็ดี ยังไมสามารถใชในระบบการจอง การตออายุการยืมได แตก็มีประโยชนใน
การชวยใหผูใชเขาถึงสารสนเทศที่ตองการ 

บุคลากรของสํานักหอสมุดมีโอกาสไดรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดยการจัด   
กิจกรรมขึ้นเอง การจัดโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เฉล่ียคนละ 6 กิจกรรมตอป 

ผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ 3.81 
 
องคประกอบที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือเปนเงิน 

3,924,901.80 บาท  คาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ 3,321,535.51 บาท  คาสมาชิกฐานขอมูลออนไลน 
969,257.00 บาท และคาจัดซื้อโสตทัศนวัสดุ 86,519.28 บาท 

 



 
ง 

 
ในภาพรวมพบวา ปการศึกษา 2547 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเพ่ิมขึ้น

คอนขางนอย โดยหนังสือกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 10.40 หนังสือกลุม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.65 หนังสือกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.83 และหนังสือกลุมคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบเพิ่มขึ้นรอยละ 3.12  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพของวารสารภาษาตางประเทศที่สํานักหอสมุดบอกรับจํานวนทั้งส้ิน 
264 รายการ เปนวารสารที่มีการวัดคา Impact Factor จํานวน 74 รายการ และมีคาเฉล่ียของคา Impact 
Factor เทากับ 3.35  

ในสวนของสัดสวนของผูใชตอจํานวนหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด พบวา อาจารย 1 คนตอ
จํานวนหนังสือ 155 เลม ซึ่งไดตามเกณฑที่กําหนด แตเมื่อเทียบสัดสวนกับจํานวนนักศึกษา พบวา นักศึกษา 
1 คน ตอหนังสือ 6.81 เลม ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไววาเปน 15 เลม 

ในปการศึกษาที่ผานมา สํานักหอสมุดไดดําเนินการกําหนดหัวเรื่องรายการทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท (หนังสือ ส่ือโสตทัศน ดรรชนีวารสาร และกฤตภาคหนังสือพิมพ) เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.96  

ผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ยเทากับ 3.06 
  

องคประกอบที่ 5 การบริการ 
ในปการศึกษาที่ผานมา สํานักหอสมุดไดใหยืมหนังสือ/ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ 93,154 เลม และ

ส่ือโสตทัศนและส่ืออิเล็กทรอนิกส 27,270 รายการ โดยในการใหบริการยืมนั้น ทําดวยความสะดวก
รวดเร็วใชเวลา 1 นาทีตอการยืม 3 เลม/รายการ 

สํานักหอสมุดจัดใหมีบรรณารักษนั่งประจําโตะบริการตอบคําถามวันละ 7 ชั่วโมง เพ่ือใหบริการตอบ
คําถามและชวยคนควาแกผูใช โดยเฉลี่ยตอ 1 คําถามหรือ 1 ปญหาเฉพาะเรื่อง ใชเวลาในการคนหานอยกวา 
30 นาท ี

สํานักหอสมุดเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสมพอเพียง โดยเปดทุกวันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแตเวลา 
8.30 ถึง 21.00 น. และวันเสาร 11.00-19.00 น. โดยเฉลี่ยเปดใหบริการ 12.5 ชั่วโมงตอวัน  และเพ่ือใหเกิด
การใชหองสมุดเพ่ือการเรียนการสอนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด สํานักหอสมุดจัดใหมีการสงเสริมการ
ใช โดยจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหมเปนประจําทุกป จดัทําคูมือและส่ือแนะนําการใช มี
การจัดนิทรรศการสงเสริมการใช และสอนการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาคณะตางๆ ตามที่คณะวิชา/วิทยาลัย
รองขอ 

ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทของสํานักหอสมุด ผูใชสามารถคนผานระบบออนไลน
ไดจากเว็บไซตของสํานักหอสมุด ที่ http://library.rsu.ac.th  ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ 3.83 
 
องคประกอบที่ 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
สถิติจํานวนผูใชสํานักหอสมุด แสดงใหเห็นวา มีบุคคลภายนอกเขาใชจํานวน 1,937 คน  มีการขอ

ศึกษา/ดูงาน/เย่ียมชมจากหนวยงานตางๆ จํานวน 12 ครั้ง 
นอกจากนี้ ไดใหการบริการวิชาชีพดานบรรณารักษศาสตร โดยไดรับฝกงานนักศึกษาสาขา

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรจํานวน 14 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา  



 
จ 
 

ในสวนของการเผยแพรขาวสารและสิ่งพิมพทางวิชาการ สํานักหอสมุดไดมีการจัดทํา “จดหมายขาว 
สํานักหอสมุด รายเดือน”  มีการประชาสัมพันธและประกาศตางๆ เฉล่ียเดือนละ 4 ครั้ง จัดทํารายชื่อ
สารสนเทศใหมเผยแพรบนเว็บไซต เฉล่ียเดือนละ 4 ครั้ง และมีการออกวารสารวิชาการ “รังสิตสารสนเทศ” ป
ละ 2 ฉบับ 

ผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ 3.75 
 
องคประกอบที่ 7 การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับผูใช โดยมีการสํารวจและเปดรับการเสนอแนะความคิดเห็นและ

ความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ทั้งผานแบบกรอกแสดงความคิดเห็นและผานระบบออนไลนจาก
เว็บไซตของสํานักหอสมุด และไดดําเนินการตอบสนองความตองการ ตอบขอเสนอแนะทุกครั้งเทาที่ทําได 

สํานักหอสมุดไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใช (นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่) อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจดานความเพียงพอและความทันสมัยของทรัพยากร
สารสนเทศและบริการดานตางๆ ของสํานักหอสมุด ดานผูใหบริการ และดานอาคารสถานที่และปจจัยอื่นๆ ซึ่ง
ในปการศึกษา 2547 นี้ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชในภาพรวมอยูในระดับดี 

ผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ 3.58 
 
องคประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
สํานักหอสมุดไดปรับปรุงองคประกอบและดัชนีคุณภาพใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานตามภาระงานหลักและครอบคลุมภาระงานของแผนกตางๆ ทั้ง  4  แผนกของสํานักหอสมุด   โดย 
กําหนดใหดัชนีและเกณฑประเมินมุงสัมฤทธิผลมากกวากระบวนการ ตลอดจนมีการปรับปรุงเกณฑวัดใหมี
ระดับสูงขึ้น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

สํานักหอสมุดไดดําเนินการตรวจสอบตนเองตามดัชนีและเกณฑที่กําหนดไว และไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคณุภาพของฝายวิชาการ และโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานเฉลี่ยเทากับ 4.00 
  
โดยสรุป ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 8 องคประกอบ และ

ดัชนีคุณภาพหลัก 30 ตัว ดัชนียอย 26 ตัว  และมีผลการดําเนินงานทุกองคประกอบและดัชนีโดยภาพรวม
เทากับ 3.65 

 
 
 

---------------------------- 
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สวนที่ 1 

ประวัติความเปนมาและสถานภาพปจจุบัน 
 

 
 
 

   ชื่อ        : สํานักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ตั้ง      : อาคารหอสมุด (7) มหาวิทยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    
จังหวัดปทุมธานี 12000 

  ประวตั ิ : สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรังสิตมีฐานะเทียบเทาคณะ มี
สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาที่บริหารและ
ควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตไดเริ่มโครงการกอต้ังหองสมุดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร
ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงานหองสมุด 
โดยใชพ้ืนที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทําการชั่วคราว และเมื่อมหาวิทยาลัย
เปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529 จึงไดทําการยายหองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณ
ชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมาใหบริการที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิ
พัฒนาเนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 2532 สํานักหอสมุด จึงไดยายมายังอาคารหอสมุด 
ซึ่งเปนที่ทําการถาวร 
 

 
 
 

ปรัชญา 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพ่ือไปสูความเปนเลิศ 

 
ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการเรียนการ
สอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 

1. ประวัติความเปนมา 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 
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วิสัยทัศน 
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยงขอมูล

ระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมัย ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ 
สนับสนุนเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะสรรคสรางงานวิจัยเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของสังคม 
 
พันธกิจ 

สํานักหอสมุด มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบ
ความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อสืบคน
และ  ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2.  เพ่ือพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพ่ือขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ  
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2547 
 ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ ไวดังนี้  
 

1. การพัฒนาองคกร 
1.1 พัฒนาทางกายภาพเรื่องส่ิงแวดลอม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยในอาคาร        

(แผนตอเนื่อง) 
 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2.1 พัฒนาบุคลากรใหมีจิตใจในการใหบริการ การทํางานเปนทีม และพัฒนาใหมีทักษะและความ

เชี่ยวชาญในงานประจําตําแหนง 
 

3. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1 จัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ 
3.2 สํารวจและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในสํานักหอสมุดเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3 รวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
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3.4 จัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย เชน งานสัปดาหหนังสือ งานสัปดาหหองสมุด เปนตน 

 
4. การพัฒนาเทคโนโลยี 

4.1 พัฒนาระบบคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุดไปสูระบบ Windows ที่สมบูรณแบบ          
(แผนตอเนื่อง) 

4.2 ปรับปรุง Internet Lab  
4.3 พัฒนาฐานขอมูลเฉพาะดาน โดยใช Metadata (แผนตอเนื่อง) 
4.4 ปรับปรุง Website ของสํานักหอสมุด (แผนตอเนื่อง) 
 

5. การพัฒนาบริการ 
5.1 สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชสํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ (แผนตอเนื่อง) 
5.2 จัดอบรมแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลเฉพาะดานใหกับคณาจารยและนักศึกษาเปนรายกลุม 

  
6. การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

6.1 ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  

สํานักหอสมุดไดจัดทําโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสํานักหอสมุด ประจําป 2547 
ไวดังน้ี 

1. โครงการจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม (Group Study Room)  
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนการใหบริการการอานผูใช 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทางกายภาพหองบริการส่ือโสตทัศนใหเปน Self Learning 

Center 
4. โครงการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยรังสิต 
5. โครงการจัดทําลานพักผอนสําหรับผูใชบริการสํานักหอสมุด 
6. โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย 
7. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่หองบริการสื่อโสตทัศน 
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โครงสรางการบริหาร  (ดูแผนภูมิ)  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมุด เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และ
เพ่ือใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงขอใชชื่อใหมวา  สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับตั้งแตป พ.ศ. 
2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คอื สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย    
รังสิต โดยมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมุด ออกเปน 3 แผนก และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย 
          1.    แผนกพัฒนา 

        2.   แผนกเทคนิค 
        3.   แผนกบริการ 
        4.   สํานักงานเลขานุการ 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังน้ี 
1. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
1.1 งานสงเสริมและพัฒนา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและโครงการ 
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดทํา
ประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและ     ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดทําและ
เผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาบรรณารักษศาสตรจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  

 
1.2 งานจดหมายเหตุ (ใหอยูในความดูแลของรองผูอํานวยการสํานักหอสมุด) 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ
และจัดทําเครื่องมือชวยคน และเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  ทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสาร
และหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของราชวงศ  และหนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดง
ของที่ระลึกตางๆ  

 
1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการศึกษาวิเคราะห
ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด  รวมมือกับศูนยคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศใน
การดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูลใหม การจัดทําและ   
ดูแล Web site ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักหอสมุด  

 
 
 

3. โครงสรางการบริหาร หนาที่และความรับผิดชอบ 
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อธิการบดี 

                                                                                                                                                                                            
                                                                       โครงสรางการบริหารสํานกัหอสมุดพรอมอัตรากําลัง 
                                                                                             มหาวิทยาลัยรังสติ 
                            (พ.ศ. 2545) 
           

 
 
 
                                                                   
 

               
 
             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                    
                                                                                    
                                                                       
                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                         
                                                                                                     

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษรองอธิการบดีฝายการตลาดและธุรกิจสัมพันธ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค        แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

วิทยาลัยและคณะ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 
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2. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ วารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ ขอรับบริจาค และ
แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ การลงทะเบียน การ
จัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การดูแลปรับปรุงขอมูลวารสารในฐานขอมูลโครงการ Journal Link 
การแจงผลการจัดหา  การติดตามทวงถาม การดูแลและทําบัญชีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
การเก็บสถิติ และการจําหนายออก 

 
2.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน  การจัดทํา
ดรรชนีวารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร และส่ือโสตทัศน การผลิตบัตรรายการ การเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อบริการ และการเผยแพรรายชื่อหนังสือใหม 

 
3. แผนกบริการ รับผิดชอบ 
3.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ แกผูใช 
ไดแกหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ปริญญานิพนธ/
วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศน หนังสืออางอิง  การใหบริการจองหนังสือ บริการหนังสือสํารอง บริการแสดงหนังสือ
ใหมและวารสารใหม รวมท้ังการจัดเก็บหนังสือ หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และส่ือ
โสตทัศน นําจัดเรียงขึ้นชั้นใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดเพ่ือสงซอม  และ
จัดเตรียมวารสารเพื่อสงเย็บเลม  

 
3.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหคําแนะนาํ  และชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวิจัย  การบริการยืมระหวางหองสมุดบริการแนะนํา
วิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูล
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย และการปฐมนิเทศและการสอนวิธีการใชหองสมุด 

 
3.3 งานบริการการอาน 
       มีหนาที่และความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนังสือ  หนังสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ
หนังสือพิมพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  การจัดทํากฤตภาคหนังสือพิมพและคูมือชวยคน    บริการส่ิงพิมพ
พิเศษ/จุลสาร   การใหคําแนะนาํการใชและการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการจัดนิทรรศการขาวสารที่
นาสนใจ และดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานักหอสมุด 
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 3.4 งานหองสมุดสาขา 
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาฐานเศรษฐกิจและหองสมุดศูนยศึกษา

สาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหวางหองสมุด 
บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   

 
4. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 

                  สํานักงานเลขานุการมีหนาที่รับผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนังสือสงภายในและภายนอก 
งานขอมูลบุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมนิการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผนงบประมาณประจําปและ
ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคุมการใชพัสดุ อาคารสถานที่ และ
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
  
 ในสวนของคณะกรรมการประจาํสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของสํานัก     
หอสมุด เพ่ือทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยไดมีคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ. 2547  ดังนี้ 
 
 คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 
 1.    รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ที่ปรึกษา 
 2.    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ 

3.    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 
4. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
5. ผูอํานวยการสํานักงานการเงินและงบประมาณ กรรมการ 
6. ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  กรรมการ 
7. ประธานกรรมการลูกจาง กรรมการ 
8. นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ 
9. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
10. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ภารกิจของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด   ไดแก 

 1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวและสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
           3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
      4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือทุกภาคการศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    
1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     ประธาน 
2.   นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด             กรรมการ 
3.   นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ   กรรมการ 
4.   นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ  หัวหนาแผนกพัฒนา   กรรมการ 
5.   นางดาวรัตน  แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค                                               กรรมการ 
6.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ                     กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพสํานักหอสมุด 
1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ      ผูอํานวยการสํานักหอสมุด          ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา กรรมการ 
4.    นางดาวรัตน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค กรรมการ 
5.    นางกัลยา  ตันจะโร  บรรณารักษแผนกบริการ กรรมการ 
6.    นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน บรรณารักษแผนกเทคนิค กรรมการ 
7.    นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว  เจาหนาที่แผนกเทคนิค กรรมการ 
8.  นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย เจาหนาที่แผนกบริการ กรรมการ 
9.  นางสาวพรศรี  สุขการคา          เจาหนาที่แผนกพัฒนา กรรมการ 
10.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ          รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด                 กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวชะออน  พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
 
 

 อาคารหอสมุด 
 มหาวิทยาลัยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปนเอกเทศ 
การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ 9,300 ตารางเมตร 
แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึ่ง 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่สําหรับกิจการ
หองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวาคน  และจุหนังสือได
ประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2532 คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณ
คิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 
คือ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ  และโสตทัศนวัสดุเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  
ไดมีพิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย ฯพณฯ นายทวิช กล่ินประทุม  
รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 
 

4. อาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม 
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 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยใชชื่อ
วา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขามาเปน
ผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดยมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน       และเพ่ือใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่เพ่ิม
ศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผูใหบริการ จึงไดขอใช
ชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
(Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความ
เห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใช
ชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 

 
พื้นท่ีใหบริการ 

 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 9,300 ตารางเมตร 
 
 ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมุด  ดังนี้ 

ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  คณะการแพทย
แผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน นอกจากนีสํ้านักหอสมุดยังไดจัดพ้ืนที่บริเวณ
หนาหองประชุมสําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนเรื่องการเรียนนอกเหนือไปจาก
ที่ไดรับในหองเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่
ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที่ 2 ดานทิศตะวันออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของฝายบริหาร แผนกพัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศ
ตะวันตก เปนหองบริการส่ือโสตทัศน ซึ่งใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุประเภทตางๆ และอินเทอรเน็ต 
  ชั้นที่ 3  หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และบริการ     
สารสนเทศ 
 ชั้นที่ 4  หองอานหนังสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชั้นที่ 5  หองวารสารและหนังสือพิมพ 
 ชั้นที่ 6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย          
บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ 

 
 

 
 บุคลากรของสํานักหอสมุดมีท้ังสิ้น 27 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 
 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)                1  คน 

บรรณารักษ 
 คุณวุฒิปริญญาโท      1  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี     12  คน 
 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 4 คน) 

5. บุคลากร 
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 เจาหนาที่ 
 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 
 คุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี      6  คน 

            
อัตรากําลังคน 
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพิจารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระงานของแตละ

แผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร ไปปฏิบัติงานใน
แตละแผนกดังนี้  

 
ตารางอัตรากําลังของแตละแผนกงาน  

 
จํานวนบุคลากร (คน) หนวยงานภายใน 

บรรณารักษ เจาหนาท่ี รวม 
1. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 1 - 1 
2. แผนกเทคนิค 5 4 9 
3. แผนกบริการ 6 6 12 
4. แผนกพัฒนา   2 1 3 
5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 13 12 26* 
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด  
 

ผูบริหาร    มีดังนี้ 
1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ            ผูอํานวยการ 
2.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ          รองผูอํานวยการ 
3.  นางนฤมล พฤกษศิลป     หัวหนาแผนกบริการ 
4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ       หัวหนาแผนกพัฒนา 
5.  นางดาวรัตน  แทนรัตน     หัวหนาแผนกเทคนิค                          
6.  นางสาวชะออน พันถัน                                                       หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 
           บุคลากรประจําแผนก  มีดังนี ้     
            แผนกพัฒนา 
              1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                                                                 หัวหนาแผนก 
           2.  นางสาวประทีป  ชินบดี                                                                            บรรณารักษ 
           3. นางสาวพรศรี  สุขการคา                                                                             เจาหนาที่ 
                                                                                                                 
 
 



 
 

12

              แผนกเทคนิค 
             1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                                                                          หัวหนาแผนก            
           2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                                                                   บรรณารักษ 
           3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                                                                           บรรณารักษ 
           4.  นางกนกวรรณ จันทร                                                                               บรรณารักษ 
           5.  นางสาวอรนุช ไตยราช                                                                             บรรณารักษ 
         6.  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว                                                                               เจาหนาที ่
           7.  นางจําเนียน  สัมฤทธิ์                                                                                 เจาหนาที่ 
           8.  นางอุไร  เครือตา                                                                                      เจาหนาที่ 
           9.  นางสาวศิระภา  นาคทองเจือ                                                                        เจาหนาที่ 
           แผนกบริการ   
           1.  นางนฤมล  พฤกษศิลป                                                                          หัวหนาแผนก 
           2.  นางกาญจนา  เพ็งคําศรี                                                                           บรรณารักษ 
           3.  นางเยาวรัตน  บางสาลี                                                                            บรรณารักษ 
           4.  นางกัลยา  ตันจะโร                                                                                      บรรณารักษ 
           5.  นางสาวศิริรัตน  พวงรอย                                                                         บรรณารักษ 
                                                                                           (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 
           6.  นางสาวทิพยวารี  วงศเจริญธรรม                                                                บรรณารักษ 
                                                                                         (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี) 
           7.  นางบุญเสริม  แหวนแกว                                                                             เจาหนาที่ 
           8.  นางสุภาพร  เฉลยไกร                                                                                เจาหนาที่ 
           9.  นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                                                                      เจาหนาที่                         
         10.  นางกันยา ไทยฉาย                                                                                    เจาหนาที่ 
         11.  นางสาวอรอุมา ย้ิวภู                                                                                   เจาหนาที่          
       12.  นางสาวสมฤทัย ฉัตรสกุล                                                                             เจาหนาที่ 
           สํานักงานเลขานุการ    
         1.  นางสาวชะออน  พันถัน                                                                      หัวหนาสํานักงาน 

 
  

 
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2547 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

สํานักหอสมุด ดังนี้ 
 
แหลงงบประมาณ 
            รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =     15,061,949.41   บาท 
 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ              =         528,941.00   บาท 
                         รวมรายรับ                                         =      15,590,890.41    บาท       

6. การเงินและงบประมาณ 
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คาใชจายท้ังหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
  

หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 
เงินเดือน 4,807,070.64 4,281,548.50 525,522.14 
คาลวงเวลา 680,000.00 333,153.00 346,847.00 
คาตอบแทนวิทยากร 5,000.00 - 5,000.00 
คาตอบแทนตําแหนงบริหาร 120,000.00 100.,000.00 20,000.00 
คาตอบแทนอื่น (นักศึกษาชวยงาน) - 15,650.00 -15,650.00 
คาโทรศัพท 11,505.00 11,505.00 - 
คาอบรมและสัมมนาภายนอก 65,000.00 57,855.00 7,145.00 
คาใชจายในการอบรมสัมมนาและ    
เดินทางตางประเทศ - 27,200.00 -27,200.00 

คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑฯ 36,402.00 42,637.00 -6,235.00 
คาบํารุงสมาชิก 1,500.00 - 1,500.00 
คาถายเอกสาร 10,900.00 10,530.50   369.50 
คาของขวัญและรางวัล 3,000.00 765.00 2,235.00 
คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 12,183.00 28,793.00 -16,610.00 
คาใชจายในการจัดทําวารสาร    24,000.00     3,893.00   20,107.00 
คาใชจายจัดสรรโครงการ IT 45,501.75 45,501.75 - 
วัสดุสํานักงาน 287,000.02 257,800.91 29,199.11 
คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และ 
ฐานขอมูล 8,100,000.00 8,302,213.59 -202,213.59 

คาใชจายเกี่ยวกับหองสมุด 188,687.00 171,613.15 17,073.85 
การจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม 
(Group Study Room) 59,000.00 58,996.95 3.05 

การพัฒนาและปรับปรุงสวนการ
ใหบริการการอานผูใช 

241,000.00 174,000.00 67,000.00 

การปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพหองบริการสื่อโสตทัศนใหเปน 
Self Learning Center 

147,200.00 147,100.00 100.00 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 30,000.00 - 30,000.00 
จัดทําลานพักผอนสําหรับผูใชบริการ
สํานักหอสมุด 40,000.00 38,892.50 1,107.50 

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย 70,000.00 50,611.00 19,389.00 
ปรับปรุงพ้ืนที่หองบริการส่ือโสตทัศน 77,000.00 94,106.50 -17,106.50 
                              รวม 15,061,949.41 14,254,366.35 807,583.06 
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การสรุปผลและการประเมินผลการใชงบประมาณ 
งบประมาณที่ต้ังขอ               =   15,061,949.41    บาท 

 คาใชจายจริง     =   14,254,366.35    บาท 
                          คงเหลือ       =        807,583.06     บาท  
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สวนที่ 2 :  ระบบกลไกการดําเนินงานตามองคประกอบภาระหนาที่ 
 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
องคประกอบที่ 2 : การบริหารจัดการ 
องคประกอบที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 4 : การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 6 : การบริการทางวชิาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 7 : การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
องคประกอบที่ 8 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
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สวนที่ 2 
ระบบกลไกการดําเนินงานตามองคประกอบภาระหนาที่ 

 
 

 
 
 
 
    ระบบและกลไก 
 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพ่ือไปสูความเปน
เลิศ 
 
    การดําเนินงาน  
 
 1.1 มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 สํานักหอสมุด ไดดําเนินการในดานการบริหารจัดการ การใหบริการ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รังสิต เพ่ือใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และเปนแหลงทรัพยากรที่สนองตอบความตองการของผูใช โดยมี
การกําหนดปรัชญา (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพ่ือไปสูความเปนเลิศ) 
ปณิธาน (สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการเรียน การ
สอน และการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี)  ไวเปนลายลักษณอักษร และเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว จึงมีการกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน ดังนี้  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.1-1) 

1. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกผูใช โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา จัดทํารายการเพื่อสืบคนและ
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ และ
มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการใชอยางมีประสิทธิภาพ และขจัดปญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพ่ือขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.1-2 ถึง MA-สหส.บก17) 
 
 
 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินงาน 
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 ปรัชญามหาวิทยาลัยรังสิต 
 จุดประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคดังนี้  
 1.  เพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุงมั่นความเปนเลิศในทางวิชาการ โดยมุงผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถสูง รวมทั้งเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมที่จะพัฒนาความรูความสามารถนั้นให
เกิดความชํานาญ รูจักใชประสบการณในการแกปญหาไดอยางถูกตองทั้งของตนเองและสวนรวม มีความ
กระตือรือรนที่จะรวมรับผิดชอบตอการแกปญหาสังคม 

2.  เพ่ือพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ใหเกิดขึ้น โดยสนับสนุนงานศึกษาคนควาและงานวิจัย 
รวมท้ังการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ทัศนะ และความเห็นในหมูนักวิชาการ และผูสนใจใฝรูโดยทั่วไป 

3. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกชุมชน โดยเนนที่จะใชความรูและเทคโนโลยีที่มีอยูในแวดวง
การศึกษาใหสามารถรับใชและเปนประโยชนตอชุมชนสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติไดโดยแทจริง 

4. เพ่ือปลูกฝงและกอต้ังสถาบันหลักทางดานจริยธรรมในสังคม โดยเปนศูนยกลางการเผยแพร
แนวความคิดและคานิยมที่สงเสริมตอการพัฒนาประเทศ 

5. เพ่ือสงเสริมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําชาติไทย 
6. เพ่ือแบงเบาภาระของรัฐบาล โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยรังสิต 
 เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู และการคนควาวิจัย เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความ
ตองการของทองถ่ิน และการแกปญหาของสังคม สงเสริมวัตกรรม และความคิดสรางสรรคของการเปนผูนําทาง
วิชาการ และผูประกอบการ ทั้งในกลุมนักศึกษา และคณาจารยทุกสาขาวิชา คํานึงถึงประโยขนสวนรวม สราง 
และพัฒนาองคกรใหมีความมั่นคง และมุงเนนคุณภาพ  
 

1.2  มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
             เพ่ือใหทราบแนวทางในการพัฒนาสํานักหอสมุด จึงไดกําหนดใหมีการวางแผนการดําเนินงาน
ประจําปเพ่ือใหเห็นการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนอยางแทจริง ในการปฏิบัติงาน
ควรมีการจัดทําเอกสารที่แสดงใหเห็นถึงผลของการปฏิบัติงานของปที่ผานมา ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห
เปาหมายของการดําเนินงานนั้นอยางชัดเจนโดยสํานักหอสมุดมีการจัดเก็บสถิติของแตละแผนกที่สําคัญๆ และ
นําสถิติมาแสดงไวบนเว็บไซดสํานักหอสมุด มีการจัดทํารายงานประจําป เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือเผยแพรแจกใหหนวยงานทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบ  (เอกสารหมายเลข MAS-สมว.1.1.3, 
MA-สหส.  1-4 MA-สหส.2-2 ถึง MA-สหส.2-3) 
 
 

---------------------------- 
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      ระบบและกลไก    
 

