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คํานํา 
 
 รายงานประจาํปเพื่อการประกันคุณภาพของสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2549 นี้ 
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนนิงาน ปญหา และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพ ในระหวาง 1 มิถุนายน 2549-31 พฤษภาคม 2550  ที่
ผานมา และนําเสนอแกผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ สาธารณชน คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  
 

ในปการศึกษา 2549 สํานักหอสมุดไดกําหนดองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ       
ซึ่งไดมีการปรับปรุงการกําหนดองคประกอบและดัชนีคุณภาพโดยมุงเนนการวัดสัมฤทธิผลในการ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคหลักของสํานักหอสมุด ไดแก ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน ภาระงานหลัก ประกอบดวย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานพัฒนา  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ
และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
 สํานักหอสมุดหวงัวา รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2549 ( 1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) นี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศ
และหลักฐานที่สะทอนใหเหน็ถึงความอุตสาหะพยายามของบุคลากรของสํานกัหอสมุดทุกคน ใน
การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อบริการวิชาการและบริการผูใช และความรวมมือ
ในการรักษาไวซึ่งคุณภาพ และพรอมที่จะพัฒนาตอไป 
 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารทุกทาน โดยเฉพาะทานอธกิารบดี และทานรองอธิการบดีฝาย
วิชาการที่สนับสนุนการดําเนนิงานของสาํนกัหอสมุด และขอขอบพระคุณกรรมการตรวจสอบ
คุณภาพทุกทานมา ณ โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่านจะไดใหแกสํานกัหอสมุด 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ในโอกาสตอไป  
 
 
               ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
              ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
       3  สิงหาคม  2550 



ข 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนนุการศึกษามาฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 แผนก 
ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ แผนกพฒันา แผนกหอจดหมายเหตุ และ 1 สํานักงาน
เลขานุการ ปจจุบัน มีอัตรากําลังทัง้สิ้น 27 คน  ปการศึกษา 2549 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิน้ 23,590,457.60  บาท (ยี่สิบสามลานหาแสนเกาหมืน่สี่รอยหาสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค)    
มีคาใชจายจริงเปนเงนิทัง้สิน้ 23,638,213.79  บาท (ยี่สิบสามลานหกแสนสามหมื่นแปดพนัสอง
รอยสิบสามบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) (ตัวบงชี้ สมศ. 6.9) ใชจายเกนิงบประมาณเปนเงิน 47,756.19  
บาท (ส่ีหมืน่เจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบหกบาทสิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 100.20 ของงบประมาณ
ที่ไดรับ  โดยคาใชจายดงักลาว นํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงนิ
ทั้งสิน้ 12,819,762.79 บาท (สิบสองลานแปดแสนหนึง่หมืน่เกาพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทเจ็ดสบิ
เกาสตางค) คิดเปนรอยละ 54.58  ของคาใชจายทัง้หมด 
 
 ปจจุบัน สํานกัหอสมุด มทีรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการ ไดแก หนงัสือ 
116,778  เลม วารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 648 รายการ วารสารอิเล็กทรอนิกส 
1,649,608 รายการ หนงัสอือิเล็กทรอนกิส 7,060 เลม  หนังสือพมิพ 28 รายชือ่  ฐานขอมลู
ออนไลน  9  ฐาน  รวม 1,774,112 รายการ 
 
 ในปการศึกษา 2549 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพไว 5  องคประกอบ  36  ตัวบงชี ้โดยมีผลการดําเนินงานตอไปนี ้ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน  

สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ วัตถปุระสงคในการประกอบภารกิจให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลยั  นอกจากนี ้ ในการกาํหนด
แผนการดําเนนิงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน 
โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝายวิชาการ และประเด็นยทุธศาสตรในแผนกลยทุธของ
มหาวิทยาลยั มีการดําเนินการตามแผนทีว่างไว และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อ
นํามาใชเปนขอมูลในการพฒันาตอไป ผลการประเมนิตนเองเทากับ 3.00  