สํานักหอสมุด มีระบบกลไกในการบริหารจัดการ โดยมีการกาํหนดโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน
ใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มีการแบงสวนงานออกเปน แผนกเทคนิค 
แผนกพัฒนา แผนกบริการ และสํานักงานเลขานุการ และมีการกําหนดภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ และ
ปฏิบัติอยางชัดเจน บุคลากรของสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมหัวหนาแผนก
อยางสม่ําเสมอเพื่อทราบถึงนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏบัิติใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาสํานักหอสมุดตอไป 

 
 
    การดําเนินงาน 
 

2.1 มีระบบบริหารจัดการ 
สํานักหอสมุด มีโครงสรางบริหารที่ชัดเจน มีการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทํา

แผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 3 แผนก และ 1 สํานักงาน  แบงหนาที่รับผิดชอบของแตละแผนกอยาง     
ชัดเจน  เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวมสํานักหอสมุด จึงมีคณะกรรมการ
เพ่ือการบริหารจัดการ 2 ชุด  คือ  

1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-2) 
2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-3), (เอกสารหมายเลข  MA-

สหส.1-4, MA-สหส.2-1 ถึง MA-สหส.2-4) 
 

2.2  มีการจัดสรรงบประมาณ 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือพัฒนาสํานักหอสมุด โดยมอบหมายให

หัวหนาแผนกแตละแผนกจัดสรรและใชงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค และแผน
งบประมาณที่สํานักหอสมุดไดวางไว และมีการประเมินผลเพ่ือใหการใชงบประมาณในแตละปเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข MA.สหส.2-5 ถึง MA-สหส.2-7) 
 

2.3  มีการจัดสรรคาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
สํานักหอสมุดไดจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทมาใหบริการโดย

พิจารณาใหครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชาและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอผูใชบริการในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
มีสัดสวนคาใชจายทั้งหมด 13,668,043.90 บาท ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา จํานวน 15,810 คน เทากับ 
865 บาท (864.52)  ตอนักศึกษา 1 คน  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.1, MA-สหส.2-8 ) 

2. การบริหารจัดการ 
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2.4  มีการบริหารงานบุคคล 
 2.4.1 มีจํานวนบุคลากรทําหนาท่ีใหบริการจํานวนเหมาะสม 

       สํานักหอสมุดมีจํานวนบุคลากรทําหนาที่ใหบริการจํานวนเหมาะสม โดยมีสัดสวนบุคลากร
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา เทากับ 1 : 608  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-9) 

 
 2.4.2 มีการพัฒนาบุคลากร 
 สํานักหอสมุด ไดมีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรรวม จํานวน 21 ครั้ง จําแนกเปนการประชุม การ

ฝกอบรม การสัมมนาและการเขาฟงบรรยายทางวิชาการ 18 ครั้ง   และการศึกษาดูงาน 3 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.2-10 ถึง MA-สหส.2-12) 

 สํานักหอสมุด ไดสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารวมการประชุม การฝกอบรม การสัมมนา 
และเขาฟงการบรรยายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 111 ครั้ง เฉล่ียคนละ 20 ครั้งตอป 
เปนการเขารวมประชุม การฝกอบรม การสัมมนา การเขาฟงการบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-10 ถึง MA-สหส.2-13) 

 
2.5 มีอาคารสถานท่ี 

2.5.1  มีอาคารเปนเอกเทศ 
มหาวิทยาลัยไดสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปนอาคารเอกเทศโดยตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของ

มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่ใชสอยทั้งหมดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร ภายในอาคารไดรับการออกแบบใหมี
บรรยากาศที่เหมาะแกการศึกษาคนควา มีการจัดสรรพื้นที่ออกเปน 6 ชั้น เพ่ือใชสําหรับงานบริหารและ      
งานบริการ โดยสํานักหอสมุดไดดูแลรักษาอาคารและสภาพแวดลอมในอาคารใหอยูในสภาพที่ใหมอยูเสมอ 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-14 ถึง MA-สหส.2-15) 

 
       2.5.2   มีการรักษาความปลอดภัย 

     สํานักหอสมุดไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยของผูใชบริการและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
โดยไดจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาทําหนาที่ตรวจตราและดูแลความเรียบรอยทั้งภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบตลอด 24 ชั่วโมง และยังไดติดตั้งถังดับเพลิงและปายบอกทางหนีไฟภายในอาคารทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-14) 

 
----------------------------- 
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 สํานักหอสมุดมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการและการ
ปฏิบัติงาน จึงตองมีการดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ เว็บไซตสํานักหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
                                           
  

3.1 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ 
 หองสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 75 เครื่อง แตเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอายุการใชงานไม
เกิน 5 ป จํานวน 54 เครื่อง คิดเปนรอยละ 72.00  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด เปนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 41 เครื่อง คิดเปนรอยละ 75.93 และเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงาน 
จํานวน 13 เครื่อง คิดเปนรอยละ 24.07 ของเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุการงานไมเกิน 5 ป (เอกสารหมายเลข 
MA-สหส.พน.3-1)  
 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 41 เครื่อง ตอนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 15,810 คน  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอนักศึกษา 386 คน (เอกสาร
หมายเลข MAS-สหส.1, MA-สหส.พน.3-1)  
 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการจํานวน 41 เครื่อง ตอที่นั่งอาน
ภายในสํานักหอสมุด จํานวน 791 ที่  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรที่ใหบริการ 1 เครื่อง ตอที่นั่งอานภายใน
สํานักหอสมุด 19 ที่ (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-13, MA-สหส.พน.3-1) 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงาน จํานวน 13 เครื่อง ตอ
บุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 27 คน  คิดเปนสัดสวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ตอ
บุคลากรสํานักหอสมุด 2 คน (เอกสารหมายเลข MA-สหส.2-8, MA-สหส.พน.3-1)    
 

3.2   มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุดขึ้น ต้ังแต พ.ศ. 2532 โดยความรวมมือของศูนย
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ เพ่ือใชในงานของสํานักหอสมุด ซึ่งครอบคลุมทั้งงานเทคนิคและบริการ แบง
งานเปน 7 โปรแกรม ไดแก   

1. การเตรียมขอมูล (การสรางฐานขอมูล) 
2. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 
4. งานบริการยืม-คืน 

การดําเนินงาน 

ระบบและกลไก 

3. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5. การสอบถามและคนหา 
6. งานวารสาร 
7. งานสื่อโสตทัศน 
ในระยะแรกไดพัฒนาโปรแกรมสําหรับงานหนังสือกอน โดย 5 โปรแกรมแรกไดรับการพัฒนาบนระบบ 

DOS System เขียนดวยโปรแกรมดวยภาษา C  แสดงผลการสืบคนขอมูลผานหนาจอ OPAC ของ
สํานักหอสมุด  ตอมาไดพัฒนาโปรแกรมงานวารสารและงานสื่อโสตทัศนใหสามารถใชงานไดบนระบบ 
WINDOWS โดยเขียนโปรแกรมดวยภาษา Delphi แสดงผลการสืบคนขอมูลผานระบบ Online ในหนาจอ 
WEBPAC ของสํานักหอสมุด และไดพัฒนางาน 5 โปรแกรมแรกใหสามารถแสดงผลการสืบคนผานระบบ 
Online ในหนาจอ WEBPAC ดวย 

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด ที่หนาจอ OPAC ในระบบ Intranet
และท่ีหนาจอ WEBPAC ในระบบ Online Website สํานักหอสมุด ที่ URL : http://library.rsu.ac.th (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.พน.4-1, MA-สหส.พน.4-2, MA-สหส.บก.15-1, MA-สหส.บก.15-2)  

 
3.3 มีเว็บไซตสํานักหอสมุด 
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ขึ้น โดยมี URL http://library.rsu.ac.th เพ่ือประโยชนของ 

ผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
สํานักหอสมุด ที่มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และ
รวดเร็ว (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.1-1, MA-สหส.พน.1-2) 

 
3.4      บุคลากรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2547 บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เฉล่ียคนละ 6 กิจกรรม (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.3-1) 

 
 

--------------------------- 
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 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เปนภารกิจสําคัญที่สนับสนุนใหการเรียนการสอนของนักศึกษา 
อาจารยในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดจึงไดดําเนินจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน และตรงกับความตองการของผูใชบริการ   
 

 
 

 4.1  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาในปที่ผานมา แบงเปนประเภท
ตางๆ  ไดแก  หนังสือจํานวน 8,037 เลม วารสารจํานวน 750 ชื่อเรื่อง  ส่ือโสตทัศนจํานวน 1,719  รายการ   
ฐานขอมูลซีดีรอมวิทยานิพนธไทย สามารถสืบคนไดจํานวน 63,340 รายการ และฐานขอมูลออนไลน จํานวน 5 
ฐาน ไดแก  ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library สืบคนไดจํานวน 6,376 เลม  ฐานขอมูล  Blackwell 
Synergy ซึ่งครอบคลุมบทความในวารสารกวา 671 ชื่อเรื่อง  ฐานขอมูล Science Direct แบงเปนวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 18 ชื่อเรื่อง  และสาระสังเขปได 1,800 ชื่อเรื่อง  และฐานขอมูล ACM ซึ่งมีส่ิงพิมพที่หลากหลาย
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก Journals, Magazines, Transactions, Proceedings, Newsletters, 
Publications by Affiiated Organizations, Special Interest Groups (SIGs)  และฐานขอมูลขาวและบทความ
มติชน E-Library ซึ่งครอบคลุมส่ือส่ิงพิมพในเมืองไทยกวา 30 รายการ (เอกสารหมายเลข WP-สหส.ทน.1 – 
WP-สหส.ทน. 4 และ http://library.rsu.ac.th) 

 
4.2  มีจํานวนหนังสือท่ีครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา 
      สํานักหอสมุดไดเปดโอกาสให อาจารย นักศึกษา และบุคลากรเสนอรายชื่อหนังสือที่ตองการ เปน

ผลใหหนังสือที่สํานักหอสมุดจัดซื้อครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา ส้ินสุดปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดมี
ส่ิงพิมพที่เปนตัวเลมหนังสือจํานวน 104,951 เลม และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 6,376 เลม  และ
บทคัดยอในฐานขอมูลซีดีรอมวิทยานิพนธ จํานวน 63,340 เลม รวมเปนหนังสือจํานวนทั้งส้ิน 174,667 เลม
  

สําหรับหนังสือที่เปนตัวเลม จํานวน104,951 เลม แบงเปนหนังสือของกลุมคณะวิทยาศาสตรและ
สุขภาพมีปริมาณหนังสือ จํานวน 19,823 เลม  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 20,558 เลม  
กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 16,805 เลม  และกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จํานวน 47,766 เลม  

เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2546 พบวา ปการศึกษา 2547 กลุมคณะตางๆ มีจํานวนหนังสือ
เพ่ิมขึ้น ดังนี้ กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรและสุขภาพมีหนังสือเพ่ิมขึ้น 17,242 เลม แบงเปนหนังสือ 
หนังสือเลม 760 เลม คิดเปน 3.83% หนังสืออิเล็กทรอนิกส 16,482 เลม  รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯมีทั้งส้ิน 
37,065 เลม คิดเปน 48.56%  ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด 

  4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ระบบและกลไก 
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 กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีหนังสือเพ่ิมขึ้น 17,260 เลม แบงเปนหนังสือเลม 
1,780 เลม คิดเปน 8.65% หนังสืออิเล็กทรอนิกส 15,480 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯมีทั้งส้ิน 37,818 
เลม คิดเปน 50.34%  ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด 

กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีหนังสือเพ่ิมขึ้น 16,885 เลม แบงเปนหนังสือเลม  
525 เลม คิดเปน 3.12% หนังสืออิเล็กทรอนิกส 16,360 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯมีทั้งส้ิน 33,690 เลม 
คิดเปน 51.67% ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  

และกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหนังสือเพ่ิมขึ้น 18,329 เลมแบงเปนหนังสือเลม 
4,972 เลม คิดเปน 10.40% หนังสืออิเล็กทรอนิกส 13,357 เลม รวมเปนหนังสือที่กลุมคณะฯมีทั้งส้ิน 66,094 
เลม คิดเปน 35.25%  ของหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.ทน.5-4) 

 
4.3  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตร  
       และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย           

      สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยเนนทั้งคุณภาพและปริมาณ เห็นได
จากวารสารวิชาการภาษาตางประเทศของสํานักหอสมุดที่มีคา Impact Factor จํานวนทั้งส้ิน 74 ชื่อเรื่อง      
คิดเปน 21% ของวารสารวิชาการที่บอกรับ โดยมีคา Impact Factor เฉล่ียรวมไมตํ่ากวา 3.35 นอกจากนี้ยัง  
ไดคํานึงถึงสัดสวนจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษา และตอจํานวนอาจารย โดยยึดตามเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดมีจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษาเทากับ 1 คน ตอ 
6.81 เลม และตอจํานวนอาจารย 1 คน ตอ 155 เลม (เอกสารหมายเลข MA-สหส.ทน.2-9, MA-สหส.ทน.5-5, 
MAS-สหส.1, MAS-สหส.2) 
 
 4.4  มีการกําหนดหัวเร่ือง รายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ ไดตรงตามความ 
        ตองการของผูใช  
    มีการใหหัวเรื่องที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  ดวยคูมือหัวเรื่องระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC 
Subject Heading) ระบบหัวเรื่องทางการแพทย (Medical Subject Heading) และคูมือหัวเรื่องสําหรับหนังสือ
ภาษาไทย และหัวเรื่องที่กําหนดขึ้นเองทําใหผูใชบริการเขาถึงสารสนเทศไดตรงตามความตองการอยางสะดวก
รวดเร็ว โดยการใหหัวเรื่องหนังสือที่เพ่ิมขึ้นจากหนังสือที่มีอยูในหองสมุดในจํานวน 20,976 หัวเรื่อง คิดเปน 
17.96% หัวเรื่อง  ส่ือโสตทัศนเพ่ิมขึ้น 4,104 หัวเรื่อง คิดเปน 20.32% หัวเรื่อง  ดรรชนีวารสารเพิ่มขึ้น 4,735  
หัวเรื่อง คิดเปน 49.81% หัวเรื่อง กฤตภาคหนังสือพิมพเพ่ิมขึ้น 1,813 หัวเรื่อง คิดเปน 40.24% (เอกสาร
หมายเลข  MA-สหส.ทน.6-7, MA-สหส.ทน.6-8, MA-สหส.ทน.6-9 และ MA-สหส.บก.31-1 ) 
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สํานักหอสมุด มีภาระหนาที่ในการใหบริการใหครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  ไดแก  
หนังสือ  ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วิจัย วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง  ส่ือโสตทัศน  และส่ืออิเล็กทรอนิกส   
เพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ 
ที่เปนพ้ืนฐานอยางครบถวน สามารถใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือสนองตอบความตองการและสราง
ความพึงพอใจใหเกิดแกผูใชโดยการใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี 
 
 
 
  
 5.1  มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
  มีการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  ไดแก  หนังสือ  ปริญญานิพนธ  งานวิจัย  
วารสารและหนังสือพิมพ  ส่ือโสตทัศนประเภทตางๆ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งมีการจัดบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ ไวอยางเปนสัดสวน คือ 

ชั้นที่ 2  เปนหองบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน และอินเทอรเน็ต 
ชั้นที่ 3  เปนหองบริการหนังสือทางดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตร 
ชั้นที่ 4  เปนหองบริการหนังสือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชั้นที่ 5  เปนหองบริการวารสาร และหนังสือพิมพ 
ชั้นที่ 6  เปนหองบริการปริญญานิพนธ / วิทยานิพนธ / งานวิจัย และหองหนังสือพระราชนิพนธใน               

สมเด็จพระเทพฯ 
ผูใชสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศเหลานี้ไดอยางสะดวก 
(เอกสารหมายเลข  MAS-สหส.บก.1-10) 

 
 5.2  มีบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 
 มีการปฏิบัติงานในการใหบริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชระบบอัตโนมัติเขามาชวย
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดยการใชบารโคด ซึ่งผูใหบริการสามารถ
ใชเวลาไมเกิน 1 นาที ในการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 3 รายการ ( เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.1 
-  WP-สหส.บก.4 ) 

 
5.3  มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

           มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใชใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความ
ตองการกรณีที่เปนคําถามเกี่ยวกับสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหาคําตอบโดยมีบรรณารักษ

การดําเนินงาน 
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ชวยสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลตางๆ แหลงขอมูลในอินเทอรเน็ต 
เปนตน  โดยสามารถหาคําตอบใหไดไมเกิน 30 นาที  สํานักหอสมุดจัดใหมีบรรณารักษใหบริการประจําโตะ
บริการตอบคําถามตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. เปนเวลา 7 ชั่วโมงตอวันติดตอกันไมเวนเวลาพัก โดยมีการ
หมุนเวียนบรรณารักษจากแผนกตางๆ ใหบริการในชวงเวลาตั้งแต 12.00-14.00 น. สวนในชวงเวลา 9.00-
11.00 น. และ 14.00-16.00 น. เปนบรรณารักษประจํามาใหบริการ ( เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.5 ) 

 
5.4  จํานวนชั่วโมงในการใหบริการของสํานักหอสมุด 

            สํานักหอสมุด มีการจัดจํานวนชั่วโมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม โดยเปดทําการในวันจันทร-ศุกร 
เวลา 8.30-21.00 น.  และในวันเสาร ต้ังแตเวลา 11.00-19.00 น.  ซึ่งจํานวนชั่วโมงในการใหบริการสําหรับวัน
ทําการปกตินั้น มีจํานวนชั่วโมงรวม 12.5 ชั่วโมง  ในปการศึกษา 2547 มีจํานวนผูเขาใชสํานักหอสมุดจํานวน
ทั้งส้ิน 363,782 คน (รวมจํานวนผูใช  หองสมุดศูนยบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 ศูนย) ( เอกสารหมายเลข  MAS-สหส.
บก.11 - MAS-สหส.บก.16) 

 
5.5  มีบริการสงเสริมการใชหองสมุด 

            มีการจัดการสงเสริมการใชบริการเพื่อใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถูกตองสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในการสืบคนขอมูล และใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่สํานักหอสมุดจัดหามาไวใหบริการ
อยางคุมคา  โดยการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมเปนประจําทุกป  และมกีารจัดทําส่ือตางๆ   
เพ่ือแนะนําการใชหองสมุด  การจัดนิทรรศการ การจัดบอรด เพ่ือใหความรูเรื่องตางๆ  ในวาระสําคัญหรือเรื่องที่
นาสนใจ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาการใชหองสมุดและการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับคณะตางๆ ที่แจง
ความประสงคมา ไดแก  คณะเภสัชศาสตร  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  เปนตน  
ทั้งนี้ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชแหลงทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ( เอกสารหมายเลข WP-สหส.บก.6 ) 

 
5.6 มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยผานระบบออนไลนท่ีสะดวกรวดเร็ว 
มีการจัดบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  โดยผูใชสามารถสืบคนฐานขอมูลไดทุก

ประเภท  ไดแก  หนังสือ  ปริญญานิพนธ  งานวิจัย  ส่ือโสตทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ดรรชนีวารสาร  กฤตภาค 
หนังสือพิมพของหองสมุดไดดวยตนเองโดยผาน OPAC และ WEBPAC ไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่   
http://library.rsu.ac.th   ซึ่งมีการจัดทําคูมือการสืบคนและมีบรรณารักษ เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําและสอน
วิธีใชแกผูใชตลอดเวลา ( เอกสารหมายเลข  MA-สหส.บก.5 -1, 5-2, MA-สหส.พน. MA-สหส.พน.4-1, MA-
สหส.พน-4-2) 
 
 

--------------------------- 
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สํานักหอสมุด จัดใหมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหา-

วิทยาลัย โดยจัดบริการในรูปแบบตางๆ ไดแก เปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ การขอศึกษาดูงานจาก
บุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก และการเผยแพรส่ิงพิมพวิชาการ 

 
6.1  มีการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ 
การใหบริการของสํานักหอสมุด นอกจากจะใหบริการแกผูใชภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปดวย 

นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลว สํานักหอสมุดยังเปดใหบุคคลภายนอกเขามาใชบริการได
ตลอดเวลาทําการ โดยมีการดําเนินการตรวจสอบบัตรประจําตัวบุคคลภายนอก เซ็นชื่อในสมุดบันทึก และแจง
วัตถุประสงคกอนเขาใช เพ่ือเก็บเปนหลักฐานแสดงจํานวนการเขาใชของบุคคลภายนอก โดยสถิติการเขาใช
บริการของบุคคลภายนอก ประจําปการศึกษา 2547 มีจํานวน 1,937 คน (เอกสารหมายเลข MAS-สหส.บก.20) 

 
6.2  มีการฝกงานนักศึกษา 
สํานักหอสมุดไดใหความรวมมอืกับสถาบันการศึกษาตางๆที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร  ที่มีความจําเปนตองสงนักศึกษาหลักสูตรดังกลาวชั้นปสุดทายออกฝกงานกับหองสมุดหรือ
ศูนยสารสนเทศแหงใดแหงหนึ่งกอนสําเร็จการศึกษา สํานักหอสมุดไดรับฝกงานนักศึกษา สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรเปนประจําทุกปและในปการศึกษา 2547 มีสถาบันที่มีนักศึกษามาฝกงาน จํานวน 5 สถาบัน  
ไดแก สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ นักศึกษา 3 คน  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษา 4 คน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นักศึกษา 2 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นักศึกษา 2 คน และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นักศึกษา 3 คน ในการนีสํ้านักหอสมุดจะทําตารางการฝกงานนักศึกษาให
เหมาะสมกับระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษาสถาบันนั้นๆ  โดยจะแจงใหทั้งนักศึกษาและบุคลากรไดรับทราบ
เพ่ือเตรียมพรอมลวงหนา (เอกสารหมายเลข MA-สหส.6-1, MA-สหส.พน.6-2) 

 
6.3  มีการขอศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก 
สํานักหอสมุด มีการบริหารจัดการและการพัฒนาหนวยงานใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา จึงพรอมใหความรวมมือกบัหนวยงานและบุคคลตางๆ ที่แจงความประสงคมาขอศึกษาดู
งาน โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เพ่ือนําชมหนวยงานและใหคําอธิบาย ตอบขอซักถามแกผูมาเยี่ยมชม
อยางทั่วถึง  พรอมทั้งมีเอกสารแนะนํา และใหผูเขาศึกษาดูงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดดวย (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.6-3, MA-สหส.6-4) 

 

ระบบและกลไก 
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6.4  มีการเผยแพรสิ่งพิมพวิชาการ 
สํานักหอสมุดไดจัดทําขาวสารประชาสัมพันธและประกาศตางๆ ของสํานักหอสมุด เพ่ือใหผูใชและ

บุคคลทั่วไปทราบถึงกิจกรรมตางๆ ของสํานักหอสมุด และจัดทําจดหมายขาวสํานักหอสมุด เพ่ือเผยแพรความรู
รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ใหไดรับทราบอยางทั่วถึง กําหนดออกเปนรายเดือน  (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน. 
7-1, MA-สหส.พน.7-2, MA-สหส.พน.7-5) 

มีการจัดทํารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม เพ่ือสงเสริมการใชหองสมุด  (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.พน.7-3, MAS-สหส.บก.5, MAS-สหส.บก.6, MAS-สหส.บก.7) 

มีการจัดทําวารสารวิชาการของสํานักหอสมุด ไดแก วารสารรังสิตสารสนเทศ กําหนดรายหกเดือน 
โดยสํานักหอสมุดไดจัดทําวารสารรังสิตสารสนเทศมาจนปจจุบันเปนปที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจาํเดือน มกราคม-
มิถุนายน 2546 (เอกสารหมายเลข MA-สหส.พน.7-4) 

 
 

------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28

 
 

 
 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และบริการที่หลากหลาย
บริการตางๆ ตองมีประสิทธิภาพสนองตอบความตองการ และสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกผูใช ดังนั้น การ
ใหความสําคัญแกผูใชบริการจึงเปนส่ิงสําคัญ จึงตองมีการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชอยาง
สม่ําเสมอ  โดยเปดโอกาสใหผูใชไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดตลอดเวลา รวมทั้งมีการประเมิน
ความตองการและสํารวจความพึงพอใจตอการใชบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด  เพ่ือสามารถนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหบริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

 
 
  

 7.1  มีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 
  สํานักหอสมุด ใหความสําคัญตอผูใชเปนหลัก จึงมีนโยบายสํารวจความตองการของผูใชบริการอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป  ใหผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะได  โดยจัดใหมีกลองรับฟงความคิดเห็น
และแบบแสดงความคิดเห็นตั้งไวประจําอยูบริเวณทางเขาชั้น 3 และชั้น 4  นอกจากนี้ผูใชสามารถแสดงความ
คิดเห็นผานทางโฮมเพจของสํานักหอสมุดไดที่   http://library.rsu.ac.th  และจะมีการนําขอคิดเห็นตางๆ มา
วิเคราะหถึงความตองการของผูใช และนําผลที่ไดมาดําเนินการตามตองการของผูใช (เอกสารหมายเลข  MA-
สหส.7-1, MA-สหส.7-2)  
 

7.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 สํานักหอสมุดไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  เชน  ทรัพยากร
สารสนเทศ  บุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ  สถานที่และส่ิงแวดลอม เปนตน ซึ่งมีการสํารวจความพึงพอใจอยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง โดยมีการสํารวจดวยการแจกแบบสอบถามใหแกผูใชบรกิารทั้งผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ 
และ       นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโทในภาคการศึกษาที่ 3/2547 และเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหผลความ
พึงพอใจในเรื่องตางๆ ของสํานักหอสมุด สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการในปการศึกษา 
2547 พบวา ผูใชมีความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้ ดานจํานวนผูใหบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
(3.87) ดานทรัพยากรสารสนเทศมีความพึงพอใจในระดับดี (3.11) ดานเครื่องมือและอุปกรณ มีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี  (2.71) ดานการเขาถึงขอมูล มีความพึงพอใจในระดับดี (2.72) ดานการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร มีความพึงพอใจในระดับดี (3.32) และดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
(3.70) โดยภาพรวม  ผูใชสํานักหอสมุดมีความพึงพอใจอยูในระดับดี (3.23) (เอกสารหมายเลข  MA-สหส.7-3, 
MA-สหส.7-4) 
 

----------------------------- 

7. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 

ระบบและกลไก 

การดําเนินงาน 
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 สํานักหอสมุดไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป และนําเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองในรูปแบบของรายงานประจําป เพ่ือนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอ
สาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงานภายใน

สํานักหอสมุด 
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน

สํานักหอสมุดทราบ เพ่ือนําผลไปดําเนินการตอไป 
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 

   สํานักหอสมุดไดกําหนดเปาหมายในการประกันคุณภาพไวดังนี้ 
1. สํานักหอสมุดมุงมั่นใหบริการทางวิชาการแกผูใช เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการ

เรียนการสอน และการคนควาวิจัย ซึ่งถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 

2. การปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและสามารถนําไปดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การสรางบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4. สํานักหอสมุดมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของสังคมภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
5. ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุด 
6. ผลการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดเผยแพรตอสาธารณชน 
 
 

8.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไก 
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     การดําเนินงาน 
 
8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 8.1.1  มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพ 
      สํานักหอสมุดไดมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ

วิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
MA-สหส.8-3) 

 
8.1.2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

        สํานักหอสมุดไดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2547 (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.8-1)  ประกอบดวย 
     ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ    ประธาน 
     นางนฤมล พฤกษศิลป               กรรมการ 
  นางดาวรัตน แทนรัตน     กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ    กรรมการ 
  นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน    กรรมการ 
  นางกัลยา ตันจะโร     กรรมการ 
  นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว     กรรมการ 
  นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย    กรรมการ 
  นางสาวพรศรี สุขการคา    กรรมการ 
  นางพัชรา หาญเจริญกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวชะออน พันถัน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพชุดนี้ ไดปฏิบัติภารกิจดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือการประกันคุณภาพ เดือนละ 1 ครั้ง และสัปดาหละ 1 ครั้งในชวงการจัดเตรียม
รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ 

2. ปรับปรุงและแกไของคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพของสํานักหอสมุด 
3. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคามของสํานักหอสมุด พรอมขอเสนอแนะและ

เสริมจุดแข็ง 
4. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพดวยตนเองตามองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ 
5. จัดทํารายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ 
6. เตรียมการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักหอสมุด โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2) 
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8.1.3 มีการจัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ดําเนินการจัดทํารายงาน  

ประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ และนําเสนอรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เผยแพรตอสาธารณชน โดยจัดทําใหเสร็จเรียบรอยภายใน 120 วันหลังส้ินปการศึกษา (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.8-3) 

 
8.1.4 มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยาง        

ตอเน่ือง 
สํานักหอสมุดไดนําผลการประเมินตนเอง ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะ

ตางๆ ในปการศึกษาที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการรักษาไวและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.8-3) 
 

8.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ  
       8.2.1  มีการตรวจสอบและประเมินตนเอง 

   สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯไดทําการตรวจสอบระบบและกลไก
การประกันคุณภาพโดยทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนีชี้วัดคุณภาพของระบบ
กลไกและการดําเนินงาน การพิจารณาจุดออนจุดแข็งของแตละองคประกอบ แลวใหขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขตอไป (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2)  
 

8.2.2 มีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ 
สํานักหอสมุดเสนอผลการประเมินตนเองและผลดําเนินงานในปการศึกษา 2547 โดยจัดทําเปน

รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของฝายวิชาการ วันที่ 24 สิงหาคม 2548 เพ่ือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสํานักหอสมุดในฐานะ
หนวยงานในกํากับของฝายวิชาการ 

 
8.2.3 มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
สํานักหอสมุดถูกตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน ซึ่งแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย เปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง ในปการศึกษา 2547 จะถูกตรวจสอบคุณภาพในวันที่ 9 กันยายน             
2548  

 
8.2.4  มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง 
สํานักหอสมุดไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ซึ่งมีการตรวจสอบเปนประจําทุกป มาปรับปรงุการดําเนินงานของสํานักฯ และหนวยงานในสํานักฯ (เอกสาร
หมายเลข MA-สหส.8-5) 
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8.3  ประสิทธิผลในการดําเนินประกันคุณภาพ 

8.3.1 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยพิจารณาได 

จากองคประกอบของคณะกรรมการประกันคณุภาพของสํานักหอสมุด ที่ประกอบดวยผูบริหารแผนกทุกแผนก     
ตัวแทนบรรณารักษ และตัวแทนเจาหนาที่จากทุกแผนก (เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-1 ถึง MA-สหส.8-2) 

 
8.3.2 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดดําเนินการประเมินตนเอง 
ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ไดมีการ

ดําเนินการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพที่เกี่ยวของ (เอกสารหมายเลข MA-
สหส.8-2) 

 
8.3.3 สํานักหอสมุดไดเปดเผยและรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง

ใหสาธารณชนรับทราบ 
ทุกหนวยงานโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดมีรายงานผลการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพของตนเองตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพซึ่งสอดคลองกับภาระหนาที่
หลักของตนและสํานักหอสมุด ใหผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนรับทราบ  

 
8.3.4 ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีการปรับปรุงดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดมีการปรับปรุงดัชนีและเกณฑคุณภาพซึ่งสอดคลองกับ

ภาระหนาที่หลักของตนและแผนการดําเนินงานของสํานักหอสมุด เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของอยางตอเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข MA-สหส.8-2, MA-สหส.8-4) 

 
 

------------------------- 
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สวนที่ 3 :  การประเมินผลการดําเนินงานดานเกณฑการประเมิน 4 ระดับ 
 

องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
องคประกอบที่ 2 : การบริหารจัดการ 
องคประกอบที่ 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 4 : การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 6 : การบริการทางวชิาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 7 : การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
องคประกอบที่ 8 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 1.1 มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค

    และแผนการดําเนินงาน      (1) มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคเปนลายลักษณอักษร

     (2) มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่สอดคลองกับ

            มหาวิทยาลัย

     (3) มีการประกาศปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคใหบุคลากร

           และผูใชไดรับทราบ

     (4) มีกลไกที่เอื้อใหเกิดการปรับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค

           ใหทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ √ 4 4 4
1.2 มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน

     (1) มีการกําหนดแผนการดําเนินงานสอดคลองกับปรัชญา 

           ปณิธาน และวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด

     (2) มีแผนการดําเนินงานของสํานักหอสมุดที่สอดคลองกับ

           ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

     (3) มีแผนการดําเนินงานของสํานักหอสมุดที่ชัดเจนสามารถวัดได

           จริง และมีการปฏิบัติตามแผน

     (4) มีการประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุง √ 4 4 4
 คาเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 4

2. การบริหารจัดการ 2.1 มีระบบบริหารจัดการ

     (1) มีโครงสรางการบริหารงานของสํานักหอสมุด

     (2) มีการบริหารงานตามสายงานการบังคับบัญชา

     (3) มีการกําหนดภาระหนาที่ในการบริหารและปฏิบัติอยางชัดเจน

     (4) บุคลากรและผูใชมีสวนรวมในการบริหารจัดการ √ 4 4 4

ผลการ
ดําเนินงาน

21ดัชนีหลักและดัชนียอยองคประกอบ
เกณฑการประเมิน

3 4
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
2.2 มีการจัดสรรงบประมาณ

     (1) มีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายและวัตถุ-

           ประสงคของสํานักหอสมุด

     (2) มีแผนงบประมาณประจําป

     (3) มีการใชงบประมาณตามแผนงบประมาณที่วางไว

     (4) มีการประเมินผลการใชงบประมาณตามแผนที่วางไว √ 4 4 4
2.3 มีการจัดสรรคาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา* (สมศ. 3.5)  < 1,000 1,000-1,250 1,251-1,500 > 1,500 1,168 865 1
2.4 มีการบริหารงานบุคคล

     2.4.1 มีจํานวนบุคลากรทําหนาที่ใหบริการจํานวนเหมาะสม** 1 : 650 1 : 550 1 : 450 1 : 350  1 : 545  1 : 608 2
     2.4.2 มีการพัฒนาบุคลากร

              (1) มีการจัดกิจกรรมและ/หรือโครงการฝกอบรม/สัมมนา/***

                    บรรยายทางวิชาการ/ศึกษาดูงานใหบุคลากรปละ  < 3 ครั้ง 4-7 ครั้ง 8-11 ครั้ง  > 12 ครั้ง 14 21 4
              (2) บุคลากรทุกระดับไดรับการสนับสนุนเขารวมประชุม**** 

                    อบรมสัมมนา การบรรยายทางวิชาการเฉลี่ยคนละ  < 3 ครั้ง 4-7 ครั้ง 8-11 ครั้ง  > 12 ครั้ง 13 20 4

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
เกณฑการประเมิน ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน

* การจัดสรรคาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษา 2547 มีผลการประเมินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2546 ผลกระทบมาจากการจัดสรรงบประมาณคาใชจายประจํามีจํานวนลดลง 

  งบประมาณที่ไดรับของปการศึกษา 2547 ไดรับจํานวน 13,668,043.90 บาท เมื่อนํามาเทียบตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวน 15,810 คน เทากับ 864.52 ตอคน 

     เฉลี่ยคนละ 13 ครั้ง

   กวาปการศึกษา 2546  (1 : 545)

** เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบุคลากรทําหนาที่ใหบริการระหวางปการศึกษา 2546 กับปการศึกษา 2547 พบวาบุคลากรตองรับภาระในการใหบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบ

   กับปการศึกษา 2546 มีจํานวน 12,899 คน ปการศึกษา 2547 มีจํานวน 15.810 คน คิดเปนจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจํานวน 2,911 คน  จึงมีผลกระทบตอดัชนีคุณภาพ ทําใหผลการดําเนินงานลดลง 

**** ปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม/สัมมนา การบรรยายทางวิชาการเฉลี่ยคนละ 20 ครั้ง ซึ่งผลการดําเนินงานดีกวาปการศึกษา 2546 ที่บุคลากรเขารวมกิจกรรม

*** ปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมและ/หรือ โครงการฝกอบรม/สัมมนา/บรรยายทางวิชาการ/ศึกษาดูงานใหบุคลากร จํานวน 21 ครั้ง ซึ่งผลการดําเนินการดีกวาป 2546 ซึ่งจัดกิจกรรมจํานวน 14 ครั้ง
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
2.5 มีอาคารสถานที่

      2.5.1 มีอาคารเปนเอกเทศ

              (1) มีอาคารเปนเอกเทศ

              (2) มีความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ

              (3) มีการรักษาสภาพแวดลอมในอาคาร

              (4) มีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใหมอยูเสมอ √ 4 4 4
      2.5.2 มีการรักษาความปลอดภัย

              (1) มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําอาคาร

              (2) มีปายบอกทางหนีไฟทุกชั้น

              (3) มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกชั้น √
              (4) มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย 3 3 3

 คาเฉลี่ย องคประกอบที่  2 3.17
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1 มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

      (1) มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย (อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) < 25 % 25 - 34 % 35 - 44 %  > 45 % 50.69% 72.00% 4
      (2) มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนนักศึกษา*

            (อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) 1 : 400 1 : 300 1 : 200 1 : 100  1:758.77  1 : 386 2
      (3) มีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการตอจํานวนที่นั่งอาน

            (อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) 1 : 200 1 : 150 1 : 100 1 : 50  1:48.12  1 : 19 4

3 4

* ปการศึกษา 2547 มีเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ใหบริการตอจํานวนนักศึกษา คิดเปนเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ใหบริการนักศึกษาจํานวน 386 คน (1 : 386)  ซึ่งผลการดําเนินงานดีกวาป   

  2546  (1 : 758.77)  ทั้งนี้เปนผลเนื่องจาก ในปการศึกษา 2547 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศใหความอนุเคราะหใหยืมเครื่องคอมพิวเตอรจากคณะฯ จํานวน 30 เครื่อง สําหรับนํามาใหบริการแกผูใชภายใน 

ดําเนินงาน

  สํานักหอสมุด

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
เกณฑการประเมิน ผลการ

1 2
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ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
      (4) มีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรใชปฏิบัติงานตอจํานวนบุคลากร*

            (อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) 1 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 1  1 : 1.3  1 : 2 3
3.2 มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ

      (1) มีโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติสําหรับใชในการปฏิบัติงาน

      (2) มีการจัดการฐานขอมูลอยางเปนระบบ

      (3) มีฐานขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง

      (4) ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศ √ 4 4 4
3.3 มีเว็บไซตสํานักหอสมุด

      (1) มีขอมูลของสํานักหอสมุดทุกเรื่อง

      (2) มีขอมูลที่ทันสมัย

      (3) ใชไดงาย

      (4) ผูใชสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว √ 4 4 4
3.4 บุคลากรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเขารวม

      กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเฉลี่ยคนละ < 2 กิจกรรม 2 - 3 กิจกรรม 4 - 5 กิจกรรม  > 6 กิจกรรม 6 6 4
 คาเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 3.81

4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย

      (1) มีการจัดหาหนังสือเพื่อใชประกอบการคนควา

      (2) มีการจัดหาวารสารที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

      (3) มีการจัดหาสื่อโสตทัศนประเภทตางๆ

      (4) มีการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส √ 4 4 4

  คุณสมบัติตามที่กําหนดไวสําหรับใชปฏิบัติงานมีปริมาณที่ลดลง

1 2 3 4
ดําเนินงานองคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
ผลการเกณฑการประเมิน

  ดําเนินงานลดลงกวาปการศึกษา 2546 (1 : 1.3)  ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากบางเครื่องอายุการใชงานเกิน 5 ป และบางเครื่องชํารุด หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถซอมแซมได ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่มี

* ปการศึกษา 2547 มีสัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรที่อายุการใชงานไมเกิน 5 ป ที่ใชปฏิบัติงานตอจํานวนบุคลากรคิดเปนเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอบุคลากรใชปฏิบัติงานจํานวน 2 คน (1 : 2)  ซึ่งผลการ
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ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
4.2 มีจํานวนหนังสือที่ครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา

      (1) หนังสือกลุมคณะวิทยฯสุขภาพ เพิ่มขึ้น รอยละ* 2% 4% 6% 8% 6.71% 3.83% 1
      (2) หนังสือกลุมคณะวิศวฯเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นรอยละ** 2% 4% 6% 8% 9.36% 8.65% 4
      (3) หนังสือกลุมคณะสถาปตยฯออกแบบ เพิ่มขึ้นรอยละ*** 2% 4% 6% 8% 6.59% 3.12% 1
      (4) หนังสือกลุมคณะมนุษยฯสังคม เพิ่มขึ้นรอยละ**** 2% 4% 6% 8% 8.07% 10.40% 4
4.3 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนคุณภาพและปริมาณที่

      สงเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

     (1) มีคา Impact Factor โดยเฉลี่ยของวารสารที่สํานักหอสมุดบอกรับ  < 3 4-6 7-9 >9 2.78 3.35 1
     (2) มีสัดสวนอาจารย 1 คน : จํานวนหนังสือ <110 110-129 130-149 >150  1 : 151  1 : 155 4
     (3) มีสัดสวนนักศึกษา 1 คน : จํานวนหนังสือ <10 11-12 13-14 >15  1 : 7.70  1 : 6.81 1

ดัชนีหลักและดัชนียอย
ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน

**** ในปการศึกษา 2547 จํานวนหนังสือกลุมคณะมนุษยฯสังคม ไดจัดหาจํานวน 4,972 เลม คิดเปน10.40% ของหนังสือทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ปการศึกษา 2546  จัดหาจํานวน 3,451  เลม) 

     คิดเปน 8.07%  เนื่องจากมีการเปดหลักสูตรใหมที่เพิ่มขึ้น

เกณฑการประเมิน
องคประกอบ

   คิดเปน 6.71% เนื่องจากเปนตําราตางประเทศมีราคาสูง

    คิดเปน 9.36%  เนื่องจากมีการเปดสาขาใหมในบางคณะ

*** ในปการศึกษา 2547 จํานวนหนังสือกลุมคณะสถาปตยฯออกแบบ ไดจัดหาจํานวน 525 เลม คิดเปน 3.12% ของหนังสือทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินงานลดลง (ปการศึกษา 2546  จัดหาจํานวน 1,072 เลม) 

    คิดเปน 6.59%  เนื่องจากเปนตําราตางประเทศราคาคอนขางสูง

* ในปการศึกษา 2547 จํานวนหนังสือมีกลุมคณะวิทยฯสุขภาพไดจัดหาจํานวน 760 เลม คิดเปน 3.83% ของหนังสือทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินงานลดลง (ปการศึกษา 2546 จัดหาจํานวน 1,278 เลม)  

** ในปการศึกษา 2547 จํานวนหนังสือกลุมคณะวิศวฯเทคโนโลยี ไดจัดหาจํานวน 1,780 เลม คิดเปน 8.65% ของหนังสือทั้งหมด ซึ่งผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ปการศึกษา 2546  จัดหาจํานวน 1,757 เลม) 
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
4.4 มีการกําหนดหัวเรื่องรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมเพื่อ

      ใหบริการไดตรงตามความตองการของผูใช

      (1) มีการใหหัวเรื่องหนังสือที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาเพิ่มขึ้นรอยละ* 5% 10% 15% 20% 5.78% 17.96% 3
      (2) มีการใหหัวเรื่องสื่อโสตทัศนที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา** 5% 10% 15% 20% 11.90% 20.32% 4
            เพิ่มขึ้นรอยละ

      (3) มีการใหหัวเรื่องดรรชนีวารสารที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 5% 10% 15% 20% 31.49% 49.81% 4
            เพิ่มขึ้นรอยละ

      (4) มีการใหหัวเรื่องกฤตภาคหนังสือพิมพที่ครอบคลุมทุกสาขา 5% 10% 15% 20% 36.85% 40.24% 4
            วิชาเพิ่มขึ้นรอยละ

คาเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 3.06
5. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 5.1 มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย

      (1) มีบริการหนังสือ/ปริญญานิพนธ/งานวิจัย

      (2) มีบริการวารสารและหนังสือพิมพ

      (3) มีบริการสื่อโสตทัศน

      (4) มีบริการสื่ออิเล็คทรอนิกส √ 4 4 4
5.2 มีบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 3 รายการ/ 3 รายการ/ 3 รายการ/ 3 รายการ/ 3/1 3/1 4

4 นาที 3 นาที 2 นาที 1 นาที

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย

   เขาถึงแหลงสารสนเทศไดรวดเร็ว

* ปการศึกษา 2547 มีการใหหัวเรื่องหนังสือเพิ่มขึ้นรอยละ 17.96  (ปการศึกษา 2546 หัวเรื่องเพิ่มขึ้นรอยละ 5.78)  เนื่องจากมีการกําหนดหัวเรื่องไดเพิ่มขึ้น และครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพื่อใหผูใชไดเขาถึงแหลงสาร

  ไดอยางรวดเร็ว

** ปการศึกษา 2547 มีการใหหัวเรื่องสื่อโสตทัศนเพิ่มขึ้นรอยละ 20.32  (ปการศึกษา 2546 หัวเรื่องเพิ่มขึ้นรอยละ 11.90)  เนื่องจากมีการกําหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศนไดเพิ่มขึ้น และครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เพื่อใหผูใช

ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
5.3 มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา

      (1) ผูรับบริการไดรับสารสนเทศเฉพาะเรื่องที่ถูกตองและรวดเร็ว > 40 นาที > 35 นาที > 30 นาที <หรือ= 30 นาที  < 30  < 30 4
      (2) มีบรรณารักษใหบริการประจําโตะบริการตอบคําถามคอยให

            คําแนะนําและชี้แหลงขอมูล 3-5 ชม./วัน 6-7 ชม./วัน 8-9 ชม./วัน > 9 ชม./วัน 6-7 6-7 2
5.4 จํานวนชั่วโมงในการใหบริการของสํานักหอสมุด 8 ชม./วัน 9 ชม./วัน 10 ชม./วัน >10 ชม./วัน 12.5 12.5 4
5.5 มีบริการสงเสริมการใชหองสมุด

      (1) มีการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมเปน

            ประจําทุกป

      (2) มีการจัดทําสื่อตางๆ เพื่อแนะนําการใชหองสมุด

      (3) มีการจัดนิทรรศการและจัดบอรดเพื่อใหความรูเรื่องตางๆ 

            ในวาระสําคัญหรือเรื่องที่นาสนใจ

      (4) มีการสอนวิชาการใชหองสมุดใหกับคณะตางๆ ที่ขอมา √ 4 4 4
5.6 มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยผานระบบออนไลนที่

      สะดวกรวดเร็ว

      (1) มีชองทางในการเขาถึงฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ

            หองสมุดโดยผาน OPAC และ WEBPAC ตลอด 24 ชม.

      (2) มีการจัดทําคูมือการสืบคนและมีการแนะนําการใช

      (3) ผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศไดทุกประเภท

      (4) ผูใชสามารถสืบคนฐานขอมูลสารสนเทศโดยผานระบบ
            ออนไลนที่  http://library.rsu.ac.th √ 4 4 4

 คาเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 3.83

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
เกณฑการประเมิน ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
6. การบริการทางวิชาการแกสังคม 6.1 มีการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ < 1,000 1,001-1,500 1,500-2,000  > 2,000 2,114 1,973

คน คน คน คน คน คน 3
6.2 มีการฝกงานนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ ปละ 1 สถาบัน 2 สถาบัน 3 สถาบัน  > 4 สถาบัน 4 5 4
6.3 มีการขอศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงาน ภายในหรือภายนอก

      (1) มีความพรอมในดานสถานที่

      (2) มีความพรอมของบุคลากรในการนําชม

      (3) มีการบรรยายพรอมเอกสารแนะนํา

      (4) มีการใหผูเขาศึกษาดูงานแสดงความคิดเห็น √ 4 4 4
6.4 มีการเผยแพรสิ่งพิมพวิชาการและขาวสารตางๆ

      (1) มีการจัดทําประชาสัมพันธ/ประกาศตางๆ ของสํานักหอสมุด

      (2) มีการจัดทํารายชื่อสารสนเทศใหม เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด

      (3) มีการจัดทําวารสารวิชาการ

      (4) มีการจัดทําคูมือการใชหองสมุดและคูมือการสืบคนฐานขอมูล √ 4 4 4
 คาเฉลี่ย องคประกอบที่ 6  3.75

7. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 7.1 มีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ

      (1) มีนโยบายสํารวจความตองการของผูใชบริการ

      (2) มีการสํารวจความตองการตอเนื่องตลอดทั้งป

      (3) มีการรวบรวมและวิเคราะหความตองการของผูใช

      (4) มีการนําผลที่ไดมาดําเนินการตามความตองการของผูใช √ 4 4 4

4
องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย

เกณฑการประเมิน ผลการ

1 2 3
ดําเนินงาน
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
7.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ < 1.25 1.25-2.49 2.50-3.74 3.75-5.00

พอใช ปานกลาง ดี ดีมาก

      (1) ผูใชมีความพึงพอใจดานผูใหบริการของสํานักหอสมุดในระดับ √ ดีมาก 3.87 4
      (2) ผูใชมีความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศในระดับ √ ดี 3.11 3
      (3) ผูใชมีความพึงพอใจดานเครื่องมือและอุปกรณในระดับ √  - 2.71 3
      (4) ผูใชมีความพึงพอใจดานการเขาถึงขอมูล √  - 2.72 3
      (5) ผูใชมีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร √  - 3.32 3
      (6) ผูใชมีความพึงพอใจดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ √ ดีมาก 3.70 3

 คาเฉลีย องคประกอบที่ 7 3.58
8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 8.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

          (1) มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการประกันคุณภาพ

      (2) มีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด

      (3) มีการจัดทํารายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพ

      (4) มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุง

            คุณภาพอยางตอเนื่อง √ 4 4 4
8.2 มีการตรวจสอบคุณภาพ

      (1) มีการตรวจสอบและประเมินตนเอง

      (2) มีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของ

            ฝายวิชาการ

      (3) มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน

            มหาวิทยาลัย

      (4) มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุง √ 4 4 4

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
เกณฑการประเมิน ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน
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ผลการ
ประเมิน

ป 46 ป 47 ป 47
8.3 ประสิทธิผลในการดําเนินการประกันคุณภาพ

      (1) ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการดําเนินการ

           ประกันคุณภาพ

      (2) ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดไดดําเนินการประเมินตนเอง

      (3) สํานักหอสมุดไดเปดเผยและรายงานผลการดําเนินงานและ

            ผลการประเมินตนเองใหสาธารณชนรับทราบ

      (4) ทุกหนวยงานในสํานักหอสมุดมีการปรับปรุงดัชนี และเกณฑ

            การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับการ

            พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง √ 4 4 4
 คาเฉลีย องคประกอบที่ 8  4.00

องคประกอบ ดัชนีหลักและดัชนียอย
ผลการ

1 2 3 4
ดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน
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ป 46 ป 47 ป 46 ป 47 ป 46 ป 47
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 2 2 0 0 4.00 4.00
2.  การบริหารจัดการ 5 5 3 3 3.37 3.17
3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 4 4 3.81 3.81
4.  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4 4 11 11 3.13 3.06
5.  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 6 6 2 2 3.83 3.83
6.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 4 4 0 0 4.00 3.75
7.  การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 2 2 3 6 3.84 3.58
8.  ระบบและกไลการประกันคุณภาพ 3 3 0 0 4.00 4.00

รวม 30 30 23 26 3.738 3.65

ผลการประเมินการดําเนินงานดานเกณฑการประเมิน 4 ระดับ

ดัชนียอย
(ตัว)

ระดับคะแนนผลการดําเนินการโดยเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4)

ดัชนีหลัก
(ตัว)องคประกอบ
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จุดแข็งและแนวทางสงเสริม, จุดออน 
และขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาในระยะตอไป 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
1.1 มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ของสํานักหอสมุดไวอยางเปนลายลักษณอักษร 

 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค อยางเปนลายลักษณอักษร โดยปดประกาศติดไว และ
แขวนไวที่แผนกตางๆ ในสํานักหอสมุด ใหเห็นอยางชัดเจน 
 1.  มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในสํานักหอสมุดและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ 

2.  มีการประกาศใหบุคลากรสํานักหอสมุดไดรับทราบ และประกาศใหสาธารณชนและผูใชบริการ   
ทราบ 

  
 1.2   มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพ่ือใหทราบแนวทางในการพัฒนา
สํานักหอสมุดอยางชัดเจน 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 สามารถทราบแนวทางการพัฒนาที่จะปฏิบัติอยางชัดเจน มีการสรุปแผนการดําเนินงานของแตละป 
นําเสนอผูบริหาร เพ่ือนํามาวิเคราะหปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 
 จุดออนและวิธีแกไข 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาวที่จะใชในการพัฒนา แตไมสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคได เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณประจําปมปีริมาณลดลง ทําใหเกิดความไม
คลองตัวในการจัดทําโครงการตางๆ และไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว 
 

องคประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 2.1   มีระบบบริหารจัดการ 

มีการกําหนดโครงสรางบริหารที่ชัดเจน  มีการบริหารตามสายงานการบังคับบัญชา มีการกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบของแตละแผนกอยางชัดเจน  มีกระบวนการที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารงานของสํานักหอสมุด 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจาํสํานักหอสมุด  เพ่ือทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารอืในการดําเนินงาน
ของสํานักหอสมุด และจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ ปละอยางนอย 2 ครั้ง 

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเดือนละ 1 ครั้ง และประชุมในกรณีมีเรื่องเรงดวน มี
การจัดประชุมในแตละแผนก บุคลากรสามารถเสนอความคิดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.2   มีการจัดสรรงบประมาณ 

      มีการจัดทําแผนงบประมาณประจําปเพ่ือการดําเนินงานของสํานักหอสมุดในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท ครุภัณฑ และคาใชจายอื่นๆ ตามกิจกรรมและโครงการที่สํานักหอสมุดไดกําหนดไว  ทํา
ใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 มีการสรุปการใชงบประมาณ ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของทุกคณะ ครุภัณฑ และคาใชจาย
อ่ืนๆ มาใชเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณของปการศึกษาตอไป และใหมีความสอดคลองกับแผน
งบประมาณที่วางไว 
 จุดออนและวิธีแกไข 
 การจัดสรรงบประมาณที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให มีปริมาณลดลงจากปการศึกษา 2546 ซึ่งมีผลกระทบ
ตอการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และมีผลกระทบตอดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

2.3  มีการจัดสรรคาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 คาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา มีคาเฉล่ียเทากับ 865 บาท       
ตอนักศึกษา 1 คน (เปนตัวบงชี้ของ สมศ.) 
 จุดออนและวิธีแกไข 
 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาอยูในเกณฑการประเมินต่ํากวาป 2547 มหาวิทยาลัย
ควรไดจัดสรรงบประมาณแบบพลวัต คือ เมื่อนักศึกษาเพิ่มขึ้น งบประมาณก็ควรเพ่ิมขึ้นดวย มิฉะนั้นจะสงผล
กระทบตอดัชนีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

2.4 มีการบริหารงานบุคคล 
สํานักหอสมุดมีบรรณารักษและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่รวมท้ังหมด จํานวน 26 คน มีการกําหนด

ภาระหนาที่ไวอยางชัดเจน  มีสัดสวนบุคลากรทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  1 : 608 อยูในเกณฑการประเมิน 2 
 
 2.4.1  มีจํานวนบุคลากรทําหนาท่ีใหบริการจํานวนเหมาะสม 
 จุดออนและวิธีแกไข 

1. มีการจัดเวลาปฏิบัติงานบริการประจําวัน และภาคพิเศษ ใหพอเพียงตอการใหบริการ 
2. บรรณารักษและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ใหบริการได 
3. จางนักศึกษาทํางานบางเวลาในสํานักหอสมุด 
 
2.4.2  มีการพัฒนาบุคลากร 
สํานักหอสมุดมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงบรรณารักษ

วิชาชีพ สํานักหอสมุดไดพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
สํานักหอสมุดมีบุคลากรที่คุณวุฒิทางการศึกษาในระดับสูงและมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 