ค 
 
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  

สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนการยกระดับมาตรฐาน
การบริการ ในปการศึกษา 2549 สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรที่มาอายุใชงานไมเกิน 5  ปจํานวน 
75  เครื่อง และมีการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon      ระบบงานยอยตางๆเพื่อใชในการ
ดําเนินงานในภาระงานหลักดานตางๆ อยางครบถวน บุคลากรของสํานักหอสมุด ไดมีโอกาส
พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยคนละ 3.41 กิจกรรม  สํานักหอสมุดมีการ
กําหนดนโยบายและแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหสอดคลองกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน ในปการศึกษา   2549        คาใชจายตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเทากับ    941.67  บาท  (เการอยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค) และจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  1: 130.32 
รายการ  คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดเทากับ 12,819,762.79 บาท (สิบสอง
ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) โดยในวงเงินจํานวนนี้ 
นํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 2,696,831.29  บาท (สองลานหกแสน
เกาหมื่นหกพันแปดรอยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 21.04  ของคาใชจายใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด  สํานักหอสมุดจัดบริการตางๆ แกผูใชอยางครบถวน         
มีบริการอิเล็กทรอนิกส และเวลาเปดใหบริการที่เหมาะสม เฉลี่ย  12.5   ชั่วโมงตอวัน ใหบริการ
ผูใชทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก และมีระดับความพึงพอใจของผูใชอยูในระดับดี  
ผลการประเมินตนเองเทากับ 2.74  

 
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ  

สํานักหอสมุดมีสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน การกําหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มี
การบริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหาร มีการประชุมเปนประจาํเดือนละครั้งและมี
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดเปนทีป่รึกษา มีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เฉลี่ยคนละ 
25 คร้ังตอป มีการกาํหนดภาระหนาทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวในคําบรรยาย
ลักษณะงาน นอกจากนี ้ยงัใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารงาน ติดตามประเมนิผลและตัดสินใจ 
ผลการประเมนิตนเองเทากบั 3.00  
 
 
 



ฆ 
 
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

สํานักหอสมุดมีแผนการเงินและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใช
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่สนับสนนุการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของ
มหาวิทยาลยั และการพัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพฒันามหาวทิยาลยัและแผนของ
ฝายวิชาการ  การวางแผนการเงินและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม และมีการพจิารณา
งบประมาณตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาํหนด ในการใชจายเงนิ มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลทกุโครงการ  ผลการประเมนิตนเองเทากับ 3.00 

 
องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

สํานักหอสมุดใหความสําคญักับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพซึง่ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และ
มีการสับเปลี่ยนทกุป มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกีย่วกับภาระงานหลกั ที่ครอบคลุมพันธกิจ
หลักของสาํนกัหอสมุด และมีการประเมนิที่มีความครบถวนทัง้ ปจจัยนาํเขา กระบวนการ และ
ผลลัพท นอกจากนี้ ยงัใหความสาํคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดาน
ความมีระเบียบ ความสะอาด และสขุนิสัย มกีารแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และ
คณะกรรมการดําเนินงานกจิกรรม 5 ส ควบคูกันไป นับเปนกิจกรรมหนึง่ในการดาํเนนิการประกัน
คุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกันคุณภาพฝาย
วิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัย  ผลของการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูกสรุปและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางแกไข ตลอดจนถูก
นําเสนอตอผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน ผลการ
ประเมินตนเองเทากับ 3.00 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบคณุภาพ 5 ดาน 36 ตัวบงชี ้มีผลการดําเนินงาน

เทากับ 2.95 หรืออยูในระดบัดีมาก 
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สวนที่ 1 

สถานภาพทั่วไป 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
 
1.  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสิตมีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการ
บังคับบัญชาขึน้ตรงกับรองอธิการบดีฝายวชิาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาที่
บริหารและควบคุมการดําเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานัก 
หอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับ
บุคลากรตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณ
สําหรับงานหองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนทีท่าํ
การชั่วคราว และเมื่อมหาวทิยาลยัเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป พ.ศ. 2529    
จึงไดทําการยายหองสมุดมาเปดบริการทีบ่ริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 
2530 ไดยายมาใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธพิัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษา
เพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 2532 สํานักหอสมุด จึงไดยายมายงัอาคารหอสมุด ซึง่เปนทีท่ําการถาวร 
 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วัสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 
 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมัน่ใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดาน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจติสํานึกที่ดี 
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 วิสัยทัศน 
สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการ

เชื่อมโยงขอมลูระบบเครือขายเทคโนโลยอัีนทนัสมัย ทาํใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ ในอันที่จะสรรคสรางงานวิจัยเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
 
 พันธกจิ 

สํานักหอสมุด มีพนัธกจิในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 
บริการทีห่ลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยทีันสมยั
มาเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจดัหารวบรวมวเิคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการ
เพื่อสืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทีท่ันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบั
หลักสูตรของมหาวิทยาลยั และมีประสิทธิภาพสงูตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและ
ขจัดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสาํหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
 แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2549 
 ในปการศึกษา 2549 สํานักหอสมุดไดมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตรดานการเปน e-university และแผนกลยุทธฝายวิชาการใน
ดานการบริการวิชาการ โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ ดังนี้  
 

1.  แผนพัฒนาบุคลากร : ดานการฝกอบรมเพื่อเพิม่พูนทักษะการทํางาน 
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2. แผนการวจิัยเพื่อพัฒนางาน 
2.1  โครงการศึกษาความพงึพอใจของผูใชบริการสํานกัหอสมุด 
2.2  โครงการศึกษาประสิทธิภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
 

3. แผนการใหบริการวิชาการแกสังคม 
3.1  โครงการบริจาคสิ่งพมิพ 
3.2  การรับฝกงานวิชาชีพบรรณารักษแกนกัศึกษาสาขาวชิาบรรณารักษศาสตร 
 

4. แผนการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
4.1  โครงการจัดทาํแหลงสารสนเทศปทมุธานีเสมือนจริง 
 

5. แผนพัฒนาองคกรและการปฏิบัติงาน 
5.1  โครงการเสวนาวิชาการและบริการ 
5.2  โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 
5.3  โครงการกิจกรรม 5 ส 
 

6. แผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
6.1  โครงการจัดทาํ Free Electronic Online 
6.2  โครงการจัดกจิกรรมงานสัปดาหหนงัสือและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

7. แผนพัฒนาบริการสารสนเทศ 
7.1  โครงการสัปดาหหองสมุด 
7.2  โครงการแนะนําการใชหองสมุดและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับ  

นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที ่
 

8. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.1  โครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที ่2 
8.2  โครงการพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตอิุเล็กทรอนกิส 
8.3  โครงการพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนกิส 
8.4  โครงการพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต 
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9. แผนพัฒนาอาคารสถานที ่
9.1  โครงการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพหอจดหมายเหตุ 
9.2  โครงการปรับเปลี่ยนมานกนัแดดภายในอาคาร 
9.3  โครงการปรับปรุงสีผนงัภายในอาคาร 
9.4  โครงการปรับปรุงกระเบื้องยางในอาคาร 
9.5  โครงการจัดทาํทางลาดขึ้นลงอาคารสําหรบัผูพิการ 
  

สํานกัหอสมดุไดจัดทําโครงการเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสาํนักหอสมุด 
ประจําปการศึกษา 2549 ไวดังนี ้

1. โครงการสัปดาหหองสมุด 
2. โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัรังสิต 
3. โครงการสัมมนาวิชาการดําเนินงานจดหมายเหตุของมหาวทิยาลยัรังสติ 
4. โครงการจัดทาํคูมือเอกสารจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัรังสิต 
5. โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในระบบการยืม 
6. โครงการจางนกัศึกษาเพื่อชวยงานหองสมดุ 
7. โครงการจัดหาครุภัณฑ และขยายชัน้หนงัสือ วารสารเย็บรวมเลม เพือ่ใหบริการ 
8. โครงการจัดมมุใหบริการเครื่องเลนดีวีดี 
9. โครงการตูรับฝากของแบบ Locker 
10. โครงการปรับปรุงพื้นกระเบือ้งยางในอาคารหอสมุด 
11. โครงการติดสติ๊กเกอรกระจกชั้น 3 มุมสารสนเทศ 
12. โครงการจัดซือ้ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที ่2 
13. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
14. โครงการพฒันาทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส 
15. โครงการขยายบริการอินเทอรเน็ต 
16. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2549 
17. โครงการจัดทาํทางขึ้นอาคารหอสมุดสําหรับผูพิการ 
18. โครงการจัดซือ้บารโคดและแถบแมเหล็กเพื่อปองกนัการขโมยทรัพยากรสารสนเทศ 
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 แผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2550  
 ในปการศึกษา 2550  สํานกัหอสมุดไดกาํหนดแผนการดําเนินงานทีส่อดคลองกับแผน 
กลยุทธของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554 ดังนี ้
1.  Inno-vision & Outstanding 