 
 

47

2. มีการสนับสนุนใหบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษไปศึกษาตอในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
3. มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดมีโอกาสไปศึกษาและอบรมหลักสูตรระยะสั้น เขารวมประชุม

และสัมมนาในสายงานที่เกี่ยวของ 
4. มีการพัฒนาจิตสํานึกเพ่ือการใหบริการที่มีคุณภาพ 
จุดออนและวิธีแกไข 
1. เนื่องดวยสํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย ควรมีการสงเสริมให

บุคลากรมีความรู ทักษะ ทางดานวิชาชีพและการบริการมากยิ่งขึ้น 
2. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด โดยเฉพาะบุคลากรทางดานหองสมุดซึ่งเปนบุคลากร 

สายวิชาชีพ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

2.5   มีอาคารสถานที่ 
        2.5.1มีสิ่งแวดลอมที่ดี 
      เปนอาคารเอกเทศที่ถูกออกแบบสรางขึ้นเปนหองสมุดโดยเฉพาะ 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. มีความสะดวกในการมาใชบริการ เนื่องจากตั้งอยูศูนยกลางของมหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดสรรพื้นที่เปนสัดสวน มีจํานวนที่นั่งและเนื้อที่ใชสอยในการใหบริการผูใชไดจํานวน 791 

ที่นั่ง 
3. มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเอื้อตอการศึกษาคนควา มีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศทุกชั้นเพ่ือให

มีความเงียบและเย็นสบาย 
4. มีหนวยงานทําหนาที่บํารุงรักษาใหอาคารอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ 
จุดออนและวิธีแกไข 
เนื้อที่ใชสอยในอาคารหอสมุดมีจํานวนลดลง ทําใหไมสามารถขยายพื้นที่นั่งอานหนังสือได เนื่องจากมี

การขยายชั้นหนังสือ จึงควรพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมาใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพ่ือให
สามารถคงจํานวนที่นั่งอานไมใหลดนอยลงไปกวาเดิม 

 
2.5.2  มีการรักษาความปลอดภัย 
ไดจัดใหมีการรกัษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดทําปายบอกทางหนีไฟ 

และติดตั้งถังดับเพลิงใหทุกชั้น 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 

1. มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารตลอด 24 ชั่วโมง 
2. มีการติดตั้งถังดับเพลิงใหทุกชั้น 
จุดออนและวิธีแกไข 
เครื่องปรับอากาศของสํานักหอสมุดมีอายุการใชงานเกิน 10 ป และตองทํางานนานกวา 12 ชั่วโมง 

สัปดาหละ 6 วัน ทําใหมีความไมปลอดภัยสูง มหาวิทยาลัยควรปรับเปล่ียนเครื่องปรับอากาศใหใหม พรอมทั้ง
ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร 
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องคประกอบที่ 3 :   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ 

สํานักหอสมุด ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพ่ือการใหบริการและปฏิบัติงาน 
 จุดออนและวิธีแกไข 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรอายุการใชงานไมเกิน 5 ปที่ใหบริการในสํานักหอสมุดมีจํานวน 41 เครื่อง 
สําหรับบริการสืบคนขอมูลสํานักหอสมุดและใหบริการ Internet คิดสัดสวนการใหบริการคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
ตอนักศึกษา 386 คน  จึงไมเพียงพอกับความตองการของผูใช ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยใหเพียงพอกับความตองการของผูใช 

 
 3.2  มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 สํานักหอสมุด ไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการบริการผูใชและการปฏิบัติงานตั้งแต พ.ศ. 2532 โดยการ
ทํางานรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรขึ้นใชงานภายใน
สํานักหอสมุด โดยแบงงานออกเปน 7 ระบบ ไดแก  

1.  การเตรียมขอมูล (การสรางฐานขอมูล)  
2.  งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  
3.  งานจัดหมวดหมูและลงรายการ  
4.  งานบริการยืม-คืน  
5.  การสอบถามและคนหา  
6.  งานวารสาร 
8. งานสื่อโสตทัศน 
จุดออนและวิธีแกไข 
เนื่องดวยปจจุบันขอมูลในระบบมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและฐานขอมูลมีขนาดใหญขึ้น ทําใหขอมูล

บางสวนสูญหาย นอกจากนี้ระบบปจจุบันยังไมตอบสนองความตองการของผูใชไดครบถวน และมีความ
หยุดชะงักในการบํารุงรักษาและพัฒนา สํานักหอสมุดควรพิจารณาระบบหองสมุดอัตโนมัติสําเร็จรูปที่มีความ
เปนมาตรฐานและใชงานไดตรงตามความตองการของผูใชและผูปฏิบัติงาน 

 
3.3  มีเว็บไซตสํานักหอสมุด 
สํานักหอสมุด ไดสราง Web site สํานักหอสมุด โดยการสนับสนุนของศูนยเทคโนโลยีสารสารเทศและ

การสื่อสาร 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
มีการสราง Web site สํานักหอสมุด (http://library.rsu.ac.th) ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย ผูใชสามารถคนหา

ขอมูลไดงาย สะดวกและรวดเร็ว  
จุดออนและวิธีแกไข 
ขาดระบบหรือส่ือมัลติมีเดียบนหนาจอ เชน การชวยสอนการใชหองสมุด และการคนคืนทรัพยากร

สารสนเทศ เปนตน จําเปนตองมีการนําเทคโนโลยีเขาไปใช เชน โปรแกรมชวยสอน (CAI) การใชหองสมุดและ
การคนทรัพยากรสารสนเทศ 
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3.4 บุคลากรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักหอสมุด ไดสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถและมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
จุดออนและวิธีแกไข 
บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคนควรไดรับการสงเสริมในการพัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น 
 

องคประกอบที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
4.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย  

 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือใชประกอบหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 ผูใชบริการไดใชทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการและหลากหลายประเภท ไดแก หนังสือ,  
วารสาร, ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชประกอบการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยได 
 

4.2 มีจํานวนหนังสือท่ีครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา 
 มีจํานวนหนังสือที่ไดจัดซื้อครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพ่ือใชประกอบการคนควา หลักสูตร การเรียน 
การสอน 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 

1. มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยแยกทรัพยากรสารสนเทศตามกลุม
คณะ/สาขาวิชา อยางชัดเจน 

2. เปดโอกาสใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดอยางกวางขวางทําใหมี
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตองการ 

 จุดออนและวิธีแกไข 
 ทรัพยากรสารสนเทศบางกลุมคณะ/สาขาวิชา มีสัดสวนเพิ่มขึ้นในจํานวนที่นอย เนื่องจากขาดความ
รวมมือในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากผูที่เกี่ยวของในบางครั้ง แตถาไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
คาดวาจะมีผูเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเขามาในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นและเพียงพอกับความตองการ  
 

4.3  มีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. มีปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่เพียงพอกับสัดสวนของอาจารย ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย ทําใหการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
คุณภาพ 
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2. วารสารวิชาการภาษาตางประเทศที่สํานักหอสมุดบอกรับเปนวารสารที่มีคุณภาพ โดยพิจารณา
จากคา Impact Factor ที่เฉล่ียแลวไมตํ่ากวา 2.00 

 จุดออนและวิธีแกไข 
 ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือกับสัดสวนของนักศึกษายังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานระดับชาติ แตอยางไรก็ตามทางสํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือใชรวมกันผานระบบออนไลนในลักษณะภาคี  ซึ่งคาดวาทรัพยากรสารสนเทศจะมีสัดสวนที่เพ่ิมมากขึ้น และ
เนนใหความสําคัญกับการนําคา Impact Factor มาใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาจัดหาวารสารที่มีคุณภาพ
ทางวิชาการ 
  
 4.4 มีการกําหนดหัวเร่ืองทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหบริการไดตรงกับความตองการของผูใช 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 

มีการกําหนดหัวเรื่องสําหรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทําให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการ 

 
องคประกอบที่ 5 : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
5.1  มีบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
มีบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เชน หนังสือ ปริญญานิพนธ งานวิจัย  วารสาร  

หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
มีบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ที่มีความทันสมัยและมีความหลากหลายสอดคลองกับ

การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา และตรงกับความตองการของผูใช โดยจัดใหบริการไวอยางเปนสัดสวน ผูใช
สามารถเขาใชทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทไดอยางสะดวก 

จุดออนและวิธีการแกไข 
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส ยังมีจํานวนนอย และยังไมครอบคลุมทุกสาขาวิชา จึง

ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้น 
 
5.2  มีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 
 ใหบริการยืม-คนืทรัพยากรสารสนเทศดวยความสะดวกรวดเร็ว โดยในเวลา 1 นาที สามารถ

ใหบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศได 3 รายการ  
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
ผูใชบริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศโดยใชบัตรประจําตัวนักศึกษา, บัตรประจําตัวบุคลากร

ดวยระบบอัตโนมัติทําใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการใชบริการ 
  
 5.3  มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
 มีบรรณารักษคอยใหบริการแนะนําชวยการคนควา และใหบริการตอบคําถามแกผูใชเพ่ือใหไดรับ
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง โดยผูรับบริการจะไดรับคําตอบที่สะดวกและรวดเร็วและตรงตอความตองการภายใน 30 
นาที และมีบรรณารักษใหบริการประจําโตะบริการตอบคําถามประมาณ 6-7 ชั่วโมง/วัน 
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 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 จัดใหมีบรรณารักษประจําโตะบริการตอบคําถามชวยการคนควา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณท่ีผูใชบริการ
สามารถเขามาติดตอสอบถามขอมูลไดอยางสะดวก   
 จุดออนและวิธีการแกไข 
 บรรณารักษมีจํานวนจํากัดไมสามารถประจําโตะบริการตอบคําถามไดตามจํานวนชั่วโมงที่หองสมุด
เปดใหบริการ  ดังนั้นจึงควรตองจัดหาบุคลากรเพิ่มสําหรับใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาในชวงเวลา 
16.30-21.00 น. เพ่ือสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง มากกวา 9 ชั่วโมง/วัน 
 
 5.4  มีการขยายจํานวนชั่วโมงในการใหบริการ 
            มีการจัดจํานวนชั่วโมงในการใหบริการอยางเหมาะสม โดยเริ่มใหบริการตั้งแตเวลา 8.30-21.00 น. ใน
วันจันทร-ศุกร  รวม 12.5 ชั่วโมง/วัน และในวันเสารเวลา 11.00-19.00 น. รวม 8 ชั่วโมง 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 มีการเพิ่มชั่วโมงเปดใหบริการนอกเวลาทําการจากเวลา 8.30-16.30 น. เปน 8.30-21.00 น. ในวัน
จันทร-ศุกร รวม 12.5 ชั่วโมง/วัน  ในวันเสาร เวลา 11.00-19.00 น. รวม 8 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแก 
ผูใชบริการ ที่ไมสามารถเขาใชบริการในชวงเวลาปกติได โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการเรียนการ
สอนหลัง 16.30 น. และในวันเสาร 
  
 5.5  มีบริการสงเสริมการใชหองสมุด 
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการใชหองสมุด เชน การปฐมนิเทศการใชหองสมุด การสอนวิชาการใช
หองสมุด การจัดสัปดาหหองสมุด การจัดทําส่ือ จัดบอรดใหความรูและแนะนําการใช   
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
 สามารถใหบริการสงเสริมการใชหองสมุด โดยการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดทุกตนปการศึกษา
ใหกับนักศึกษาใหมทุกคณะ และมีการจัดทําส่ือตางๆ เพ่ือแนะนําหองสมุด เชน วีซีดี โปชัวร คูมือการใช พรอม
ทั้งจัดบอรดและจัดนิทรรศการในหัวขอตางๆ ที่สําคัญ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาสนใจและมาใชหองสมุดไดอยาง  
ถูกตอง 
 จุดออนและวิธีการแกไข 
 การสงเสริมการใชหองสมุดในเรื่องของการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหมยัง
ประสบปญหาในเรื่องการสงนักศึกษามาเขารับการปฐมนิเทศ พบวาจํานวนนักศึกษาที่มาเขารับการปฐมนิเทศ
การใชหองสมุดมีจํานวนนอยกวาจํานวนจริงที่ทางคณะแจงมา ทางสํานักหอสมุดจึงควรหาวิธีแกไข โดยเนน
บริการในเชิงรุก ใชวิธีการใหบรรณารักษไปบรรยายแนะนําเกี่ยวกับสํานักหอสมุด ในชั่วโมงที่ทางคณะตางๆ 
ดิดตอประสานงานมา และจัดทําซีดีแนะนําการใชหองสมุดเพ่ือใชเปนส่ือประกอบการบรรยาย นอกจากนี้หาก
คณะใดไมสามารถสงนักศึกษาเขาการปฐมนิเทศได ทางสํานักหอสมุดก็จะจัดสงซีดีแนะนําการใชหองสมุดไปยัง
คณะที่แจงความประสงคมา 
 
 5.6  มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลนท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

ผูใชบริการสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดทุกประเภทผานทางระบบออนไลน
ได 2 วิธี คือ ผานระบบ OPAC และ WEBPAC 
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จุดแข็งและวิธีเสริมวิธีจุดแข็ง  
มีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดตลอด 24 ชั่วโมงทุกประเภท โดยผานระบบออนไลนที่หนา

โฮมเพจของสํานักหอสมุด http://library.rsu.ac.th  มีการจัดทําคูมือการสืบคนพรอมทั้งมีบรรณารักษคอย
แนะนําการใช ผูใชสามารถสืบคนไดทั้งภายในและภายนอกสํานักหอสมุด ทําใหไดรับขอมูลที่ตองการอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

 
องคประกอบที่ 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
6.1  มีการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ   
สํานักหอสมุด อนุญาตใหบุคคลภายนอกไดเขาใชตลอดเวลาที่เปดบริการ โดยมีสมุดเซ็นชื่อเพ่ือแสดง

จํานวนผูเขาใช 
จุดแข็งและวิธีเสริมวิธีจุดแข็ง 
สามารถตรวจสอบผูเขาใชที่เปนบุคคลภายนอกได  โดยมีการจัดเตรียมสมุดสําหรับใหเซ็นชื่อ และ

บอกรายละเอียดในการเขาใช ซึ่งมีการเก็บสถิติผูเขาใชที่เปนบุคคลภายนอกทุกเดือน 
 
6.2  มีการฝกงานนักศึกษา    
สํานักหอสมุด ไดดําเนินการฝกงานใหกับนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศจาก

สถาบันการศึกษาตางๆ  
จุดแข็งและวิธีเสริมวิธีจุดแข็ง 
มีการรับฝกงานใหกับนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จาก

สถาบันการศึกษาตางๆ ตามที่สถาบันการศึกษาไดรองขอ  โดยสํานักหอสมุดจะจัดทําตารางการฝกงานให
เหมาะสมกับระยะเวลาการฝกงานของนักศึกษาแตละสถาบันอยางเปนลายลักษณอักษร  โดยแจงใหนักศึกษา
และบุคลากรไดรับทราบเพื่อเตรียมตัวลวงหนา 

 
6.3  มีการขอศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก 
มีบุคคลและหนวยงานจากภายนอกขอศึกษาดูงานหองสมุดอยางสม่ําเสมอ   
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรสามารถอธิบายงานตางๆ ไดอยางละเอียด ชัดเจน 
2. มีอาคารเปนเอกเทศไดมาตรฐาน มีการประยกุตใชเทคโนโลยีในการใหบริการ 
3. จัดพิมพเอกสารแนะนําหองสมุด แจกผูเย่ียมชม 
 
6.4 มีการเผยแพรสิ่งพิมพวิชาการ 
สํานักหอสมุด ไดจัดทําเอกสาร ส่ิงพิมพตางๆ เพ่ือเผยแพรความรู และสงเสริมการใชหองสมุด 
จุดแข็งและวิธีเสริมวิธีจุดแข็ง 
1. มีการจัดทําวารสารวิชาการออกเผยแพรกําหนดปละ 2 ฉบับ 
2. มีการจัดทําจดหมายขาวสํานักหอสมุดออกเผยแพรกําหนดเดือนละ 1 ฉบับ 
3. มีการจัดทํารายชื่อสารสนเทศใหมออกเผยแพรกําหนดสัปดาหละ 1 ฉบับ 
4. มีการจัดทําประชาสัมพันธ/ประกาศตางๆ เพ่ือสงเสริมการใชตามโอกาสตางๆ 
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จุดออนและวิธีแกไข 
เนื่องจากวารสารวิชาการ สํานักหอสมุด ออกเผยแพรลาชากวาเวลาที่กําหนด ดังนั้นควรมีการแกไข 

โดยผลิตและเผยแพรใหทันตามเวลาที่กําหนด 
 

องคประกอบที่ 7 : การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก  
7.1  มีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 

  สํานักหอสมุด ใหความสําคัญตอผูใชบริการ และเนนการบริการไปสูผูใชใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด
ดังนั้น การใหบริการตางๆ จึงตองใหผูใชมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและความตองการ  จึงมีการสํารวจ
ความตองการของผูใชอยางตอเนื่องตลอดทั้งป และมีการนําขอเสนอแนะตางๆ มาวิเคราะห และนําผลที่ไดมา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหไดบริการที่ตรงตอความตองการของผูใช 

จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
เปดโอกาสใหผูใชแสดงความคิดเห็น  โดยจัดใหมีกลองแสดงความคิดเห็นและแบบกรอกแสดงความ

คิดเห็นไวบริเวณจุดทางเขาชั้น 3 และชั้น 4 นอกจากนี้ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็นผานทางหนาโฮมเพจของ
สํานักหอสมุด ที่ http://library.rsu.ac.th โดยสํานักหอสมุดไดนําผลที่ไดจากขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 

 
7.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
สํานักหอสมุดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยการทําแบบสํารวจความพึงพอใจปละ 1 

ครั้ง  เพ่ือนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอผูใชบริการ 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. มีการทําแบบสํารวจความพึงพอใจใหผูใชทั้งอาจารยและนักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ      

สํานักหอสมุดในดานตางๆ และนําผลมาสรุปเพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชถึงบริการตางๆ นํามา
เปนเกณฑวัดเพ่ือพัฒนาใหอยูในระดับที่ผูใชพึงพอใจสูงสุด และเปนแนวทางในการพัฒนาบริการใหอยูในระดับ
ที่ผูใชมีความพึงพอใจสูงสุด 

2.  สํารวจความพึงพอใจปละอยางนอย 2 ครั้ง หรือทุกภาคการศึกษา 
   
 องคประกอบที่ 8 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

8.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด มีการปฏิบัติงานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจดบันทึกแบบบรรยายลักษณะงานและแฟมสะสมงานของบรรณารักษและเจาหนาที่ 
2. มีการเก็บสถิติการปฏิบัติงานและนําไปวิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงงาน 
3. มีคูมือในการปฏบัิติงานเพื่อใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน 
4. มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความซ้ําซอน 
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8.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ 
สํานักหอสมุด เห็นความสําคัญของผูใชบริการเปนหลัก และมุงพัฒนาบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ

แกผูใช 
จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 
1.   สํานักหอสมุด โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของตนเองตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพที่กําหนดไว เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2548 
2.  สํานักหอสมุด โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดไดมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานพรอมกับวิเคราะหสภาพแวดลอม จุดออน จุดแข็ง และเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
แกไขและพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

3. สํานักหอสมุดรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพเสนอตอผูบริหารและสาธารณชนเปน
ประจําทุกป 

 
 8.3  ประสิทธิผลในการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็งและวิธีเสริมจุดแข็ง 

1.  สํานักหอสมุดกําหนดใหทุกหนวยงานกําหนดระบบและกลไกเพื่อใหการดําเนินงานมีคุณภาพ 
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพไดกําหนดองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพ
ครอบคลุมภาระงานหลักทุกดานของสํานักหอสมุด 

3. สํานักหอสมุดโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดมีการปรับปรุงองคประกอบ ดัชนีคุณภาพ 
และเกณฑการประเมินอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานเชิงมุงผลสัมฤทธิ์และการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
--------------------- 
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สวนที่ 4 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

ปการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 - 31 พฤษภาคม 2548) 
 

 
 ในปการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 - 31 พฤษภาคม 2548) สํานักหอสมุดมีผลการดําเนินงาน
โดยสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

 
 

 

องคประกอบ ดัชนีหลัก ดัชนียอย 

ระดับคะแนนผล
การดําเนินการ

โดยเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 4) 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 2 0 4.00 
2. การบริหารจัดการ 5 3 3.17 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 3.81 
4. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4 11 3.06 
5. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 6 2 3.83 
6. การบริการทางวิชาการแกสังคม 4 0 3.75 
7. การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 2 6 3.58 
8. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 3 0 4.00 

รวม 30 26 3.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและดัชนีคุณภาพ 
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รูปท่ี 2.1  แผนภูมิแสดงการใชงบประมาณ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2547 

 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งงบประมาณประจําป สําหรับนํามาใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และโครงการพัฒนาสํานักหอสมุดดาน
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกผูใชหองสมุด  โดยไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2547 เปนจํานวนเงิน 15,061,949.41 บาท (สิบหาลานหกหมื่นหนึ่งพันเการอยส่ีสิบเกาบาท

2.  งบประมาณประจําปการศึกษา  2547 

คาลวงเวลา   333,153.00
2%

คาตอบแทนวิทยากร  0.00
0%

คาตอบแทนตําแหนงบริหาร 
100,000.00

1%คาโทรศัพท   11,505.00
0%

คาตอบแทนนักศึกษาชวยงาน 
15,650.00

0%

คาอบรม  สัมมนาภายนอก 
57,855.00

0%

คาใชจายในการอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปตางประเทศ   27,200.00

0%

คาบํารุงสมาชิก  0.00
0%

วัสดุสํานักงาน   257,800.91
2%

คาถายเอกสาร   10,530.50
0%

คาของขวัญและรางวัล   765.00
0%

คาใชจายในการจัดทําวารสาร 
3,893.00

0%

คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ 
42,637.00

0%

คาใชจายในการเดินทางในประเทศ 
28,793.00

0%

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   0.00
0%

การจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม 
58,996.95

0%

เงินเดือน  4,281,548.50
30%

จัดทําลานพักผอนสําหรับผูใช 
38,892.50

0%

การพัฒนาและปรับปรุงสวนการให
บริการการอานผูใช   174,000.00

1%

การปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทาง
กายภาพหองบริการสื่อโสตฯ   

147,100.00
1%

ปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขาย 
50,611.00

0%
คาหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และ

ฐานขอมูล   8,302,213.59
58%

คาใชจายอ่ืนเก่ียวกับหองสมุด 
171,613.15

1%

ปรับปรุงพื่นท่ีหองบริการส่ือโสตทัศน 
94,106.50

1%

คาใชจายจัดสรรโครงการ IT 
45,501.75

0%
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ส่ีสิบเอ็ดสตางค) และไดใชไป 14,254,366.35 บาท (สิบส่ีลานสองแสนหาหมื่นส่ีพันสามรอยหกสิบหกบาท
สามสิบหาสตางค) คงเหลือ 807,583.06 บาท (แปดแสนเจ็ดพันหารอยแปดสิบสามบาทหกสตางค) โดยมี    
รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูมิแสดงการใชงบประมาณ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2547 
 สําหรับเงินงบประมาณคงเหลือ จํานวน 807,583.06 บาท (แปดแสนเจ็ดพันหารอยแปดสิบสามบาท
หกสตางค)  เปนเงินที่สวนใหญเหลือจากหมวดรายจายประเภทเงินเดือนและคาลวงเวลา ซึ่งเปนงบประมาณ  
ที่สํานักงานบุคคลไดประมาณการจัดสรรใหคณะและหนวยงานงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามสัดสวนของ
จํานวนบุคลากร 
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รูปท่ี 2.2  แผนภูมิแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2547 

 
สําหรับปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศไปเปน

จํานวนทั้งส้ิน 8,302,213.59 บาท (แปดลานสามแสนสองพันสองรอยสิบสามบาทหาสิบเกาสตางค) คาหนังสือ
จํานวน 3,924,901.80 บาท (สามลานเกาแสนสองหมื่นส่ีพันเการอยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 47 
คาวารสารจํานวน 3,321,535.51 บาท (สามลานสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหารอยสามสิบหาบาทหาสิบเอ็ด
สตางค)   คิดเปนรอยละ 40  คาฐานขอมูลออนไลนจํานวน 969,257.00 บาท (เกาแสนหกหมื่นเกาพันสองรอย
หาสิบเจ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 12 และคาส่ือโสตทัศน 86,519.28 บาท (แปดหมื่นหกพันหารอยสิบเกาบาท
ย่ีสิบหาสตางค) คิดเปนรอยละ 1 ของงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

วารสาร  3,321,535.51 บาท
40%

สื่อโสตทัศน  86,519.28 บาท
1%

ฐานขอมูล  969,257.00 บาท
12%

หนังสือ  3,924,901.80 บาท
47%
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รูปท่ี 2.3  แผนภูมิแสดงคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหกับกลุมคณะตางๆ                      
ประจําปการศึกษา 2547 

 สํานักหอสมุดไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2547 
ใหแกกลุมคณะและหนวยงานตางๆ โดยกลุมคณะที่ใชงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมากที่สุด 
คือ กลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 3,289,045.11 บาท (สามลานสองแสนแปดหมื่นเกาพันส่ี
สิบหาบาทสิบเอ็ดสตางค) รองลงมาตามลําดับ คือ กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 
1,522,180.85 บาท (หนึ่งลานหาแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทแปดสิบหาสตางค)  กลุมคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1,493,170.65 บาท (หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นสามพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบ
บาทหกสิบหาสตางค) และกลุมคณะที่ใชงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนอยที่สุด คือ กลุมคณะ
ศิลปกรรมและการออกแบบ จํานวน 761,477.45 บาท   (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบหา
สตางค)  นอกจากนี้ สํานักหอสมุดไดใชงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสวนกลางเขาหองสมุด
อีกจํานวน 157,948.75 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันเการอยส่ีสิบแปดบาทเจ็ดสิบหาสตางค) รวมเปนเงิน
คาใชจายที่สํานักหอสมุดไดใชไปเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งส้ินจํานวน 8,279,598.09 บาท (แปด
ลานสองแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยเกาสิบแปดบาทเกาสตางค) 

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00

จําน
วน

เงิน
 (บ

าท
)

หนังสือ ส่ือโสตฯ ฐานขอมูล  431,788.20  962,612.00  524,999.10  1,942,578.00  62,923.00 

วารสาร  1,090,392.65  530,557.65  236,478.35  1,346,467.11  95,025.75 

กลุมคณะแพทยศาสตรและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมคณะศิลปกรรมและ     
การออกแบบ

กลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

สํานักหอสมุด
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รูปท่ี 2.4  แผนภูมิแสดงคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน          
และวารสารของกลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ ประจําปการศึกษา 2547 

 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศน และวารสารตามที่

คณะและหลักสูตรของกลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพเสนอมารวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,344,538.50 
บาท (สองลานสามแสนสี่หมื่นส่ีพันหารอยสามสิบแปดบาทหาสิบสตางค) โดยคณะกายภาพบําบัดใชจาย      
งบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมากที่สุด คือ 272,191.28 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
สองพันหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค) รองลงมา คือ คณะเภสัชศาสตรจํานวน 352,012.02 บาท 
(สามแสนหาหมื่นสองพันสิบสองบาทสองสตางค) คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 214,957.32 บาท      (สองแสน
หนึ่งหมื่นส่ีพันเการอยหาสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค) คณะแพทยศาสตร จํานวน 162,997.08 บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นสองพันเการอยเกาสิบเจ็ดบาทแปดสตางค) คณะวิทยาศาสตร จํานวน 228,394.50 บาท   (สอง
แสนสองหมื่นแปดพันสามรอยเกาสิบส่ีบาทหาสิบสตางค) คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 131,393.00 บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอยเกาสิบสามบาทถวน) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตฯ จํานวน 
116,651.65 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกรอยหาสิบเอ็ดบาทหกสิบหาสตางค) ตามลําดับ 
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หนังสือ สื่อโสตฯ  39,654.00  99,321.20  47,286.90  13,770.00  71,664.60  94,032.50  -    66,059.00 

วารสาร  3,930.00  252,690.82  167,670.42  117,623.00  156,729.90  178,158.78  162,997.08  50,592.65 

คณะแพทย
แผนฯ

คณะเภสัช
ศาสตร

คณะพยาบาล
ศาสตร

คณะเทคนิคการ
แพทย

คณะวิทยา
ศาสตร

คณะกายภาพ
บําบัด

คณะแพทย
ศาสตร

พยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิตฯ
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รูปท่ี 2.5  แผนภูมิแสดงคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน         
และวารสารของกลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2547 

 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศน และวารสารตามที่

คณะและหลักสูตรของกลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเสนอมารวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,495,169.50 บาท 
(หนึ่งลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสิบเกาบาทหาสิบสตางค) โดยคณะวิศวกรรมศาสตรใชจาย
งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมากที่สุด คือ 458,576.84 บาท (ส่ีแสนหาหมื่นแปด
พันหารอยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบส่ีสตางค) รองลงมา คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  440,917.49 บาท 
(ส่ีแสนส่ีหมื่นเการอยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเกาสตางค) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 277,197.64 บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดบาทหกสิบส่ีสตางค) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 211,908.70 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยแปดบาทเจ็ดสิบสตางค) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 52,452.00 บาท (หาหมื่นสองพันส่ีรอยหาสิบสอง
บาทถวน) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 26,723.48 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ด
รอยย่ีสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโครงขาย ฯ จํานวน 
25,393.50 บาท (สองหมื่นหาพันสามรอยเกาสิบสามบาทหาสิบสตางค) ตามลําดับ 
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หนังสือ สื่อโสตฯ  207,975.70  44,415.00  416,675.00  52,452.00  25,393.50  200,625.80  15,075.00 

วารสาร  250,601.14  232,782.64  24,242.49  -    -    11,282.90  11,648.48 

คณะวิศวกรรม
ศาสตร

คณะเทคโนโลยี    
ชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วทม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วทม.วิศวกรรม
โครงขายฯ

วทม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วทม.วิศวกรรม
โยธา
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รูปท่ี 2.6  แผนภูมิแสดงคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเทภหนังสือ สื่อโสตทัศน         
และวารสารของกลุมคณะศิลปกรรมและการออกแบบ ประจําปการศึกษา 2547 

 

 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศน และวารสารตามที่

คณะและหลักสูตรของกลุมคณะศิลปกรรมและการออกแบบเสนอมารวมเปนเงินทั้งส้ิน 761,477.45 บาท (เจ็ด
แสนหกหมื่นหนึ่งพันส่ีรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสี่สิบหาสตางค) โดยคณะศิลปกรรมใชจายงบประมาณเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนมากที่สุด คือ 396,041.77 บาท (สามแสนเกาหมื่นหกพันส่ีสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบ
เจ็ดสตางค) รองลงมา คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน  231,335.53 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยสามสิบหาบาทหาสิบสามสตางค) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ จํานวน 58,294.05 
บาท (หาหมืน่แปดพันสองรอยเกาสิบส่ีบาทหาสตางค) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรการอนุรักษและฟนฟู
สถาปตยกรรม จํานวน 50,351.40 บาท  (หาหมื่นสามรอยหาสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค) หลักสูตรศิลปกรรม
มหาบัณฑิตการออกแบบ จํานวน 22,094.70 บาท (สองหมื่นสองพันเกาสิบส่ีบาทเจ็ดสิบสตางค ) และหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท จํานวน 3,360.00 บาท (สามพันสามรอย
หกสิบบาท) ตามลําดับ 
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หนังสือ สื่อโสตฯ  159,313.20  249,472.50  19,262.70  50,351.40  -    46,599.30 

วารสาร  72,022.33  146,569.27  2,832.00  -    3,360.00  11,694.75 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร

คณะศิลปกรรม ศปม.การออกแบบ
สถม.การอนุรักษและ
ฟนฟูสถาปตยกรรม

สถม.การออกแบบ  ชุม
ชนเมืองและชนบท

วทม.คอมพิวเตอรเพ่ือ
การออกแบบ
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รูปท่ี 2.7  แผนภูมิแสดงคาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน         
และวารสารของกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2547 

 

 
สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศน และวารสารตามที่

คณะและหลักสูตรของกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอมารวมเปนเงินทั้งส้ิน 3,289.043.90 บาท 
(สามลานสองแสนแปดหมื่นเกาพันส่ีสามบาทเกาสิบสตางค) โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การจัดการ จํานวน 523,611.93 บาท (หาแสนสองหมื่นสามพันหกรอยสิบเอ็ดบาทเกาสิบสามสตางค) คณะ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวน 485,684.82 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบส่ี
บาทแปดสิบสองสตางค)  คณะศึกษาศาสตร จํานวน 442,055.57 บาท (ส่ีแสนส่ีหมื่นสองพันหาสิบหาบาทถวน) 
คณะนิเทศศาสตร จํานวน 339,983.37 บาท (สามแสนสามหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบสามบาทสามสิบเจ็ด
สตางค) คณะบริหารธุรกิจ จํานวน  235,515.85 บาท (สองแสนสามหมื่นหาพันหารอยแปดสิบหาบาทถวน) 
วิทยาลัยดนตรี จํานวน 220,102.26 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งรอยสองบาทยี่สิบหกสตางค) คณะศิลปศาสตร 
จํานวน 216,337.60 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามรอยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค) คณะบัญชี จํานวน  
195,303.36 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันสามรอยสามบาทสามสิบหกสตางค)  คณะนิติศาสตร จํานวน 
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หนังสือ สื่อโสตฯ  175,655 134,701  49,105.  155,575  89,747.  88,879.  143,882 166,159  53,354.  67,111.  -    -    386,520  44,902.  12,533.  374,447

วารสาร  19,648.  100,814 167,232  244,407  68,791.  53,286.  341,802  53,942.  -    150  73,692.  18,000.  137,091  -    -    67,608.

คณะ
บัญชี

คณะ
บริหาร
ธุรกิจ

คณะ
ศิลป
ศาสตร

คณะ
นิเทศ
ศาสตร

คณะ
นิติ     

ศาสตร

คณะ
เศรษฐ
ศาสตร

คณะ  
อุตสาห
กรรมฯ

วิทยาลั
ยดนตรี

วิทยาลั
ยนานา
ชาติ

วิทยา 
ลัยนวัต 
กรรม

นิเทศ
ศาสต
รมหา

รัฐประ
ศาสน
ศาสตร

บธม.
การจัด
การ

บัญชี  
มหา  

บัณฑิต

ศศม.
จีนใน
ระบบ

คณะ
ศึกษา
ศาสตร
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158,538.86 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันหารอยสามสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค) คณะเศรษฐศาสตร 
จํานวน 142,166.22 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยหกสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค) หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 73,692.13 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกรอยเกาสิบสองบาทสิบสามสตางค) วิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม จํานวน 67, 261.50 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสองรอยหกสิบเอ็ดบาทหาสิบสตางค) วิทยาลัย
นานาชาติ จํานวน 53,354.50 บาท (หาหมื่นสามพันสามรอยหาสิบส่ีบาทหาสิบสตางค) หลักสูตรบัญชี
มหาบัณฑิต จํานวน 44,902.00 บาท (ส่ีหมื่นส่ีพันเการอยสองบาทถวน) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 
18,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจีนในระบบ
เศรษฐกิจโลก จํานวน 12,533.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหารอยสามสิบสามบาทหาสิบสตางค) ตามลําดับ          
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รูปท่ี 2.8  แผนภูมิเปรียบเทียบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ วารสาร และสื่อโสตทัศน
ของกลุมคณะ  ระหวางปการศึกษา 2545-2547 

 
 ปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือใหแกกลุมคณะตางๆ 
รวมจํานวนทั้งส้ิน 20,206 เลม โดยกลุมคณะที่จัดหาหนังสือเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ กลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 5,504 เลม เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2545 จํานวน 2,995 เลม รองลงมาคือ กลุมคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,439 เลม เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2545 จํานวน 1,576 เลม กลุม
คณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,077 เลม เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2545 จํานวน 526 เลม 
สวนกลุมคณะศิลปกรรมและการออกแบบจัดหาหนังสือได จํานวน 650 เลม ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2545 
จํานวน 151 เลม แตลดลงจากปการศึกษา 2546 จํานวน 422 เลม เชนเดียวกับสํานักหอสมุดซึ่งจัดหาหนังสือ
สวนกลางเขาหองสมุดได จํานวน 836 เลม มากกวาปการศึกษา 2545 จํานวน 342 เลม แตลดลงจากป
การศึกษา 2546 จํานวน 106 เลม 
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2545  551  863  499  2,509  494 

2546  1,278  1,757  1,072  3,451  942 

2547  1,077  2,439  650  5,504  836 

กลุมคณะแพทย
ศาสตรและวิทยา
ศาสตรสุขภาพ 

กลุมคณะวิศวกรรม
ศาสตรและ

เทคโนโลยี (เลม)

กลุมคณะ           
ศิลปกรรมและ      

การออกแบบ (เลม)

กลุมคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (เลม)

สํานักหอสมุด (เลม)
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รูปท่ี 3.1  แผนภูมิแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2547 

 
 ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการแกผูใชหองสมุด โดย
จําแนกตามประเภทและจํานวนของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาได ดังนี้  หนังสือ จํานวน 8,037 เลม คิดเปน 
รอยละ 77 ส่ือโสตทัศน จํานวน 1,719 รายการ คิดเปนรอยละ 16 วารสาร 750 รายการ คิดเปนรอยละ 7 และ 
ฐานขอมูล จํานวน 6 ฐาน คิดเปนรอยละ 0 

เมื่อคิดสัดสวนของจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษา 2547   พบวา 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 15,810 คน ตอจํานวนหนังสือทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด 104,951 เลม เทากับ
สัดสวน 1 : 6.81 ซึ่งยังคงมีสัดสวนต่ํากวาเกณฑที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดไวเปน 1:15 แสดงใหเห็นวา 
สํานักหอสมุดมีหนังสือจํานวนไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนผูใชประเภทกลุมนักศึกษา 

หากคิดสัดสวนของจํานวนหนังสือทั้งหมดตอจํานวนอาจารยทั้งหมดของมหาวิทยาลัยพบวา อาจารย
ทั้งหมด 679 คน ตอจํานวนหนังสือ 104,951 เลม เทากับสัดสวน 1 : 155 

สื่อโสตทัศน 1,719 รายการ
16%

หนังสือพิมพ 19 รายช่ือ
0%

วารสาร 750 รายช่ือ
7%

หนังสือ 8,037 เลม
77%

ฐานขอมูล 6 ฐาน
0%

3.  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
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 ส้ินสุดปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการแกผูใชดังตอไปนี้ 
 1.  หนังสือ 104,951 เลม (หนังสือภาษาไทย 64,505 เลม และ หนังสือภาษาตางประเทศ 40,446 
เลม) 
 2. วารสาร 750 รายการ (วารสารภาษาไทย 486 รายการ และวารสารภาษาตางประเทศ 264            
รายการ) 
 3. หนังสือพิมพที่บอกรับเปนสมาชิก 19 รายการ (หนังสือพิมพภาษาไทย 17 รายการ และ
หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 2 รายการ) 
 4. ส่ือโสตทัศน 10,554 รายการ (ส่ือภาษาไทย 6,139 รายการ และส่ือภาษาตางประเทศ 4,415       
รายการ) 
 5. ฐานขอมูล 6 ฐาน ไดแก ฐานขอมูล CD-ROM วิทยานิพนธไทย 1 ฐาน และฐานขอมูลออนไลน 5 
ฐาน ไดแก ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส Science Direct, 
ฐานขอมูลบทความวารสาร Blackwell Synergy, ฐานขอมูลสารสนเทศ ACM  และฐานขอมูลส่ือส่ิงพิมพ
ทางดานขาวและบทความ มติชน E-Library 
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รูปท่ี 3.2  แผนภูมิแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศน และวารสารแยก
ตามกลุมคณะ ประจําปการศึกษา 2547 

 
 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศน และวารสารตามที่
คณะตางๆ เสนอมา โดยในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไปเปนจํานวนทั้งส้ิน 
10,506 รายการ แบงเปนหนังสือ จํานวน 8,037 รายการ ส่ือโสตทัศน จํานวน 1,719 รายการ และวารสาร 
จํานวน 750 รายการ โดยกลุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทดังกลาว
เปนจํานวนมากที่สุด คือ 5,504 รายการ รองลงมา คือ กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2,439 
รายการ และกลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1,077 รายการ สําหรับกลุมคณะ
ศิลปกรรมและการออกแบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนจํานวนนอยที่สุด คือ 650 รายการ  สวน
สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสวนกลางเขาหองสมุด จํานวน 836 รายการ 
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หนังสือ  760  1,780  525  4,469  503 

ส่ือโสตทัศน  199  553  50  788  129 

วารสาร 118 106 75 247 204

กลุมคณะแพทย
ศาสตรและวิทยา
ศาสตรสุขภาพ

กลุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมคณะ         
ศิลปกรรมและ    
การออกแบบ

กลุมคณะ
มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร
สํานักหอสมุด
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รูปท่ี 3.3  แผนภูมิแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีมี
ใหบริการ ประจําปการศึกษา 2547 

 

 
สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเทศหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาใหบริการแก 

ผูใชของกลุมคณะตางๆ จนถึงปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน 174,667 รายการ โดยกลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่สุด จํานวน 66,094 รายการ  รองลงมา คือ กลุม
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 37,818 รายการ กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวน 37,065 รายการ และกลุมคณะศิลปกรรมและการออกแบบ จํานวน 33,690 รายการ ตามลําดับ 
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หนังสือ  19,823  20,558  16,805  47,765 

ฐาน e-Book  1,407  1,425  1,050  2,494 

ฐานวิทยานิพนธ  15,835  15,835  15,835  15,835 

กลุมคณะแพทยศาสตรและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ

กลุมคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี

กลุมคณะศิลปกรรมและ      
การออกแบบ

กลุมคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
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รูปท่ี 4.1  แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนผูเขาใชบริการสํานักหอสมุด ระหวางปการศึกษา 2545-2547 

 
 จากแผนภูมิแสดงจํานวนผูเขาใชแสดงใหเห็นวา มีจํานวนผูเขาใชเพ่ิมมากขึ้นทุกปการศึกษา แยกเปน  
ผูใชภายในหองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต  ซึ่งในปการศึกษา 2547 มียอดรวมเพิ่มมากขึ้นกวาป 2546 จํานวน 
68,367 คน คิดเปนรอยละ 23.14 และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 73.40 
 สําหรับผูเขาใชหองสมุดปการศึกษา 2547 ของศูนยบัณฑิตศึกษาทั้งศูนยวิภาวดี และศูนยสาทรธานี  
มีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ศูนย เชนกัน โดยศูนยศึกษาวิภาวดีมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวาป 2546 คิดเปนรอยละ 
36.61 และมากกวาในป 2545 คิดเปนรอยละ  2.94 
 สวนที่ศูนยศึกษาสาทรธานีปการศึกษา 2547 มจีํานวนผูใชเพ่ิมขึ้นมากกวาป 2546 และ 2545 คิดเปน
รอยละ 6.78 และรอยละ 60 ตามลําดับ 
 สําหรับจํานวนผูเขาใชภายนอกพบวาปการศึกษา 2547 มีจํานวนลดนอยลงกวาป 2546 และ 2545 
โดยลดลงจากป 2546 คิดเปนรอยละ 9.13 
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2545  197,650  6,300  3,755  2,092 

2546  280,350  4,114  8,837  2,114 

2547  345,874  6,491  9,480  1,937 

ผูใชภายในมหาวิทยาลัย 
(คน)

ผูใชหองสมุด              
ศูนย ศึกษาวิภาวดี (คน)

ผูใชหองสมุด              
ศูนย ศึกษาสาทรธานี (คน)

ผูใชภายนอก (คน)

4.  การบริการ 
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รูปท่ี  4.2  แผนภูมิเปรียบเทียบการใชบริการประเภทตางๆ ระหวางปการศึกษา 2545- 2547 

 
 ในภาพรวมของการใชบริการประเภทตางๆ เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2545-2547 พบวามี
จํานวนการใชเพ่ิมขึ้นทุกป ยกเวนการใหบริการสําเนาบทความวารสารระหวางหองสมุด ซึ่งมีจํานวนการใช   
ลดลง อาจสืบเนื่องมาจากผลกระทบของเรื่องงบประมาณที่มีจํานวนจํากัด ทําใหไมสามารถจัดหาวารสารมาได
อยางทั่วถึงตามความตองการของผูใช 
 สําหรับจํานวนหนังสือที่ถูกยืมในปการศึกษา 2547 มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวาป 2546 คิดเปนรอยละ 
6.25 และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 9.10 ซึ่งจํานวนการยืมหนังสือหากเปรียบเทียบดูทั้ง 3 ป พบวาไม
แตกตางกันมากนัก แตจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป อาจสืบเนื่องจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดไมจํากัดแตเพียงเฉพาะหนังสือ วารสาร หรือส่ือโสตทัศนเทานั้น แตในปจจุบันมีการจัดหาในรูป
ของออนไลน เชน E-book, E-journal และฐานขอมูลบทความวารสาร ทําใหการยืมหนังสือมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นไม
แตกตางกันมากนัก 
 การขอใชบริการตัวเลมงานวิจัย/ปริญญานิพนธของนักศึกษา ปการศึกษา 2547 มีจํานวนเพิ่มขึ้นกวาป 
2546 คิดเปนรอยละ 15.38  และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 25.88  สําหรับการยืมตัวเลมออกภายนอก
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2545  82,758  4,253  391  11,381  2,891  226  45,296  1,222 

2546  85,367  4,855  1,413  22,111  3,386  144  61,892  2,482 

2547  91,048  5,738  2,106  27,270  3,486  104  63,927  2,692 

หนังสือ     
ถูกยืม  
(เลม)

ขอใชวิจัย/
ปริญญาฯ   

(เลม)

วิจัย/
ปริญญาฯ 
ถูกยืม (เลม)

ส่ือโสตฯ   
ถูกยืม   
(เลม)

บริการตอบ 
คําถาม   
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หองสมุด ปการศึกษา 2547 มีการยืมเพ่ิมขึ้นมากกวาป 2546 คิดเปนรอยละ 32.90 และมากกวาป 2545   คิด
เปนรอยละ 81.43 ซึ่งจะเห็นไดวาการขอใชบริการตัวเลมภายในหองสมุด และการยืมออกมีการใชที่เพ่ิมขึ้นสูง
พอสมควร อาจเนื่องมาจากมีการเปดใหบริการงานวิจัย/ปรญิญานิพนธ  ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. ทําให
สะดวกตอการใชบริการ  ตัวเลม และมีเจาหนาที่คอยใหบริการชวยเหลือ แนะนําและบริการอยูประจําชั้น อีกทั้ง
งานวิจัยและปริญญานิพนธก็มีจํานวนเรื่องเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
 จํานวนสื่อโสตทัศนที่ถูกยืม ในปการศึกษา 2547 มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวาป 2546 คิดเปนรอยละ 
18.91 และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 58.26  ซึ่งในชวง 2 ปหลังจะเห็นวาการยืมส่ือโสตทัศนมีอัตราการ
ยืมเพ่ิมขึ้นในจํานวนที่สูง อาจสืบเนื่องมาจากสํานักหอสมุด ไดปรับสภาพแวดลอมและทัศนียภาพภายในหอง
บริการสื่อโสตทัศน รวมท้ังปรับปรุงพ้ืนที่ใหมีบรรยากาศที่ดึงดูดใหเขามาใชบริการ  อีกทั้งมีการจัดหาสื่อโสต
ทัศนประเภทตางๆ โดยเฉพาะสื่อประเภทซีดี และวีซีดี ที่เปนประเภทวิชาการและบันเทิงเพ่ิมมากขึ้น ทําใหผูใช
ใหความสนใจในการมาใชบริการ 
 การใหบริการตอบคําถามในปการศึกษา 2547 มีจํานวนการใหบริการเพิ่มมากขึ้นกวาป 2546 คิดเปน
รอยละ 2.86 และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 17.06  จะเห็นวาปการศึกษา 2547 และปการศึกษา 2546    
มีการใหบริการที่เพ่ิมขึ้นไมแตกตางกันมาก อาจสืบเนื่องมาจาก จํานวนชั่วโมงการนั่งใหบริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควาของบรรณารักษ ไมสามารถใหบริการไดอยางเต็มที่ หรือนั่งใหบริการไดตลอดเวลา เนื่องจากมี
จํานวนบุคลากรจํากัดและตองใหบริการอื่นๆ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน 
 การใชบริการตัวเลมวารสาร ในปการศึกษา 2547 มีจํานวนการใชบริการเพิ่มขึ้นมากกวาป 2546    
คิดเปนรอยละ 3.18 และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 29.14  ซึ่งการใชป 2546 และ ป 2547 มีจํานวนไม
แตกตางกันมาก  อาจสืบเนื่องมาจากจํานวนงบประมาณที่ถูกจํากัด   ไมสามารถจัดหาวารสารไดตามที่ผูใช
ตองการไดทุกรายชื่อ ทําใหการใชวารสารมีจํานวนเพิ่มขึ้นไมมาก 
 การใชบริการกฤตภาคหนังสือพิมพ ในปการศึกษา 2547 มีจํานวนการใชบริการที่เพ่ิมขึ้นมากกวาป 
2546 คิดเปนรอยละ 7.80  และมากกวาป 2545 คิดเปนรอยละ 54.60  สําหรับการคัดเลือกหนังสือพิมพมาทํา 
กฤตภาคในป 2546 และ 2547  ยังคงจะเลือกทําเพียง 9 ฉบับ เหมือนเดิม  

ในปการศึกษา 2547 ที่ผานมา พบวามีการใชบริการสํานักหอสมุดเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ดาน โดยพบวา 
ผูเขาใชหองสมุด (สํานักหอสมุดและหองสมุดศูนยบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 ศูนย) มีจํานวนทั้งส้ิน 363,782 คน 
เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2546 ที่มีจํานวนผูเขาใชทั้งส้ิน 295,415 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนผูใชซึ่งเปน
บุคคลภายนอกจํานวน 1,937 คน 

สถิติการใชหองสมุดที่มีบริการเพิ่มสูงขึ้นถือเปนดัชนีที่สะทอนการใชหองสมุดในปริมาณมากขึ้น เปน
ดัชนีสะทอนการบริการของสํานักหอสมุดและชี้ใหเห็นวาไดมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรการเรียนรูมากขึ้น และยังเปนแหลงสารสนเทศที่บริการชุมชนและ
สังคมดวย  สําหรับสถิติการใหบริการดานอื่นๆ มีดังนี้ 
 การยืมหนังสือ/ปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ  93,154  เลม 
 การยืมส่ือโสตทัศน   27,270  รายการ 
 การใชบริการบรรณารักษตอบคําถามและชวยการคนความีทั้งส้ิน  3,486  ครั้ง 
 สถิติหนังสือที่ถูกใชในหองอานและถูกเก็บเรียงขึ้นชั้น  449,264  เลม 
 การใชวารสารและนิตยสาร  63,927  รายการ 
 การใชวิทยานิพนธ   5,738  เลม 
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 การใชกฤตภาคหนังสือพิมพ  2,692  รายการ 
 การใช Website  34,933 ครั้ง 
 สถิติการใชบริการ Journal Link  104  รายการ  
 สถิติการใช  Online Database   

- ฐานขอมูล Blackwell Synergy  6,987 ครั้ง 
- ฐานขอมูล Science Direct  2,993 ครั้ง 
- ฐานขอมูล ACM (เริ่มเปนสมาชิกเดือน ธ.ค. 47)  1,661 ครั้ง 

 สถิติการใช E-Book (เริ่มเปนสมาชิกเดือน พ.ย. 47)  644 ครั้ง 
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รูปท่ี 5.1  แผนภูมิเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด ระหวางปการศึกษา 2545-2547 
 
  ปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส้ินจํานวน 111 ครั้ง เฉล่ียคนละ 20 ครั้งตอป มากกวาป
การศึกษา 2546  คิดเปนรอยละ 42.34 และมากกวาปการศึกษา 2545  คิดเปนรอยละ 30.63  โดยมีการเขา
รวมกิจกรรม  ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ จํานวน 5 ครั้ง (สํานักหอสมุดจัดศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 
3 ครั้ง) 

การประชุมกลุมทํางาน อพส. จํานวน 23 ครั้ง  
 การอบรมที่จัดโดยสํานักหอสมุด จํานวน 18 ครั้ง (เสวนาวิชาการและบริการ 6 ครั้ง อบรมฐานขอมูล 
11 ครั้ง  ประชมุวิชาการ 1 ครั้ง) 

5. การพัฒนาบุคลากร 
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 การอบรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 27 ครั้ง 
 การอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก จํานวน 38 ครั้ง 
 ในปการศึกษา 2547 บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากสํานักหอสมุดเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาบริการของสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพและผูใชมีความพึงพอใจในการใชบริการ 
ดังนั้นบุคลากรจึงไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีความรูความสามารถและทักษะ ทั้งดานวิชาชีพและการ
ใหบริการ รวมท้ังทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริการของสํานักหอสมุดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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รูปท่ี 5.2  แผนภูมิเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ ระหวางปการศึกษา 2545-2547 

 บุคลากรสํานักหอสมุดเปนบุคคลสําคัญในการทําหนาที่ใหบริการผูใช จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานวิชาชีพและบริการ รวมถึงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และ
ทักษะตางๆ ในการใหบริการแกผูใช 
 ปการศึกษา 2547 มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด รวมท้ังหมด 111 ครั้ง แบงเปนดาน
ตางๆ ไดแก 
 1.  ดานวิชาชีพและบริการ ปการศึกษา 2547 บุคลากรสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมสนับสนุนเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 75 ครั้ง มากกวาปการศึกษา 2546  คิดเปนรอยละ 56.00 และมากกวาปการศึกษา 2545  
คิดเปนรอยละ  33.33 
 2.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2547 บุคลากรสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริม สนับสนุน
เขารวมกิจกรรม จํานวน 36 ครัง้ มากกวาปการศึกษา 2546  คิดเปนรอยละ 13.89 และมากกวาป 2545  คดิ
เปนรอยละ 25.00 
 
 ปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สรุปไดดังนี้ 
          การลาศึกษาตอของบุคลากร 
 ในปการศึกษา 2547 บุคลากรของสํานักหอสมุด ไดลาศึกษาตอในระดับปริญญาโท รวม 2 คน คือ 
นางสาวทิพยวารี วงศเจริญธรรม บรรณารักษแผนกบริการ ศึกษาตอในหลักสูตรอัษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
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บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนางสาวประทีป ชินบดี บรรณารักษ
แผนกพัฒนา ศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยรังสิต  
 การรับบุคลากรทดแทนอัตราเดิม 
 มีบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่หองสมุดลาออก 1 ตําแหนง และไดรับบุคลากรมาทดแทนในตําแหนง
ดังกลาว เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2547  สํานักหอสมุดจึงมีบุคลากรจํานวนทั้งส้ิน เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 2547 
จํานวน 27 คน 
 การสัมมนาบุคลากร 
 บุคลากรสํานักหอสมุดและหนวยงานในกํากับของฝายวิชาการไดเขารวมการสัมมนานอกสถานที่ใน
โครงการสัมมนาบุคลากรฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมพินนาเคิล 
จอมเทียน รีสอรท แอนด สปา จังหวัดชลบุรี 
 การศึกษาดูงาน 
       สํานักหอสมุดจัดทัศนศึกษาดูงานใหแกบุคลากรปละ 3 ครั้ง และสนับสนุนใหบุคลากรไปทัศนศึกษาดู
งานตางประเทศ 2 ครั้ง เพ่ือนําความรู ประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของสํานักหอสมุด จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

- หองสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
- หองสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- อุทยานการเรียนรูตนแบบ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิรด พลาซา 
- หองสมุดมหาวิทยาลัย National Institute of Educations (NIE) ของ Nangyang Technological 
และหองสมุดแหงชาติ สาขา Takashimaya  ประเทศสิงคโปร 

- หองสมุดมหาวิทยาลัยปกกิ่ง และหองสมุดเมืองปกกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
          การประชมุ  
  สํานักหอสมุดสงบรรณารักษเขารวมประชุมในคณะทํางานความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและความรวมมือดานวิชาการอื่นๆ จาํนวน 22 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และ
ประสบการณวิชาชีพ ตลอดจนสรางความรวมมือและสัมพันธภาพอันดีระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันอื่นๆ 
  การอบรม สัมมนา ที่สํานักหอสมุดจัดขึ้นเอง 
 สํานักหอสมุดจัดอบรม สัมมนา ในรูปของเสวนาวิชาการ จํานวน 18 ครั้ง  โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายในและภายนอก เพ่ือใหความรูและเพ่ิมพูนประสบการณใหกับบุคลากรสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น 
 สํานักหอสมุด สงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้นจํานวน 27
ครั้ง 
  การอบรม สัมมนา โดยหนวยงานอื่นจัดขึ้น 
 สํานักหอสมุด ใหการสนับสนุนสงบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนา ที่หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จํานวน 38 ครั้ง 
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 สํานักหอสมุดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถจึงไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษและวิทยากรแก
สถาบันและหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดทั้งปการศึกษา 2547 ดังนี้ 
 
 อาจารยพิเศษ 

1. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องการใชหองสมุดและศูนยสารสนเทศ วิชาการพัฒนาตนเอง (PSY 
311) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม วันที่ 26 และ 31 พฤษภาคม 2547  

2. นางนฤมล พฤกษศิลป เรื่องความรูและการอบรมการใชหองสมุดอิเล็กทรอนิกส คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 9 มิถุนายน 2547 

3. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องเทคนิคการสืบคนฐานขอมูลเชิงพาณิชยระบบออนไลน สถาบัน
ราชภัฎสมเด็จเจาพระยา  วันที่ 13 มิถุนายน 2547 

4. นางนฤมล พฤกษศิลป  อบรมการใชหองสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต   วันที ่
19 กรกฎาคม 2547 

5. ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ เรื่องการจัดการสารสนเทศสํานักงาน (Office Information 
Management) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 23 
มกราคม 2548 

 
วิทยากร 
1. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องประสบการณการบริหารงานหองสมุด คณะอักษรศาสตร จุฬา  

ลงกรณมหาวิทยาลัย   วันที่ 30 มิถุนายน 2547 
2. นางนฤมล พฤกษศิลป  โครงการวิจัยสูปฏิบัติเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการหองสมุดใน

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย    วันที่ 10 กันยายน 2547 

3. นางนฤมล พฤกษศิลป เรื่องบรรณารักษกับการบริการสารสนเทศในยุคดิจิตอล โปรแกรม
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ  วันที่ 13 มกราคม 2548 

4. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องเทคนิคการใช LibQUAL, Balanced Scorecard และ 
Benchmarking กับคุณภาพการใหบริการหองสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  วันที่ 17 
กุมภาพันธ 2548 

5. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่อง LibQUAL, Benchmarking และ Best Practice เพ่ือพัฒนาความ
พึงพอใจของผูรับบริการ  สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ 
2548 

6. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องเทคนิคการใช LibQUAL, Balanced Scorecard และ 
Benchmarking สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันที่ 3 มีนาคม 2548 

6. การบริการวิชาการแกสังคม 
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7. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องการใช LibQUAL, Balanced Scorecard และ Benchmarking ใน
การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง  วันที่ 14 มีนาคม 2548 

8. ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ  เรื่องประกันคุณภาพ  ศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 
8 เมษายน 2548 

 
บทความวิชาการ 
1.   ดาวรัตน แทนรัตน.  “ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร”.  รังสิตสารสนเทศ.  9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2546) : 58-64. 
2. นฤมล พฤกษศิลป.  ”การประเมิน คุณภาพบริการหองสมุดในสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต”  ในเอกสารประกอบการบรรยายโครงการวิจัยสูปฏิบัติ ครั้งที่ 7   
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 10 
กันยายน 2547.  37-64.  

3.   ปรัชญนันท นิลสุข และรัตนาภรณ กาศโอสถ.  “e-Library เพ่ือกาวสู e-University”.  รังสิต
สารสนเทศ.  9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) : 35-50. 

 
 
 

 สํานักหอสมุดดําเนินการประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใหบริการผูใช พบวา 
เทคโนโลยีที่ใชในการบริหารจัดการและบริการทรัพยากรสารสนเทศยังขาดความเปนมาตรฐานและมีสมรรถนะ
ตํ่า สํานักหอสมุดไดรายงานเรื่องนี้ใหคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดและผูบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ และ
ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดหาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติมาทดแทนระบบเดิมซึ่งใชมานานกวา 13 ป 
ซึ่งขณะที่ปงบประมาณ 2547 ส้ินสุดลงแลวนี้ ยังอยูระหวางกระบวนการเลือกซื้อ  

สํานักหอสมุดมีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ปทั้งส้ินจํานวน 54 เครื่อง เปนเครื่อง
สําหรับบริการผูใช 41 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอจํานวนผูใช 386 คน) และเปนเครื่องสําหรับใชงานบน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ/งานธุรการจํานวน 13 เครื่อง  
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการใหบริการ ดังนั้น สํานักหอสมุดจึงสงเสริมและสนับสนุน 
ใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพและทักษะทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการบริการและการปฏิบัติงาน ในปการศึกษาที่
ผานมาบุคลากรของสํานักหอสมุดมีโอกาสไดรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งโดยการจัดกิจกรรม
ขึ้นเอง การจัดโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เฉล่ียคนละ 6 กิจกรรมตอป 
 

 
 
 

 สํานักหอสมุดไดขออนุมัติงบประมาณจัดทําโครงการพัฒนาดานกายภาพทั้งการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม ประกอบดวย โครงการจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม (Group Study Room)  
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสวนการใหบริการการอานผูใช  โครงการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทางกายภาพ

7. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสารสนเทศ 

8. การพัฒนาดานกายภาพ 
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ภายในหองบริการสื่อโสตทัศนใหเปน Self Learning Center โครงการจัดทําลานพักผอนสําหรับผูใชบริการ
สํานัก    หอสมุด  โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขายและโครงการปรับปรุงพ้ืนที่หองบริการสื่อโสตทัศน 

ทั้งนี้ โครงการจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม (Group Study Room)  มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดพ้ืนที่และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกแกอาจารย นักศึกษา ใหสามารถมีหองหรือพ้ืนที่สําหรับทํางานกลุม อภิปรายหรือ
ปรึกษาหารือทางวิชาการ  สําหรับโครงการปรับปรุงพ้ืนที่และพัฒนาลักษณะทางกายภาพในหองบริการส่ือโสต
ทัศน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางบรรยากาศภายในหองบริการสื่อโสตทัศนใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหเปน Self Learning Center และกระตุนใหส่ือโสตทัศนทุกประเภทถูกใชประโยชนอยาง
เต็มที่ ทั้งเพ่ือการศึกษาและการพักผอนหยอนใจ และโครงการจัดทําลานพักผอนสําหรับผูใชหองสมุดซึ่งเปน
โครงการตอเนื่อง เปนสถานที่ที่จะชวยสรางความจรรโลงใจและอํานวยความสะดวกสบายใหแกนักศึกษาและ
ผูใชบริการที่ตองการธรรมชาติ 

 
 
 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชในปการศึกษาที่ผานมา โดยเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางผูใชจํานวนทั้งส้ิน 357 คน ผลการสํารวจโดยสรุปพบวา  

ผูใชมีความพึงพอใจในการใชบริการดานผูใหบริการในระดับดีมาก 
ผูใชมีความพึงพอใจในดานทรัพยากรสารสนเทศในระดับดี 
ผูใชมีความพึงพอใจในดานเครื่องมือและอุปกรณในระดับดี 
ผูใชมีความพึงพอใจในดานการเขาถึงขอมูลในระดับดี 
ผูใชมีความพึงพอใจในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในระดับดี 
ผูใชมีความพึงพอใจในดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ ในระดับดี 
 

 
 
 

สํานักหอสมุดเปนคณะอนุกรรมกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) บรรณารักษของสํานักหอสมุด ไดเปนคณะทํางานในกลุมทํางานดานตางๆ ไดแก กลุมเทคนิค กลุมงาน
บริการ กลุมงานวารสาร กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมโสตทัศนบริการ เพ่ือทํางานรวมกับบรรณารักษ
จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตางๆ ในการพัฒนาวิชาชีพและบริการแกผูใช  

ในป 2547 ที่ผานมา ไดเขารวมเปนภาคีในการตอรองเพ่ือบอกรับฐานขอมูลออนไลน Blackwell 
Synergy ซึ่งทําใหบอกรับไดในราคาถูกลงกวาเดิม และยังเขารวมโครงการฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ซึ่งจัดทํา
โดย TIAC โดยสงขอมูลวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยรังสิตเขารวมในฐานขอมูลดังกลาวเพ่ือเผยแพรการใช
วิทยานิพนธและงานวิจัย 

นอกจากนี้ สํานักหอสมุดเปนสมาชิกขายงานภาคีหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในการจัดหา
และใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสรวมกัน มีชื่อวา Thai University E-Book Net  ปจจุบันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
6,376 เลมในทุกสาขาวิชา จากสํานักพิมพชั้นนํากวา 325 แหง สงผลใหผูใชไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น 

 

 9. ความพงึพอใจของผูใชตอบริการของสํานักหอสมุด 

10. การพัฒนาเครือขายความรวมมอืระหวางหองสมุด 
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สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและการใชหองสมุดอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งปการศึกษา 
2547 ไดแก 

1.  การปฐมนิเทศการใชหองสมุด      
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแนะนําทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ วิธีการสืบคน

สารสนเทศและบริการที่สํานักหอสมุดจัดใหแกผูใชบริการ มีนักศึกษาใหมจากคณะศิลปศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย  คณะเทคโนโลยี      
ชีวภาพ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวฯ  คณะนิติศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  คณะการแพทยแผนตะวันออก  
วิทยาลัยดนตรี  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  มารวมการปฐมนิเทศรวมทั้งส้ิน 1,069 คน 

 
2.  การจัดนิทรรศการ    
สํานักหอสมุดไดจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ตลอดจน
พระบรมวงศานุวงศ  นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการสงเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา และนิทรรศการที่ใหความรู
ในเรื่องตางๆ ที่กําลังเปนที่สนใจ รวมจํานวนทั้งส้ิน 54 เรื่อง 

 
3.  งานเปดบานสูสาธารณชน (Open House)    
เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดรวมกับคณะและหนวยงานรวมทั้งสํานักหอสมุดเพ่ือเปดโอกาสให

คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชนผูสนใจไดรับทราบถึงการดําเนินงานและบริการตางๆ ที่มี
ใหบริการในสํานักหอสมุด สําหรับนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานเปดบานสูสาธารณชน ปการศึกษา 
2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ซึ่งประกอบดวยนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากร
มหาวิทยาลัยรังสิต นิทรรศการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   รังสิต  นิทรรศการประวัติศาสตรและผลงาน ดร. 
อุทัย ทุติยะโพธิ อดีตผูอํานวยการสํานักหอสมุด  การนําชมหองสมุด  การแนะนําและสาธิตการสืบคนฐานขอมูล 
และกิจกรรมสันทนาการ 

 
4.  งานสัปดาหหองสมุด    
จัดขึ้นในระหวางวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธให

ผูใชบริการไดรูจักและคุนเคยกับการเขาถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศและบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด 
รวมถึงการใชหองสมุดเปนแหลงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดชีวิต  ทั้งนี้สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมที่ให
ความรูและสงเสริมการใชหองสมุด ไดแก การเสวนาทางวิชาการ  พบนักเขียนรางวัลซีไรต  นิทรรศการ
ผลงานวิจัยของอาจารย  การแนะนําฐานขอมูลออไลน  การแนะนําการใชหองสมุด  การออกรานหนังสือ  และ
กิจกรรมสันทนาการ 

 

11. การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการและการใชหองสมุด 
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5.  การจัดทําฐานขอมูลซีดีรอมบรรณานุกรม  และบทคัดยอผลงานวิจัยของคณาจารย  และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ระหวาง พ.ศ. 2539-2546     

เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยใหปรากฎแกสาธารณชนและสงเสริมใหเกิดการใชงานวิจัยอยางกวางขวาง  
ฐานขอมูลประกอบดวยบรรณานุกรมของบทคัดยองานวิจัย  จํานวน 278 รายการ  ครอบคลุมทั้งทางดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และเทคโนโลยี 

 
6.  นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ดร. อุทัย  ทุติยะโพธ ิ    
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ไดจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ  อดีตผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดขึ้น เพ่ือเชิดชูเกียรติ ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนเอกฉันท
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รังสิต ประจําปการศึกษา 2547 เมื่อวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547 

 
 
 

             
  จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุดไดพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และไดมีแนวทางการดําเนินงานสําหรับปการศึกษา 2548 ดังนี้ 
 
              1.  การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
 สํานักหอสมุดไดตระหนักถึงความสําคัญในการทําหนาที่เปนศูนยกลางการใชชีวิตของนักศึกษา โดย
ไดกําหนดแผนการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหมีชีวิตชีวา สะอาด สะดวกสบายทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารอยางตอเนื่อง  ดังจะเห็นจากโครงการตางๆ ที่สํานักหอสมุดไดขออนุมัติจัดตั้งงบประมาณ
สําหรับปการศึกษา 2547  อาทิ โครงการจัดทําหองบริการนักศึกษากลุม (Study Room Group)  โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสวนการใหบริการการอานผูใช  โครงการปรับปรุงและพัฒนาลักษณะทางกายภาพภายใน
หองบริการส่ือโสตทัศนใหเปน Self Learning Center  โครงการจัดทําลานพักผอนสําหรับผูใชบริการสํานัก   
หอสมุด โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอรแมขายและโครงการปรับปรุงพ้ืนที่หองบริการส่ือโสตทัศน 
 ถึงแมสํานักหอสมุดจะไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมตาม
โครงการที่ไดขออนุมัติไว แตสามารถพัฒนาและปรับปรุงอาคารหอสมุดไดเพียงบางสวน ทั้งนี้ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่
สํานักหอสมุดตองดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ การปูกระเบื้องยาง การปรับปรุงเคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสง
สวาง และเพดานที่รั่วซึม เปนตน 
 
               2.  การพัฒนาบุคลากร  
 สํานักหอสมุดไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปรวมประชุม อบรม  และสัมมนาในหัวขอ
ตางๆ  ทั้งที่จัดขึ้นภายในและภายนอกหนวยงาน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ
หรือทักษะประจําตําแหนงเพ่ิมมากขึ้น แตปญหาที่พบในภาคการศึกษาที่ผานมา คือ บุคลากรแผนกบริการไม
สามารถเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นไดอยางเต็มที่   เนื่องจากมีบรรณารักษและเจาหนาที่จํานวนจํากัดและตอง

12. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาสําหรับปการศึกษา 2548 
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ใหบริการผูใชที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แนวทางการแกไขคือ จางนักศึกษาชวยงานมาปฏิบัติงานแทน
ระหวางที่บุคลากรแผนกบริการเขารวมกิจกรรมอบรม สัมมนา และประชุม  
 ในปการศึกษา 2548 นั้น แนวทางการพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดจะสนับสนุนและสงเสริมให
บรรณารักษและเจาหนาที่เขารวมในการอบรม สัมมนา เพ่ิมทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใหสามาถนําความรูและทักษะที่ไดรับมาพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น                 
 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
 ในปการศึกษา 2547 ที่ผานมา สํานักหอสมุดไดจัดหาทรัพยกรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาซึ่งไดแก ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Net Library ซึ่งผูใชสามารถสืบคนไดจํานวน 
6,000 กวาชื่อเรื่อง  ฐานขอมูล ACM ที่สามารถสืบคนไดหลากหลายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานขอมูล 
Blackwell Synergy  ซึ่งเปนฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ฐานขอมูล Science Direct เปนฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร  และฐานขอมูล มติชน E-Library  ซึ่งผูใชสามารถ
สืบคนขอมูลจากหนังสือไดมากกวา 30 ฉบับในเมืองไทย  
 สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  ทุก
ป แตยังคงไดรับการรองเรียนจากผูใชวาหองสมุดมีหนังสือจํานวนนอยไมเพียงพอกับความตองการ หาก
พิจารณาจากคาใชจายในการดําเนินงานตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาพบวา มีสัดสวนเหมาะสม แตเมื่อ
พิจารณาถึงสัดสวนของจํานวนหนังสือตอจํานวนนักศึกษา (8 ตอนักศึกษา 1 คน) ยังมีปริมาณต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน (15 เลมตอคน) สํานักหอสมุดจึงเห็นวา ตองมีการปรับปรุงวิธีการใชงบประมาณเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ใหเกิดการลงทุนที่คุมคาและไดทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเพิ่มมากขึ้นดวยงบประมาณที่
ไมสูงขึ้น ซึ่งทางเลือกที่สําคัญไดแก การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดหาและใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกัน   
 
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สํานักหอสมุดยังคงประสบปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเรื่องระบบ
คอมพิวเตอรหองสมุดที่ยังไมสมบูรณทุกระบบงานและมีปญหาขัดของบอย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริม
ที่มีสภาพเกาและมีจํานวนไมเพียงพอ ระบบโครงขายของมหาวิทยาลัยยังไมสามารถรองรับการเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลที่สํานักหอสมุดบอกรับไดอยางสมบูรณ  

สํานักหอสมุดเห็นวา แนวทางในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปการศึกษา 2548 มี
ดังตอไปนี้ 

1.  จัดหาโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติเพ่ือพัฒนาสํานักหอสมุดใหเปนหองสมุดดิจิตัล (Digital 
Library) และสามารถเชื่อมโยงการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดียเขากับการเรียนการสอน
แบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่สามารถรองรับสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสและส่ือมัลติมีเดียได 
พรอมกับจัดหาคอมพิงเตอรลูกขายที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกวาเดิม เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

3.   ติดตั้งจุด Wireless LAN ในอาคารหอสมุด ที่บริเวณที่นั่งอานชั้น 1 หองอานหนังสือชั้น 3 และ
ชั้น 5 ซึ่งเปนจุดที่มีเครื่องคอมพิวเตอรบริการสืบคนขอมูลจํานวนนอย ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชเครื่อง
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คอมพิวเตอรของตนเองเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยได และสรางบรรยากาศ
ความเปนวิชาการใหเกิดขึ้นในอาคารหอสมุดอยางแทจริง  

4. สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักหอสมุดศึกษาตอในระดับปริญญาโททางดานเทคโนโลยีสารสน-
เทศ เพ่ือประโยชนในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริการไดดวยตนเอง 

 
  5. การพัฒนาบริการ  
 ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุด มีเปาหมายในการใหบริการเชิงรุก ซึ่งนอกจากมีการสรางความ
รวมมือกับคณะวิชา/วิทยาลัย ทั้งในการคัดเลือกจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตางๆ แลว ยังจัดใหมี
การจัดอบรมวิธีการสืบคนฐานขอมูลตางๆ ที่ทางสํานักหอสมุดจัดหามาไวใหบริการแก อาจารย และนักศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและใหทราบถึงวิธีการตางๆ ในการคนหาขอมูลที่ตองการผานระบบออนไลน เนื่องจาก
ปจจุบันสํานักหอสมุดมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชอีกทางหนึ่ง 
 นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติของสํานักหอสมุดยังไมเอ้ืออํานวยตอผูใชในหลายๆ ดาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั้นการปรับเปล่ียนระบบอัตโนมัติจากระบบเดิมมาเปนระบบใหมจะสามารถชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใชไดมากขึ้น เชน ผูใชจะสามารถตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป รวมทั้ง
สามารถดําเนินการยืมตอไดดวยตนเอง อีกทั้งสามารถทําการยืม-คืน ไดดวยตนเอง เพ่ือเปนการลดภาระในเรื่อง
ของการขาดแคลนบุคลากรลงได 
 สําหรับปญหาในปที่ผานมา นอกจากเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระบบที่ไมมีมาตรฐาน และไม
สามารถใหบริการผูใชไดครบวงจรแลว ยังมีในเรื่องของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณไมเพียงพอกับ
สัดสวนของนักศึกษา  รวมทั้งเรื่องสถานที่นั่งอานไมเพียงพอ เนื่องจากหอง Study Room เดิมของ
สํานักหอหสมุด ไดถูกจัดใหเปนสวนของการศึกษาของคณะการแพทยแผนตะวันออกชั่วคราว ทําใหที่นั่งอานมี
จํานวนลดลง   ถึงแมจะมีการทดแทนดวยการจัดสถานที่ภายใตอาคารของสํานักหอสมุดไวให แตก็ไมเหมาะสม 
เนื่องจากไมเปนสัดสวน นักศึกษาไมไดรับความสะดวกทั้งในเรื่องของบรรยากาศและแสงสวาง จึงควรตองมีการ
ปรับปรุงสถานที่และส่ิงแวดลอมในบางจุดใหเหมาะสมและเกิดความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น 
 สวนในเรื่องของบุคลากรที่ใหบริการนั้น  เนื่องจากสํานักหอสมุดมีการเปดใหบริการตั้งแตชั้น 2 ถึง
ชั้น 6  ซึ่งในแตละชั้นมีการจัดแบงทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ออกตามความเหมาะสมของสถานที่และ   
เอ้ืออํานวยตอการใหบริการของผูใช บุคลากรผูใหบริการจึงไมเพียงพอและไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง 
โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลและจัดเก็บหนังสือและวารสารขึ้นชั้น จึงตองมีการจางนักศึกษามาชวยงานหองสมุด   
เพ่ือใหชวยจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น แตก็ประสบปญหาในเรื่องการจัดเรียงหนังสือไมถูกตองตามหมวดหมู  
เนื่องจากจํานวนหนังสือที่ตองจัดชั้นมีจํานวนมาก และนักศึกษายังไมมีความชํานาญ 
 
 

------------------------------ 
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ภาคผนวก 
 
  1.  สถิติการพัฒนาบคุลากร 
  2.  สถิติการพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3.  เอกสารประกอบองคประกอบคณุภาพที่ 1-8 
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 ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สรุปไวดังนี้ 
 
1.   การศึกษาตอ 
      มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร จํานวน 2  คน   

 
2.  การศึกษาดูงาน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

4-6 ต.ค.47  หองสมุดมหาวิทยาลัย National 
Institute of Educations (NIE) ของ 
Nangyang Technological และ
หองสมุดแหงชาติ สาขา 
Takashimaya  ประเทศสิงคโปร 

บริษัท คิโนะคูนิยะ 
บุคสโตร 

นางดาวรัตน แทนรัตน ไมเสีย
คาใชจาย 

28 ต.ค.47 หองสมุดสุรัตน โอสถานุเคราะห 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต   
รังสิต 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

บุคลากรสํานักหอสมุด 27 คน ไมเสีย
คาใชจาย 

22 มี.ค.48 หองสมุดมารวย อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย     
รังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุด 27 คน ไมเสีย
คาใชจาย 

22 มี.ค.48 
 

อุทนยานการเรียนรูตนแบบ      
ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลดพลาซา 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย     
รังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุด 27 คน ไมเสีย
คาใชจาย 

11-15 พ.ค. 
48 

หองสมุด มหาวิทยาลัยปกกิ่ง     
และหองสมุดเมืองปกกิ่ง           
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย     
ศิลปากร 

ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ 27,200.- 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
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3.  การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

11 มิ.ย. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ก.ค. 47  - ศึกษาดูงานหองสมุด มหาวิทยาลัย
ชินวัตร 

กลุมงานเทคนิค 
กลุมงานวารสาร 
อพส. / ม. ชินวัตร 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 

ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ก.ค. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ 
  พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 
  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
  กลุมงานวารสาร ครั้งที่ 
9/7/4/2547 

กลุมงานบริการ 
อพส. / ม. ชินวัตร 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 

22 ก.ค. 47  - ศึกษาดูงานสํานักหอสมุคกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

กลุมงานโสตทัศน
บริการ อพส. / 
มสว. 

นางเยาวรัตน บางสาลี ไมเสีย
คาใชจาย 

11 ส.ค. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ก.ย. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานวารสาร ครั้งที่ 9/8/5/2547 

กลุมงานวารสาร 
อพส. / ม.เอเชีย
อาคเนย 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 

9 ก.ย. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานบริการ ครั้งที่ 8/2547 

กลุมงานวารสาร 
อพส. /  
ม.เทคโนโลยี  
มหานคร 

นางกาญนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใชจาย 

10 ก.ย 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานเทคนิค ครั้งที่ 9/8/3/2547 

กลุมงานเทคนิค  
อพส. /  
ม.เทคโนโลยี  
มหานคร 
 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

24 ก.ย 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ  
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด 

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.)     
 กลุมงานโสตทัศนบริการ          
 ครั้งที่ 6/2547 

กลุมงานโสตทัศน
บริการ / สํานัก  
หอสมุด ม.รังสิต 
 

นางเยาวรัตน บางสาลี ไมเสีย
คาใชจาย 

6 ต.ค. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 โครงการพัฒนาเว็บไซต กลุมงาน
วารสาร  

กลุมงานวารสาร 
อพส. /            
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 

10 พ.ย. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 โครงการพัฒนาเว็บไซต กลุมงาน
วารสาร ครั้งที่ 9/9/6/2547 

กลุมงานวารสาร 
อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 

12 พ.ย. 47 -การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 กลุมงานเทคนิค ครั้งที่ 9/9/6/2547 

กลุมงานเทคนิค 
อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 พ.ย.47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานบริการ ครั้งที่ 9/2547 

กลุมงานบริการ 
อพส. / 
ม. ศรีปุทม 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใชจาย 

21 ม.ค.48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานเทคนิคครั้งที่ 
9/10/1/2548 

กลุมงานเทคนิค 
อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

26 ม.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 โครงการพัฒนาเว็บไซต กลุมงาน
วารสาร ครั้งที่ 9/10/1/2548 

 
 

กลุมงานวารสาร 
อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

27 ม.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานโสตทัศนบริการ ครั้งที่  
  8/2547 

กลุมงานโสตทัศน
บริการ อพส. /   
ม. กรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต 
 

นางเยาวรัตน บางสาลี ไมเสีย
คาใชจาย 

15 มี.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานบริการ ครั้งที่ 11/2547 

กลุมงานบริการ 
อพส. / 
ม. เอเชียอาคเนย 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี ไมเสีย
คาใชจาย 

25 มี.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานเทคนิค ครั้งที่ 
9/11/2/2548 

กลุมงานเทคนิค 
อพส. / 
ม. กรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต 
 

น.ส. ลมัย ประคอนสี 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

25 มี.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

30 มี.ค. 48  - การประชุมคณะอนุกรรมการ  
   พัฒนาระบบและเครือขายหอง  
สมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.)  โครงการพัฒนาเว็บไซต    
กลุมงานวารสาร ครั้งที่ 
9/11/2/2548 

กลุมงานวารสาร 
อพส. /  
ม. อัสสัมชัญ    
หัวหมาก 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 

6 พ.ค. 48  - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

  กลุมงานเทคนิคครั้งที่ 
9/12/3/2548 

กลุมงานเทคนิค 
อพส. / 
ม. กรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

12-13      
พ.ค. 48 

- การประชุม อพส.สัญจร 
   ครั้งที่ 9/12/3/2547 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและ
เครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

คนละ 700. 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/
สถาบัน 

บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

25 พ.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

 โครงการพัฒนาเว็บไซต กลุมงาน
วารสาร ครั้งที่ 9/12/3/2548 

กลุมงานวารสาร 
อพส. /            
ม. หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

นางกนกวรรณ จันทร ไมเสีย
คาใชจาย 
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4. การอบรม สัมมนา ท่ีสํานักหอสมุดจัดข้ึน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
10 มิ.ย. 47 - การอบรมการใชสารานุกรม

ออนไลน (World Book 
Online) 

สํานักหอสมุด         
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท ไมเนอรคอร
ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

28 มิ.ย.  47 - การอบรมการใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ 
โปรแกรม นวสาร 

สํานักหอสมุด     
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท อัลฟา    
ออฟฟช ออโตเมชั่น 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 ก.ค. 47 - การแนะนําและสาธิตการ
สืบคนฐานขอมูล CD-
ROM วิทยานิพนธไทย 

สํานักหอสมุด         
ม.รังสิต รวมกับ 
ศูนยบริการ
สารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (TIAC) 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช  ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 ก.ค. 47 - การอบรมการใชฐานขอมูล 
Blackwell Synergy 

สํานักหอสมุด    
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 
 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 ส.ค. 47 - การอบรมการใชฐานขอมูล  

TIC Database CD-ROM 
สํานักหอสมุด         
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ก.ย. 47 - การอบรมฐานขอมูล 
  Ebsco Host 

สํานักหอสมุด      
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท EBSCO 
Publishing จํากดั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ย. 47 - การอบรมฐานขอมูล     
  กฤตภาคออนไลน 

สํานักหอสมุด     
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 
จํากัด  

นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

7 ต.ค.47 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการเสวนาวิชาการ   
และบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2547  
ครั้งที่ 1  เรื่อง “ การเขียน 
รายงานการประชุม”          
โดยนางสาวชะออน พันถัน 
หัวหนาสนง. เลขานุการ 
สํานักหอสมุด ม.รังสิต  

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
12 ต.ค. 47  - โครงการเสวนาวิชาการ

และบริการสํานักหอสมุด  
ประจําปการศึกษา 2547 
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การอนุรักษ  
พลังงานในสํานักงาน”     
โดย อ. จรูญ ลงสุวรรณ  
รองผูอํานวยการสํานักงาน
อาคารและสิ่งแวดลอม 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส ชะออน  พันถัน 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
น.ส สุภาพร เฉลยไกร 
นางบุญเสริม แหวนแกว 

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 ต.ค 47 - โครงการเสวนาวิชาการ
และบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2547 
ครั้งที่ 3  เรื่อง “ บุลลากร
สํานักหอสมุดดูงาน ณ 
ประเทศสิงคโปร ” 

   โดยนางดาวรัตน       
แทนรัตน หัวหนาแผนก
เทคนิค สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส ชะออน  พันถัน 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
นางกันยา ไทยฉาบ 
น.ส.อรอุมา ย้ิวภู 
 
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 พ.ย. 47 - การอบรมการใช e - Book 

Net Library 
สํานักหอสมุด    
รวมกับ บริษัท เบส 
บุคส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

30 พ.ย. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การแนะนําและสาธิตการ 
  สืบคนฐานขอมูลออนไลน 
  News Center 
 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักหอสมุด    
รวมกับ บริษัท  
อินโฟ-เควสท จํากัด 
 
 
 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

16 ธ.ค. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุมบุคลากร 
  สํานักหอสมุด  ครั้งที่    
1/2547 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงาน/สถาบัน 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
16 ธ.ค. 47 (ตอ)  น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 

นางอุไร เครือตา 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
นางสุภาพร เฉลยไกร 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
น.ส. อรอุมา ย้ิวภู 
น.ส. สมฤทัย ฉัตรสกุล 

 

12 ม.ค. 48 -  สาธิตการสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนจากฐานขอมูล 
ACM Digital Library 

สํานักหอสมุด     
ม.รังสิตรวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

25 เม.ย. 48 
 
 
 

- โครงการเสวนาวิชาการ
และบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2547 
ครั้งที่ 4เรื่อง “นําเสนอ 

   ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพหองสมุด” 

   โดยนางนฤมล พฤกษศิลป  
หัวหนาแผนกบริการ  
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว 
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 
นางอุไร เครือตา 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางกันยา ไทยฉาย 
น.ส. อรอุมา ย้ิวภู 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 พ.ค. 48 - โครงการเสวนาวิชาการ

และบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2547 
ครั้งที่ 5 เรื่อง “บุคลากร
สํานักหอสมุดดูงาน
ตางประเทศ” 

   โดย ดร. มลิวัลย      
ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ
สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
นางอุไร เครือตา 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
นางบุญเสริม แหวนแกว 

ไมเสีย
คาใชจาย 

26 พ.ค. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมการใชฐานขอมูล   
  มติชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

สํานักหอสมุด     
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท เอ็ม เอ็ด
ดูเคชั่น จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา  เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย
คาใชจาย 

31 พ.ค. 48 - โครงการเสวนาวิชาการ
และบริการสํานักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2547 
ครั้งที่ 6  เรื่อง “โครงการ
กิจกรรม 5 ส.” โดย อ.จรูญ  
ลงสุวรรณ  รองผูอํานวย 

   การสํานักงานอาคารและ
ส่ิงแวดลอม  และคณะ 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน  ไมเสีย
คาใชจาย 
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5. การอบรม สัมมนา ท่ีหนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดข้ึน  
 

วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
16 มิ.ย. 47 - การอบรมหลักสูตร 

"มาตรฐานการจัด
การพลังงาน" 

สํานักงานอาคารและ
ส่ิงแวดลอม ม.รังสิต
รวมกับ บริษัท ทีม
คอนชัลติ้ง เอนจิ
เนียริ่ง แอนด 
แมเนจเมนท จํากัด 

น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางอุไร เครือตา 

ไมเสีย
คาใชจาย 

22, 25 ม.ิย. 
47 

- การฝกอบรมหลักสูตร "การ
เขียนหนังสือราชการ การ
ทําบันทึกเสนอและการ
เขียนรายงานการประชุม" 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ชะออน พันถัน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

6,8 ก.ค. 47 - การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการ การทําบันทึกเสนอ
และการเขียนรายงานการ
ประชุม 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย
คาใชจาย 

11 ส.ค. 47 - รวมถวายพระพรและการ
ประกวดดนตรีไทยฯ เฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษาบรม
ราชินี 

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถัน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

16 ส.ค. 47 - การแสดงมหกรรมดนตรีจีน 
จาคณะนักศึกษาวิทยาลัย
ดนตรี มหาวิทยาลัยครู 
กวางสี ประเทศจีน 

ภาควิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20 ส.ค. 47 - โครงการพัฒนาภาวะผูนํา
ทางการศึกษา เรื่อง 
“นโยบายสงเสริมการจัด
การศึกษาระบบสองภาษา” 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

27 ส.ค. 47 -  การเขารวมงานประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติแกทีมเชียร   
ลีดเดอร 

 

สํานักงานกิจการ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ชะออน พันถัน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
16 ก.ย. 47 - การสัมมนาเรื่อง การ     

  ออกแบบเครื่องมือวิจัย 
สําหรับ งานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียน การสอน 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย,      
ศูนยสนับสนุนการ
เรียนรู ม. รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

ไมเสีย
คาใชจาย 

17 ก.ย. 47 - การเสวนาเรื่อง Fahrenheit 
9/11 

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

23 ก.ย. 47 - เขารวมพิธีไหวครู คณะ
การแพทยแผนตะวันออก 

คณะการแพทยแผน
ตะวันออก ม.รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

4 ต.ค. 47 - พิธีทําบุญเล้ียงพระและเย่ียม
ชมศูนยศึกษาวิภาวดี  

คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ม.รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

13-15 ต.ค. 
47 

- การอบรมโปรแกรม Flash 
MX เบ้ืองตน 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

9 พ.ย. 47 - การสัมมนาการจัดการเรียน
การสอนโดยวิธีบูรณาการ
ระหวางวิชาการกับกิจกรรม
นักศึกษา 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

12-13 พ.ย. 
47 

- การสัมมนาเรื่อง “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสําหรับหัวหนางาน” 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

25 พ.ย. 47 -  การสัมมนาเรื่อง “สหกิจ
ศึกษา :  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต” 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 พ.ย. 47 - งานเปดตัวหลักสูตรปริญญา
โทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาระบบ
สองภาษา 

 
 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
8-9 ธ.ค. 47 - การสัมนาเชิงปฎิบัติการ 

  เรื่อง “การเขียนแผนปฎิบัติ    
  การและการเขียนโครงการ 
  เพ่ือการจัดทํางบประมาณ” 

สํานักงานวาง
แผนพัฒนาคุณภาพ, 
สํานักงานการเงิน
และงบประมาณ, 
ศูนยพัฒนาทรัพยา-
กรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

17 ธ.ค. 47 - พิธีเปดงาน “IT in Trend” บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

6 ม.ค. 48 - การฝกอบรมหลักสูตร 
Service Excellence 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว 
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
น.ส. อรอุมา ย้ิวภู  

ไมเสีย
คาใชจาย 

1 ก.พ. 48 - การสัมมนาเรื่อง 
“Knowledge Management : 
The Invisible Key to 
Business Success” (การ
จัดการความรู : แนวทางสู
ความสําเร็จทางธุรกิจที่คุณ
อาจจะคาดไมถึง) 

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ก.พ. 48 - การฝกอบรมหลักสูตร “การ
ทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ” 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางอุไร เครือตา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 

ไมเสีย
คาใชจาย 

9 -11 ก.พ. 
48 

- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต 
หลักสูตรสํานักงานคณะณะ
กรรมการการอุดมศึกษา 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สํานักงานประกัน
คุณภาพ  

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

18 ก.พ. 48 - การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน 
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน   

  กิจกรรมงานตรุษจีน      
“หนีหาว ชุนเจี๋ย” 

ภาควิชาภาษาจีน 
คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
4 มี.ค. 48 - พิธีมอบทุนการศึกษาและ

รางวัลคะแนนดีเย่ียม 
 

สํานักงานรับ-      
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

28-29 มี.ค. 
48 

- การสัมมนาบุคลากรประจําป 
2548 “พลังสูความสําเร็จ
ของการพัฒนามหาวิทยาลัย
อยางยั่งยืน” 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

7-8 พ.ค. 48 - การสัมมนาบุคลากรฝาย  
วิชาการ 

ฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน ไมเสีย
คาใชจาย 

23-27 พ.ค. 
48 

- การอบรม ITE Essential I คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 

30-31 พ.ค. 
48 

- การอบรม ITE Essential II คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 
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6. การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
17 มิ.ย. 47 - การสัมมนาวิชาการเรื่อง 

"โปรแกรม WebSIS กับ 
Z39.5" 

คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

คนละ 100.- 

18 มิ.ย. 47 - การสัมมนาเตรียมการจัด 
  งานสัปดาหหองสมุด 
ครั้งที่ 29 พุทธศักราช 
2547  เรื่อง "รําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
พระนางเจาสิริกิต์ิ  

  พระบรมราชินีนาถ" 

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

คนละ 400.- 

25 มิ.ย. 47 - การสัมมนาเรื่อง Library 
Internship and 
Librarian Exchange 
Programme : 
International 
Experiences 

International Librarians 
and Information 
Specialists Group (ILIS), 
Thai Library Association 
(TLA) 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ก.ค. 47 - การประชุม "โครงการ
จัดทําฐานขอมูล
สหบรรณานุกรม (Union 
Catalog) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

13 ก.ค. 47 - โครงการจัดอบรมเรื่อง   
"การคนหาขอมูลบน
เว็บไซตธนาคารแหง
ประเทศไทย" 

หอสมุดและจดหมายเหตุ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ค. 47 - การเสวนา "พิพิธภัณฑ
การเมืองและ
ธรรมศาสตร" ในโอกาส
มหาวิทยาลัยธรรม 

   ศาสตรจะมีอายุครบ   
70 ป ใน พ.ศ. 2547 

หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รวมกับหอสมุดปรีดี    
พนมยงค 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

15 ก.ค. 47 - รวมงานแนะนําซีดีรอม 
  ศูนยเอกสารประเทศไทย 

ศูนยเอกสารประเทศไทย 
วิทยบริการ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
20 ก.ค. 47 - สัมมนา  E-Contentday   

เรื่อง Products and 
needs analysis for 
content selection 

หองสมุด ปวย อ๊ึงภาภรณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

22-23 ก.ค. 
47 

- สัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
"แนวโนมของหองสมุด
ในประเทศไทย ป 2553" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

คนละ 
1,000.-บาท 

27 ก.ค. 47 - Year 2004 Thailand 
Library Connect 
Seminar 

Elsevier และ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

6 ส.ค. 47 - การสาธิตแนะนํา
ฐานขอมูล EBSCO 
Publishing Conference 

บริษัท EBSCO 
Publishing ณ โรงแรม
ดุสิตธานี 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

6 ส.ค. 47 - การอบรมเรื่อง "การ
พัฒนาบุคลิกภาพของ
บรรณารักษบริการ" 

ศูนยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

นางกัลยา ตันจะโร 
นางบุญเสริม แหวนแกว 

คนละ 700.-  

26-27 ส.ค. 
47 

- การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาระบบ
เครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสใน
อนาคต” 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบและเครือขายหอง 
สมุดสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชน (อพส.) และศูนย
สนเทศและหอสมุด ม. 
ธุรกิจบัณฑิตย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

คนละ 800.- 

10 ก.ย. 47 - โครงการวิจัยสูปฏิบัติ
เรื่อง “หองสมุด
มหาวิทยาลัย : ผูใชและ
ผูใหบริการ” 

ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะ
อักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

15 ก.ย. 47 - การเขารวมงาน       
“ทศวรรษวันรําลึก 

    ดร.ไสว สุทธิพิทักษ” 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

16-17 ก.ย. 
47 

- การสัมมนา Online 
Information and 
Education conference 
2004 : from Open 
Access to Open  

  Learning 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ   
สวนดุสิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, บริษัท บุค
โปรโมชั่นแอนดเซอรวิส 
และบริษัท บุคเน็ท จํากัด 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ประทีป  ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
21 ก.ย. 47 - ประชุมสารสนเทศ

อเมริกันศึกษา 
ศูนยสารสนเทศ       
สถานฑูตอเมริกัน 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 

22 ก.ย. 47 - การเขารวมเปดบริการ 
  ศูนยความรูวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยี 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

23-25 ก.ย. 
47 

- การประชุมภาคีความ  
  รวมมือ Thai University  
  ebook Net ครั้งที่ 1 

หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร  จ.
นครปฐม 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14-15 ต.ค. 
47 

- การประชุมใหญสามัญ
ประจําปสมาคมจดหมาย
เหตุไทยเรื่อง “หลักฐาน
เกาบอกเลาปจจุบัน : 
การดูแลรักษาและนํา  
มาใช” 

สมาคมจดหมายเหตุไทย, 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม 
 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 500.-  

20-22 ต.ค. 
47 

- การสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
22 เรื่อง “เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม
และความทาทายของ
หองสมุดในศตวรรษที่ 
21” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
รวมกับ คณะกรรมการ
พัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกัลยา ตันจะโร 

คนละ 
2,000.- 

15-18 พ.ย. 
47 

- การประชุมใหญสามัญ 
“มิติใหมในการพัฒนา
หอสมุด” 

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

2,200.- 

22-24 พ.ย. 
47 

- Asian Library and 
Information Conference  

สมาคมหองสมุด รวมกับ 
Asia Library News, Info 
Media Asia Ltd. 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

5,900.-      
(ใชงบคณะ 
IT) 

23 พ.ย. 47 - การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการนานาชาติเรื่อง   
“ความอัจฉริยะในระบบ
คอมพิวเตอรและการ
ส่ือสารป 2547” 

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร น.ส. ประทีป ชนิบดี 1,000.- 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
25.พ.ย. 47 - การบรรยายเรื่อง “หอง 

สมุดอเมริกา : การ    
พัฒนาที่เปล่ียนไป” 

 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร
และบรรณารักษศาสตร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยา 
ศาสตร ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 

10-11 ม.ค. 
48 

- การจัดการเรียนแบบ
ออนไลนดวยระบบ Open 
Source (MS “Atutor”  
รุนที่ 5) หลักสูตรการ
ติดตั้งและดูแลระบบ 
Atutor สําหรับผูดูแล
ระบบ  

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

น.ส. ประทีป ชนิบดี 1,000.- 

21 ม.ค. 48 - การอภิปรายทางวิชาการ
เรื่อง “ความรวมมือในการ
จัดทําสหบรรณานุกรม
ของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” 

ศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

17-18 ก.พ. 
48 

- การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การประกัน
คุณภาพหองสมุดสถาบัน 

  อุดมศึกษา : เกณฑ
มาตรฐานและแนวทางสู
การ ปฎิบัติ” 

คณะกรรมการอํานวย
ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 
รวมกับ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

คนละ 
1,400.- 

25 ก.พ. 48 - การสัมมนาเรื่อง “การ
บริหารจัดการและการใช
งานอันมีทรัพยสินทาง
ปญญาในโลกยุคดิจิทัล” 

ศูนยบริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยี สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

คนละ 700.- 

28 ก.พ. 48 - การสัมมนาเรื่อง      
“เครือขายขอมูลการวิจัย
แรงงาน” 

สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 

น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

17 มี.ค. 48 - การใชฐานขอมูล 
Scopus-Find Out 

Mahidol University, 
Rajvithe Campus Lib. 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

21 มี.ค. 48 - Thailand Education 
Research Conference 
2005 : Building the 
Digital Campus 

Sun Microsystems 
(Thailand) Ltd. 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
25 มี.ค. 48 - การสัมมนาคณะทํางาน 

  ความรวมมือระหวาง 
  หองสมุดสถาบันอุดม 
  ศึกษาเรื่อง “Newspaper 
Link : มิติใหมของฐาน 
ขอมูลหนังสือพิมพใน
ประเทศไทย”   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางกัลยา ตันจะโร 

คนละ 300.- 

30 มี.ค. 48 - Sun Storage & Data 
Management 
Conference : Turning 
Up the Heat to Simplify 
the Data Center 

Sun Microsystems 
(Thailand) Ltd. 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

1 เม.ย. 48 - การอบรมเรื่อง “การ
บริหารทีมงานสําหรับ
หองสมุด” 

ศูนยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

คนละ 800.- 

12 พ.ค. 48 - การสัมมนาและอบรม
ทางวิชาการประจําป 
2547 

สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20 พ.ค. 47 - ประชุมระดมความ
คิดเห็นถึง พรบ. 
จดหมายเหตุแหงชาติ   

กรมศิลปากร สํานัก
จดหมายเหตุแหงชาติ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

20, 30 พ.ค. 
48 

- นักสืบคนสารสนเทศมือ
อาชีพ รุนที่ 2 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

คนละ 150.- 
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 ในปการศึกษา 2547 สํานักหอสมุด มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปไวดังนี้ 
 
การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/

สถาบัน 
บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

11 มิ.ย. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

11 ส.ค. 47 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

25 มี.ค. 48 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
กลุมงานเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2547 

กลุมงาน
เทคโนโลยี อพส. / 
ม. ธุรกิจบัณฑิตย 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2547 
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การอบรม สัมมนา ท่ีสํานักหอสมุดจัดข้ึน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
10 มิ.ย. 47 - การอบรมการใชสารานุกรม

ออนไลน (World Book 
Online) 

สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท ไมเนอรคอร
ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

28 มิ.ย.  47 - การอบรมการใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ 
โปรแกรม   นวสาร 

สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท อัลฟา    
ออฟฟช ออโตเมชั่น 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 ก.ค. 47 - การแนะนําและสาธิตการ
สืบคนฐานขอมูล CD-ROM 
วิทยานิพนธไทย 

สํานักหอสมุด  
ม.รังสิต รวมกับ 
ศูนยบริการ
สารสนเทศทาง
เทคโนโลยี (TIAC) 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช  ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 ก.ค. 47 - การอบรมการใชฐานขอมูล 
Blackwell Synergy 

สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 ส.ค. 47 - การอบรมการใชฐานขอมูล 

TIC Database CD-ROM 
สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ก.ย. 47 - การอบรมฐานขอมูล Ebsco 
Host 

สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท EBSCO 
Publishing จํากดั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช  ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ย. 47 - การอบรมฐานขอมูล     
กฤตภาคออนไลน 

สํานักหอสมุด 
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. 
จํากัด  

นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช  ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 พ.ย. 47 - การอบรมการใช e-Book 
NetLibrary 

สํานักหอสมุด 
รวมกับ บริษัท เบส 
บุคส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 



 
 

110

วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 พ.ย. 47 (ตอ)  นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

30 พ.ย. 47 - การแนะนําและสาธิตการ 
สืบคนฐานขอมูลออนไลน 
News Center 

สํานักหอสมุด 
รวมกับ บริษัท อิน
โฟ-เควสท จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอน 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

12 ม.ค. 48 - สาธิตการสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนจากฐานขอมูล 
ACM Digital Library 

สํานักหอสมุด  
ม.รังสิตรวมกับ 
บริษัท บุคสโปรโม  
ชั่น แอนด เซอรวิส 
จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางเยาวรัตน บางสาลี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

26 พ.ค. 48 - อบรมการใชฐานขอมูล    
มติชน 

สํานักหอสมุด  
ม.รังสิต รวมกับ 
บริษัท เอ็ม เอ็ด
ดูเคชั่น  จํากัด 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
26 พ.ค. 48 (ตอ)  นางกัลยา ตันจะโร 

น.ส. ทิพยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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การอบรม สัมมนา ท่ีหนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตจัดข้ึน 
 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
13-15 ต.ค. 
47 

- การอบรมโปรแกรม Flash 
MX เบ้ืองตน 

ศูนยพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย    
มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

23-27 พ.ค. 
48 

- การอบรม ITE Essential I คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 

30-31 พ.ค. 
48 

- การอบรม ITE Essential I คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 
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การอบรม สัมมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
17 มิ.ย. 47 - การสัมมนาวิชาการเรื่อง 

"โปรแกรม WebSIS กับ 
Z39.5" 

คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

คนละ 100.- 

8 ก.ค. 47 - การประชุม "โครงการ
จัดทําฐานขอมูล
สหบรรณานุกรม (Union 
Catalog) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

13 ก.ค. 47 - โครงการจัดอบรมเรื่อง 
"การคนหาขอมูลบน
เว็บไซตธนาคารแหง
ประเทศไทย" 

หอสมุดและจดหมายเหตุ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20 ก.ค. 47 - สัมมนา E-Content day 
เรื่อง Products and 
needs analysis for 
content selection  

หองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร ศูนยรังสิต 
 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

27 ก.ค. 47 - Year 2004 Thailand 
Library Connect 
Seminar 

Elsevier และ 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

6 ส.ค. 47 - การสาธิตแนะนํา
ฐานขอมูล EBSCO 
Publishing Conference 

บริษัท EBSCO 
Publishing ณ โรงแรม
ดุสิตธานี 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

26-27 ส.ค. 
47 

- การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาระบบ
เครือขายหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสในอนาคต” 

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบแลเครือขาย
หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(อพส.) และ 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส. กาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. ลมัย ประคอนสี 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

คนละ 800.- 

16-17 ก.ย. 
47 

- การสัมมนา Online 
Information and 
Education conference 
2004 : from Open 
Access to Open 
Learning 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, บริษัท บุค
โปรโมชั่นแอนดเซอรวิส 
และบริษัท บุคเน็ท จํากัด 
 

น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ประทีป  ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
22 ก.ย. 47 - การเขารวมเปดบริการ

ศูนยความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร, สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 

23-25 ก.ย. 
47 

- การประชุมภาคีความ 
รวมมือ Thai University 
ebook Net ครั้งที่ 1 

หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร  
จ.นครปฐม 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20-22 ต.ค. 
47 

- การสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 
22 เรื่อง “เทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรม
และความทาทายของ
หองสมุดในศตวรรษที่ 
21” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
รวมกับ คณะกรรมการ
พัฒนาหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกัลยา ตันจะโร 

คนละ 
2,000.- 

23 พ.ย. 47 - การประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการนานาชาติเรื่อง   
“ความอัจฉริยะในระบบ
คอมพิวเตอรและการ
ส่ือสารป 2547” 

มหาวิทยาลัยชินวัตร น.ส. ประทีป ชนิบดี 1,000.- 

10-11 ม.ค. 
48 

- การจัดการเรียนแบบ
ออนไลนดวยระบบ Open 
Source (MS “Atutor รุนที่ 
5) หลักสูตรการติดตั้งและ
ดูแลระบบ Atutor สําหรับ
ผูดูแลระบบ  

สํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ 

น.ส. ประทีป ชนิบดี 1,000.- 

28 ก.พ. 48 - การสัมมนาเรื่อง      
“เครือขายขอมูลการวิจัย
แรงงาน” 

สถาบันวิจัยและให
คําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร 

น.ส. ประทีป ชนิบดี 
น.ส. อรนุช ไตยราช 

ไมเสีย
คาใชจาย 

17 มี.ค. 48 - การใชฐานขอมูล Scopus-
Find Out 

Mahidol University, 
Rajvithe Campus Lib. 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน ป รายการ หนวยงาน/สถาบัน บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
21 มี.ค. 48 - Thailand Education 

Research Conference 
2005 : Building the 
Digital Campus 

Sun Microsystems 
(Thailand) Ltd. 

น.ส. ประทีป ชนิบดี ไมเสีย
คาใชจาย 

25 มี.ค. 48 - การสัมมนาของ
คณะทํางานความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง 
"Newspaper Link :    
มิติใหมของฐานขอมูล
หนังสือพิมพในประเทศ
ไทย”       

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางกัลยา ตันจะโร 

คนละ 300.- 

30 มี.ค. 48 - Sun Storage & Data 
Management 
Conference : Turning Up 
the Heat to Simplify the 
Data Center 

Sun Microsystems 
(Thailand) Ltd. 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชนิบดี 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20, 30 พ.ค. 
48 

- นักสืบคนสารสนเทศมือ
อาชีพ รุนที่ 2 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน 

นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 

คนละ 150.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

116

เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
         1.1  มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
  เอกสารอางถึง :   MA-สหส.1-1         ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
  : MA-สหส.1-2   รูปภาพประกอบ 
  : MA-สหส.1-3 คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
    สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 
  : MAS-สหส.บก.17 คูมือการใชหองสมุด ปการศึกษา 2546  
 

1.2 แผนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  เอกสารอางถึง : MA-สหส.1-4 แผนการดําเนินงานประจําป 2547 และ 
     สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
     ประจําป 2547 
   : MA-สหส.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
     สํานักหอสมุด 
   : MA-สหส.2-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจาํ 
     สํานักหอสมุด 
   : MA-สหส.2-3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     สํานักหอสมุด    
   : MAS-สมว.1.1.3 แผนพัฒนาของฝายวิชาการ ปการศึกษา  
     2546-2549 
 

เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 2   :    การบริหารจัดการ 
 2.1  มีระบบบริหารจัดการ 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-1 โครงสรางบริหารสํานักหอสมุด 

  : MA-สหส.2-2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประจาํสํานัก                            
หอสมุด 

  : MA-สหส.2-3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานัก    
หอสมุด 

  : MA-สหส.2-4 การประชุมบุคลากรในแผนก 
  : MA-สหส.1-4 แผนการดําเนินงานประจําป 2547 และ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
ประจําป 2547 

  : MA-สหส.7-1 แฟมรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็นของผูใช 
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2.2  มีการจัดสรรงบประมาณ 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-5 การจัดทํางบประมาณประจําป 2547 
     : MA-สหส.2-6 แฟมสรุปการใชงบประมาณประจําป 2547 
     : MA-สหส.2-7 แฟมสรุปประเมินโครงการประจาํป 2547 
 
2.3 มีการจัดสรรคาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-8 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 

ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  
2547 

     : MAS-สหส.1 จํานวนนักศึกษาประจําป 2547 ขอมูลจาก 
       สํานักงานทะเบียน 
2.4 มีการบริหารงานบุคคล 

2.4.1  มีจํานวนบุคลากรทําหนาท่ีใหบริการจํานวนเหมาะสม 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-9 จํานวนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลกร  
 
 2.4.2  มีการพัฒนาบุคลากร 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-10 การจัดกิจกรรรม 
     : MA-สหส-2-11 การพัฒนาบุคลากร 
     : MA-สหส.2-12 สรุปผลการาอบรม สัมมนา 
     : MA-สหส.2.13 การอบรม สัมมนา ภายนอก   
2.5 มีอาคารสถานท่ี 

2.5.1  มีอาคารเปนเอกเทศ 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-14 อาคารสถานที่ สํานักหอสมุด 
     :  MA-สหส.2-15 แฟมบันทึกการแจงซอม 
 2.5.2  มีการรักษาความปลอดภัย 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.2-14 อาคารสถานที่ สํานักหอสมุด 
 

เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 3 :  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

 เอกสารอางถึง : MA-สหส.พน.3-1 แฟมจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ในสํานักหอสมุด    

     :  MA-สหส.2-8  จํานวนรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร 
     :  MA-สหส.2-13 แฟมอาคารสถานที่สํานักหอสมุด 
     : MAS-สหส.1 จํานวนนักศึกษาประจําป 2547 ขอมูลจาก 
       สํานักงานทะเบียน 
     : MAS-สหส.2 จํานวนอาจารยประจําป 2547 ขอมูลจาก 
       สํานักงานบุคคล 
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3.2  มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 เอกสารอางถึง : MA-สหส.พน.4-1 แฟมลักษณะของโปรแกรมและระบบงาน

คอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด    
มหาวิทยาลัยรังสิต 

  :  MA-สหส.พน.4-2 แฟมรายการรหัสเอกสารปฏิบัติงาน (WP, 
WI, MA  และ MAS) ของระบบคอมพิวเตอร
แตละระบบยอย 

  :  MA-สหส.ทน.1-13 คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร      
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

  :  MA-สหส.ทน.2-8 คูมือโปรแกรมงานวารสาร 
  :  MA-สหส.ทน.6-10 คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร      

งานจัดหมวดหมูและลงรายการ  
  :  MA-สหส.บก.5-1 คูมือการสืบคนรายการสาธารณะออนไลน 

(OPAC) 
  :  MA-สหส.บก.5-2 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต

(WEBPAC) 
    

3.3 มีเว็บไซตสํานักหอสมุด 
WP-สหส.พน.1  :   การเขียน  Web site ของสํานักหอสมุด   

    เอกสารอางถึง : MA-สหส.พน.1-1 คูมือการทําเว็บไซตสํานักหอสมุด 
      : MA-สหส.พน.1-2 แฟมเว็บไซตสํานักหอสมุด 
 

WP-สหส.พน.2  :   การแกไขและปรับปรุง  Web site สํานักหอสมุด   
    เอกสารอางถึง : MA-สหส.พน.1-1 คูมือการทําเว็บไซตสํานักหอสมุด 
         

3.4 บุคลากรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    เอกสารอางถึง : MA-สหส.พน.5-1 แฟมการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี   

สารสนเทศ 
 
เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่  4  :  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4.1  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
   WP-สหส.ทน.1   :    การจัดหาหนังสือและสื่อโสตทัศน 
         เอกสารอางถึง    :    WI-สหส.ทน.1-1      การจัดสรรงบประมาณ   
        :    WI-สหส.ทน.1-2  พิจารณาเสนอซื้อหนังสือโดยผูเสนอซื้อ 
     : WI-สหส.ทน.1-3  การซื้อส่ือโสตทัศนโดยใชเงินสด 
     : WI-สหส.ทน.1-4  การพิมพบันทึกขออนุมัติ 
     : WI-สหส.ทน.1-5  การตรวจสอบสภาพหนังสือและส่ือโสตทัศน 
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  : WI-สหส.ทน.1-6  การลงทะเบียนหนังสือ 
  : WI-สหส.ทน.1-7 การคัดเลือกวีดีทัศนและแถบบันทึกเสียงสง

สําเนา 
  : WI-สหส.ทน.1-8 การพิมพรายละเอียดของส่ือโสตทัศนที่สงทํา

สําเนาในแบบฟอรม ทน.02 
  : WI-สหส.ทน.1-9 การลงทะเบียนบนส่ือโสตทัศน 
  : WI-สหส.ทน.1-10 การลงทะเบียนส่ือโสตทัศนในสมุดทะเบียน 
  : FM-สหส.ทน.1-1 งบประมาณที่ขอจัดตั้งคาหนังสือ,             

ส่ือโสตทัศน, วารสาร และหนังสือพิมพ     
ประจําปงบประมาณ 

  : FM-สหส.ทน.1-2 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือเพ่ือการ
พิจารณาจัดซื้อ 

   :  FM-สหส.ทน.1-3 บันทึกคาใชจายในการซื้อหนังสือและ        
ส่ือโสตทัศน ประจําปงบประมาณ 

   :  FM-สหส.ทน.1-4 สถิติการซื้อหนังสือ, ส่ือโโสตทัศนใหคณะ         
   :  FM-สหส.ทน.1-5 ตารางแสดงคาใชจายในการซื้อทรัพยากร

สารสนเทศใหคณะหนวยงานตางๆ ในป         
งบประมาณ 

   :  FM-สหส.ทน.1-6 ตารางสรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ซื้อ
ใหคณะหนวยงานตางๆ ประจําปงบประมาณ 

   :  FM-สหส.ทน.1-7 บันทึกแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     :  FM-9203-3-1 ใบขออนุมัติงบประมาณ 
  : MA-สหส.ทน.1-1 นโยบายการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 
  : MA-สหส.ทน.1-2 แฟมจัดสรรงบประมาณหนังสือและ          

ส่ือโสตทัศน 
  : MA-สหส.ทน.1-4 สมุดงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรประจําป          

งบประมาณ  
  : MA-สหส.ทน.1-7 แฟมแจงคาหนังสือที่จัดซื้อเขามาเรียบรอย

แลว 
  : MA-สหส.ทน.1-8 แฟมบันทึกอนุมัติเพ่ือรอวางบิล  
  : MA-สหส.ทน.1-9 สมุดเบิกเงินสด 
  : MA-สหส.ทน.1-10 สมุดรับใบวางบิล  
  : MA-สหส.ทน.1-11 แฟมสรุปคาใชจายในการซื้อหนังสือและ    

ส่ือโสตทัศน 
  : MA-สหส.ทน.1-12 แฟมแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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  : MA-สหส.ทน.1-13 คูมือการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร      
งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    
  WP-สหส.ทน.2   : การจัดหาวารสาร 
   เอกสารอางถึง    : WI-สหส.ทน.1-1   การจัดสรรงบประมาณ 
     : WI-สหส.ทน.2-1 การจัดหาวารสาร 
     : WI-สหส.ทน.2-2 การคนหารายละเอียดวารสาร  
     : WI-สหส.ทน.2-3 การบอกรับวารสาร 
     : WI-สหส.ทน.2-4 การทําบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับ 

       วารสาร 
  : WI-สหส.ทน.2-5 การชําระเงินคาบอกรับวารสาร  
                     : WI-สหส.ทน.2-6 การทําบันทึกสรุปคาใชจายแจงแผนกการเงิน

และงบประมาณ 
     : WI-สหส.ทน.2-7 การทําบันทึกแจงผลการบอกรับ 

 : FM-สหส.ทน.1-1 งบประมาณที่ขอจัดตั้งคาจัดซื้อทรัพยากร                   
สารสนเทศประจําปงบประมาณ 

     : FM-สหส.ทน.1-2 แบบฟอรมเสนอรายชื่อหนังสือ 
     : FM-สหส.ทน.1-7 บันทึกแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     : FM-สหส.ทน.2-1 จดหมายขอใบเสนอราคาวารสารภาษาตาง 
       ประเทศ 
  : FM-สหส.ทน.2-2 ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
  : FM-สหส.ทน.2-3 ใบส่ังซื้อตราสารตางประเทศ   
  : FM-สหส.ทน.2-5 บันทึกสรุปเงินคาบอกรับวารสารแกแผนก 

การเงิน    
  : FM-สหส.ทน.2-6 บันทึกสรุปเงินคาบอกรับวารสารแกแผนก  

งบประมาณ    
     : FM-9203-3-1 ใบขออนุมัติงบประมาณ 
     : MA-สหส.ทน.1-1 นโยบายการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร 
       สารสนเทศ 
     : MA-สหส.ทน.1-3 แฟมจัดสรรงบประมาณวารสารและ 
       หนังสือพิมพ  
     : MA-สหส.ทน.1-12 แฟมแจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
     : MA-สหส.ทน.2-1 คูมือโปรแกรมปอน Worksheet วารสาร 

     : MA-สหส.ทน.2-2 คูมือคัดเลือกวารสารที่บริษัทตัวแทนบอกรับ     
       วารสาร 
     : MA-สหส.ทน.2-3 คูมือรายชื่อวารสารที่สํานักพิมพผลิตเผยแพร 
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      : MA-สหส.ทน.2-5 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและหนังสือ 
        พิมพที่บอกรับตรง  
     : MA-สหส.ทน.2-6 แฟมบันทึกการแจงคาวารสารและหนังสือ 
        พิมพแกแผนกงบประมาณ 
     : MA-สหส.ทน.2-7 สรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ 
     : MA-สหส.ทน.2-8 คูมือโปรแกรมวารสาร   
     : MA-สหส.ทน.2-9 คา Impact factor ของวารสารตางประเทศ 
     : MAS-9202-1-1 สมุดใบยืมเงินทดลองจาย 
 
  WP-สหส.ทน.3   : การจัดหาหนังสือพิมพ 
   เอกสารอางถึง    : WI-สหส.ทน.1-1 การจัดสรรงบประมาณ 

     : WI-สหส.ทน.2-6 การการทําบันทึกสรุปคาใชจายแจงแผนก 
      การเงินและงบประมาณ  

     : WI-สหส.ทน.2-7 การทําบันทึกแจงผลการตอบรับ  
     : WI-สหส.ทน.3-1 การเสนอซื้อหนังสือพิมพ  

   : WI-สหส.ทน.3-2 การบอกรับหนังสือพิมพกับสายสง  
  : WI-สหส.ทน.3-3 การบอกรับหนังสือพิมพโดยตรงกับ      

สํานักพิมพ 
     : WI-สหส.ทน.3-4 การทําบันทึกขออนุมัติเงินคาบอกรับ 
       หนังสือพิมพ   
     : WI-สหส.ทน.3-5 การชําระเงินคาบอกรับหนังสือพิมพ 
     : FM-สหส.ทน.1-1 งบประมาณที่ขอจัดตั้งคาหนังสือ, ส่ือโสตทัศน 

วารสาร, และหนังสือพิมพ ประจําป           
งบประมาณ 

     : FM-สหส.ทน.1-3 แบบฟอรมเสนอรายชื่อเพ่ือการพิจารณาจัดซื้อ 
     : FM-สหส.ทน.1-7 แจงผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  :   FM-สหส.ทน.2-6 บันทึกสรุปเงินคาบอกรับวารสารแกงาน     

งบประมาณ  
     : FM-9203-3-1 ใบขออนุมัติงบประมาณ 
     : MA-สหส.ทน.1-1 นโยบายการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากร 
       สารสนเทศ 
     : MA-สหส.ทน.1-3 แฟมจัดสรรงบประมาณวารสารและ 
       หนังสือพิมพ 
     : MA-สหส.ทน.1-12 แฟมแจงผลการหาทรัพยากรสารสนเทศ
     : MA-สหส.ทน.2-1 คูมือโปรแกรมปอน Worksheet วารสาร 
     : MA-สหส.ทน.2-5 แฟมใบเสร็จรับเงินของวารสารและ 
       หนังสือพิมพที่บอกรับตรง 
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     : MA-สหส.ทน.2-6 แฟมบันทึกการแจงคาวารสารและ 
       หนังสือพิมพแกแผนกงบประมาณ 
     : MA-สหส.ทน.2-7 สรุปคาบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ 
     : MA-สหส.ทน.2-8 คูมือโปรแกรมวารสาร  
     : MA.สหส.ทน.3-1 แฟมใบเสร็จรับเงินของหนังสือพิมพที่บอก 
        รับกับสายสง 
   
  WP-สหส.ทน.4   : การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
   เอกสารอางถึง    : WI-สหส.ทน.1-1 การจัดสรรงบประมาณ 
     : WI-สหส.ทน.4-1 การติดตอตัวแทนบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
     : WI-สหส.ทน.4-2 การทําบันทึกขออนุมัติ 
     : WI-สหส.ทน.4-3 การชําระเงินคาบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
     : WI-สหส.ทน.4-4 การแจงผลการบอกรับส่ืออิเล็กทรอนิกส 
  : FM-9203-3-1 ใบขออนุมัติงบประมาณ   
     : MA-สหส.ทน.4-1 แฟมส่ืออิเล็กทรอนิกส 
   
 4.2  มีจํานวนหนังสือท่ีครอบคลุมทุกกลุมคณะ/สาขาวิชา 
    เอกสารอางถึง : MA-สหส.ทน.5-1 สมุดทะเบียนหนังสือภาษาไทย  
     : MA-สหส.ทน.5-2 สมุดทะเบียนหนังสือภาษาตางประเทศ 

   : MA-สหส.ทน.5-3 แฟมใบนําสงหนังสือที่ลงทะเบียนเรียบรอย
แลว 

   : MA-สหส.ทน.5-4 แฟมจํานวนหนังสือที่จัดแยกตามกลุมคณะ 
     ประจําป 
   : MA-สหส.ทน.5-5 บัญชีรายชื่อวารสารภาษาตางประเทศที่  

บอกรับ 
   : MA-สหส.ทน.5-6 บัญชีรายชื่อวารสารภาษาไทยที่บอกรับ 

       
 4.3  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนคุณภาพและปริมาณสงเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   เอกสารอางถึง : MA-สหส.ทน.2-9 คา Impact Factor ของวารสารตาง 
       ประเทศ 

   : MA-สหส.ทน.5-5 บัญชีรายชื่อวารสารภาษาตางประเทศที่  
บอกรับ 

     : MAS-สหส.1 จํานวนนักศึกษาประจําป 2547 ขอมูลจาก 
       สํานักงานทะเบียน    

   : MAS-สหส.2 จํานวนอาจารยประจําป 2547 ขอมูลจาก
สํานักงานบุคคล    
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 4.4  มีการกําหนดหัวเร่ืองรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมเพื่อใหบริการไดตรงตาม
ความตองการของผูใช 

   เอกสารอางอิง :   MA-สหส.ทน.6-1  Library of Congress Subject headings ;  
                                  v.1-v.5 
     :  MA-สหส.ทน.6-2  Medical subject headings 1985 
     :  MA-สหส.ทน.6-3  หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย 
     :  MA-สหส.ทน.6-4  หัวเรื่องและวิธีการกําหนดหัวเรื่องสําหรับ 
         วัสดุสารนิเทศไทย ของสํานักหอสมุด 
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
     :  MA-สหส.ทน.6-5  หัวเรื่องภาษาไทย 
     :  MA-สหส.ทน.6-6  หัวเรื่องการแพทยภาษาไทย 

   :  MA-สหส.ทน.6-7  แฟมกําหนดหัวเรื่องหนังสือภาษาไทยและ    
          ภาษาตางประเทศ 
   :  MA-สหส.ทน.6-8  แฟมกําหนดหัวเรื่องส่ือโสตทัศนภาษาไทย 
          และภาษาตางประเทศ   

     :  MA-สหส.ทน.6-9  สมุดสถิติการทําดรรชนีวารสาร 
     : MA-สหส.บก.31-1  แฟมสถิติการทํากฤตภาคหนังสือพิมพ 

 
เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 5  : การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 5.1  มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
 เอกสารอางอิง :  MAS–สหส.บก.1 แฟมรวบรวมสถิติการใหบริการยืมหนังสือ / 
                                                                                 ปริญญานิพนธ / งานวิจัย   
                                 :   MAS–สหส.บก.2    แฟมรวบรวมสถิติการใหบริการยืมส่ือโสตทัศน 
          :   MAS–สหส.บก.3 แฟมรวบรวมสถิตการใชบริการงานปริญญานิพนธ/     

                                   งานวิจัย 
 :   MAS–สหส.บก.4 แฟมรวบรวมสถิติการใชวารสาร  
 :   MAS–สหส.บก.5 แฟมรายชื่อหนังสือใหมประจําสัปดาห 
 :   MAS–สหส.บก.6 แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมประจําวัน 
 :    MAS–สหส.บก.7 แฟมรายชื่อวารสารใหม 
 :   MAS–สหส.บก.8 แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บหนังสือ 
 :   MAS–สหส.บก.9    แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บวารสาร 
 :    MAS–สหส.บก.10 แฟมรวบรวมสถิติการจัดเก็บส่ือโสตทัศน 
 : MA-สหส.พน.1-2 แฟมเว็บไซตสํานักหอสมุด 
 

5.2 มีบริการยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ 
WP–สหส.บก. 1  :   การยืมหนังสือ 
 เอกสารอางถึง     :  WI-สหส.บก.1-1 การยืมหนังสือ 
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  :  WI-สหส.บก.1-2 การลงสถิติและเรียงบัตรยืม 
  : FM-สหส.บก.1-1 แบบฟอรมการลงสถิติการยืมหนังสือแยกตามคณะ 
  :    MA-สหส.บก.1-1 คูมือการปฏิบัติระบบการใหบริการยืม-คืน  

ดวยคอมพิวเตอร     
WP–สหส.บก. 2  :   การรับคืนหนังสือ 
 เอกสารอางถึง :  WI-สหส.บก.2-1 การคิดคาปรับเกินกําหนดสง / หนังสือชํารุด 
  :    WI-สหส.บก.2-2 การหาบัตรใสคืนตัวเลม  
  :    WI-สหส.บก.2-3 การตรวจสอบการยืมตอ 
  :    FM-สหส-บก.2-1 ใบเสร็จรับเงินคาปรับหนังสือเกินกําหนดสง 
  :    FM-สหส-บก.2-2 แบบฟอรมการลงสถิติการรับคืนหนังสือประจําวัน 
  :    FM-สหส-บก.2-3 ใบจองหนังสือ 
  :    MA-สหส-บก.1-1 คูมือการปฏิบัติระบบการใหบริการยืม-คืน 
    ดวยคอมพิวเตอร 
  :   MA-สหส-บก.2-1 สมุดบัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนดสงรายวัน 
  :    MA-สหส-บก.2-2 แฟมใบสรุปคาปรับประจําวัน 
  :    MA-สหส-บก.2-3 กลองบัตรกําหนดสงหนังสือประจําวัน 
    (นักศึกษา /เจาหนาที่) 
  :    MA-สหส-บก.2-4 กลองบัตรกําหนดสงหนังสือประจําวัน 
    (อาจารย) 
  :    MA-สหส-บก.2-5 กลองบัตรกําหนดสงหนังสือคางสง 
 
WP–สหส.บก. 3  :   การใหบริการยืมสื่อโสตทัศนออกภายนอกหองสมุด 
 เอกสารอางถึง : WI-สหส.บก.3-1 การตรวจสอบสถานภาพของผูใชบริการ 
  :   WI-สหส.บก.3-2 การเรียงบัตรยืมส่ือโสตทัศน 
  :    FM-สหส.บก.3-1 แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนประจําวัน 
  :    FM-สหส.บก.3-2 แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนแยกตามประเภท 
  :    FM-สหส.บก.3-3 แบบฟอรมสถิติการยืมส่ือโสตทัศนรวมประจําเดือน 
  :    FM-สหส.ทน.12-1 บัตรยืมแถบบันทึกเสียง / แผนดิสก /วีซีดี /ดีวีดี 
  :    FM-สหส.ทน.12-3 บัตรกําหนดสง 
  :    FM-สหส.ทน.14-2 บัตรยืมวีดิทัศน 
  :    MA-สหส.บก.3-1 กลองบัตรยืมวีดิทัศน 
  :    MA-สหส.บก.3-2 กลองบัตรยืมแถบบันทึกเสียง 
  :    MA-สหส.บก.3-3 กลองบัตรยืมแผนดิสก 
  :    MA-สหส.บก.3-4 กลองบัตรยืมวีซีดี 
  :    MA-สหส.บก.3-5 กลองบัตรยืมดีวีดี  
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WP–สหส.บก. 4  :   การรับคืนสื่อโสตทัศน 
 เอกสารอางถึง : WI-สหส.บก.4-1 การรับคืนส่ือโสตทัศน 
  : WI-สหส.บก.4-2 การคิดคาปรับ 
  : FM-สหส.บก.4-1 แบบฟอรมสถิติการคืนส่ือโสตทัศน 
  : FM-สหส.บก.4-2 แบบฟอรมสรุปคาปรับส่ือโสตทัศน   
    ประจําเดือน 
  : MA-สหส.บก.4-1 สมุดใบเสร็จรับเงิน  
  : MA-สหส.บก.4-2 สมุดคาปรับประจําวัน    

 
5.3 มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
            WP-สหส.บก.5   :  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
  เอกสารอางถึง   :  WI-สหส.บก.5-1 การทําบัตรบันทึกคําถาม 

     :  FM-สหส.บก.5-1 แบบฟอรมลงสถิติการใหบริการตอบ 
        คําถามและชวยการคนควาของบรรณารักษ 
        ประจําวัน     

   :  FM-สหส.บก.5-2   บัตรบันทึกคําถาม 
     :  MA-สหส.บก.5-1 คูมือการสืบคนรายการสาธารณะออนไลน 
        (OPAC) 
     :  MA-สหส.บก.5-2 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต      

 (WEBPAC) 
    :  MA-สหส.บก.5-3 คูมือระบบเครือขายวารสาร Journal Link 

 
5.4 จํานวนชั่วโมงในการใหบริการของสํานักหอสมุด 

   เอกสารอางถึง   :  MAS-สหส.บก.11 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 3
     :  MAS-สหส.บก.12 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันทางเขาชั้น 5
     :  MAS-สหส.บก.13 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชประจําวันหอง 
        ส่ือโสตทัศน    
     :  MAS-สหส.บก.14 แฟมเก็บสถิติผูเขาใชสํานักหอสมุด 
        รวมประจําเดือน  
     :  MAS-สหส.บก.15 แฟมตารางภาคค่ําบรรณารักษและเจาหนาที่ 
        และใบเบิกคาลวงเวลาประจําเดือน 
     :    MAS-สหส.บก.16 สมุดเซ็นชื่อผูปฏิบัติงานภาคค่ํา 
 

5.5 มีบริการสงเสริมการใชหองสมุด 
 WP-สหส.บก. 6   :    การจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

                 เอกสารอางถึง   :  FM-สหส.บก.6-1 แบบฟอรมตารางกําหนดระยะเวลาวัน 
        ปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
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     :  FM-สหส.บก.6-2 ตารางการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
     :  MA-สหส.บก.6-1 แฟมสรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใช               

หองสมุด 
     :  MA-สหส.บก.6-2 แฟมรายละเอียดโครงการจัดทํานิทรรศการ 
     :  MA-สหส.บก.6-3  แฟมเอกสารขอมูลที่จัดบอรดเพ่ือให 
        ความรูตาง ๆ 
     :  MA-สหส.บก.6-4 แฟมบันทึกจากคณะตาง ๆ  เชิญเปนอาจารย 
        พิเศษสอนการใชหองสมุด 
     :  MAS-สหส.บก.17 คูมือการใชหองสมุดปการศึกษา 2546 
     :  MAS-สหส.บก.18 โบชัวรแนะนําการใหบริการตาง ๆ ของ

สํานักหอสมุด 
     :  MAS-สหส.บก.19 โบชัวรแนะนําการใหบริการสื่อโสตทัศน 
 

5.6 มีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยผานระบบออนไลนท่ีสะดวกรวดเร็ว 
   เอกสารอางอิง    :  MA-สหส.บก.5-1 คูมือการสืบคนรายการสาธารณะออนไลน 
        (OPAC) 
      :  MA-สหส.บก.5-2 คูมือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ต      

 (WEBPAC) 
      :  MA-สหส.พน.1-1    แฟมเว็บไซตสํานักหอสมุด 
    
เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 6 :  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 6.1  มีการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใชบริการ 
    เอกสารอางถึง  : MAS-สหส.บก.20 สมุดเขาใชของบุคคลภายนอก 
 
 6.2  มีการฝกงานนักศึกษา 
    เอกสารอางถึง  : MA-สหส.พน.6-1 แฟมจดหมายขอฝกงานจากสถาบันตางๆ 

   : MA-สหส.พน.6-2 แฟมตารางการฝกงานและการประเมินผลการ
ฝกงาน  

 
 6.3  มีการขอศึกษาดูงานจากบุคคลหรือหนวยงานภายในหรือภายนอก 
    เอกสารอางถึง  : MA-สหส.6-1 แฟมจดหมายขอดูงาน 
      : MA-สหส.6-2 สมุดเซ็นเยี่ยม 
      : MA-สหส.6-3 รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน 
      : MA-สหส.2-14 อาคารสถานที่ สํานักหอสมุด 
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 6.4  มีการเผยแพรสิ่งพิมพวิชาการและขาวสารตางๆ 
    เอกสารอางถึง  : MA-สหส.พน.7-1 แฟมการทําประชาสัมพันธบนเว็บไซต 
      : MA-สหส.พน.7-2 แฟมประกาศตางๆของสํานักหอสมุด 

   : MA-สหส.พน.7-3 แฟมรายชื่อหนังสือใหมบริการบนเว็บไซต 
   : MA-สหส.พน.7-4 วารสารรังสิตสารสนเทศ 
   : MA-สหส.พน.7-5 แฟมจดหมายขาวสํานักหอสมุด 
   : MAS-สหส.บก.5 แฟมรายชื่อหนังสือใหมประจําสัปดาห 
   : MAS-สหส.บก.6 แฟมรายชื่อส่ือโสตทัศนใหมประจําวัน 
   : MAS-สหส.บก.7 แฟมรายชื่อวารสารใหม 
   : MAS-สหส.บก.17 คูมือการใชหองสมุดปการศึกษา 2546 
 

เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่  7 :  การใหความสําคัญกับผูใชเปนหลัก 
7.1 มีการสํารวจความตองการของผูใชบริการ 

     เอกสารอางถึง  : MA-สหส.7-1 แฟมรวบรวมแบบแสดงความคิดเห็นของผูใช 
       : MA-สหส.7-2 ผลสรุปจากแบบแสดงความคิดเห็นของผูใช 
 

7.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
     เอกสารอางถึง  : MA-สหส.7-3 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
       : MA-สหส.7-4 ผลสรุปจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใช 

 
เอกสารประกอบองคประกอบคุณภาพที่ 8 :  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
   เอกสารอางถึง  :    MA-สหส.8-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
        : MA-สหส.8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน 
                                      คุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 
           2547 

  : MA-สหส.8-3 รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ
สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2546 

     :   MA-สหส.8-4 รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ 
       สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2547 
     :   MA-สหส.1-3 คูมือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 

     :   MAS-สหส.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ  
       มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2546 
       โดยคณะกรรมการตรวจสอบจาก สมศ. 
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     : MAS-สหส.3 รายงานการประเมินตนเองของ 
       มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2546 
     : MAS-สหส.4 รายงานผลการตรวจเยี่ยมฝายสนับสนุน 
        การศึกษา ประจําปการศึกษา 2546 
 

8.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ 
  เอกสารอางถึง  :  MA-สหส.8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน 
       คุณภาพของสํานักหอสมุด  
     :  MA-สหส.8-5 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด 
     :  MAS-สหส.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2546 
       โดยคณะกรรมการตรวจสอบจาก สมศ. 
     : MAS-สหส.3 รายงานการประเมินตนเองของ 
       มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2546 
     : MAS-สหส.4 รายงานผลการตรวจเยี่ยมฝายสนับสนุน 
       การศึกษา ประจําปการศึกษา 2546 
 

8.3  ประสิทธิผลในการดําเนินประกันคุณภาพ 
  เอกสารอางอิง  :  MA-สหส.8-1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
     :  MA-สหส.8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน 
       คุณภาพของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 
       2547 
     : MA-สหส.8-4 รายงานประจําปเพ่ือการประกันคุณภาพ 
       ของสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2547 
     : MA-สหส.8-6 รูปภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
       ประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 
      
      

 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 