1.1  โครงการใหบริการตางๆ ผานระบบออนไลน 
1.2  โครงการจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
1.3 โครงการจัดทาํคูมือการใชฐานขอมูลออนไลน 
1.4 โครงการจัดทาํคูมือเอกสารจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัรังสิต 
 

2.  Research 
2.1  โครงการจัดทาํวารสารรังสิตสารสนเทศ 

 
3.  Valuable Human & Professional  

3.1 โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
3.2 โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการใชหองสมุด  
3.3 โครงการมอบวุฒิบัตรแกนักศึกษาชวยงานหองสมุด 
3.4 โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการใชทรัพยากรสารสนเทศสําหรับผูประกอบการ  
3.5 โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 
3.6 โครงการสัปดาหหองสมุด 
3.7 โครงการจัดทาํสื่อสอนทักษะการรูสารสนเทศออนไลน 
3.8 โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศกึษา (รอยละ 2.5 ของงบประมาณที่ใชในการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ) 
3.9 โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด  

 
4.  Management Strengthening 

4.1 โครงการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานของสํานกัหอสมุด 
4.2 โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 
4.3 โครงการกิจกรรม 5 ส สํานกัหอสมุด 
4.4 โครงการเสวนาวิชาการและบริการ 
4.5 โครงการติดตั้งโทรทัศนวงจรปดในอาคารหอสมุด 
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4.6 โครงการติดตั้งไฟสวางลานพักสายตา  
4.7 โครงการจัดทาํหองเก็บของสํานักหอสมุด  
4.8 โครงการจัดทาํประตูทางเขา-ออก เปด-ปดอัตโนมัติ ชัน้ 3 
4.9 โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ใหบริการแกผูใช  
4.10 โครงการเปดหอจดหมายเหตุ มหาวทิยาลยัรังสิต  
 

5.  Learning Organization 
5.1 โครงการจัดทาํและเผยแพรเอกสารการจัดการความรูของสํานักหอสมดุ 
5.2 โครงการชุมชนนกัปฏิบัติ (Community of Practice/CoP) 
5.3 โครงการจัดทาํ Weblog สํานักหอสมุด 
5.4 โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรูหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 
6.  Viable 

6.1 โครงการวิเคราะหตนทนุตอหนวยในการจดัสรรทรัพยากรสารสนเทศ 
 
7.  e-University 

7.1 โครงการแนะนําวิธีการใชหองสมุดผานระบบออนไลน 
7.2 โครงการฐานขอมูลผูใชสัมพันธ 
7.3 โครงการจัดทาํฐานขอมูลระบบการจัดเก็บอกสารและคนคืนเอกสารสาํนักงาน 
7.4 โครงการจัดทาํฐานขอมูลวทิยานพินธฉบับเต็ม 
7.5 โครงการจัดทาํฐานขอมูล VDO on Demand 
7.6 โครงการจัดซือ้ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ระยะที ่3  
7.7 โครงการศึกษาดูงานทางดาน ICT ของหองสมุดสถาบันตางๆ  
7.8 โครงการฝกอบรมบุคลากรสํานักหอสมุดทางดาน ICT 
7.9 โครงการจัดทาํแบบฟอรมเสนอแนะเพื่อซื้อทรัพยากรสารสนเทศผานเวบ็ไซต 
7.10 โครงการพฒันาฐานขอมูลบรรณานุกรมจดหมายเหต ุมหาวิทยาลัยรังสิต 
7.11 โครงการพฒันาฐานขอมูลเอกสารจดหมายเหตุ มหาวทิยาลัยรังสิตฉบับเต็ม 
7.12 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
7.13 โครงการจัดซือ้เครื่องพิมพใบเสร็จ/ใบยืมหนงัสือ (Slip Printer) 
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8. Internationalization 
8.1 โครงการแลกเปลี่ยนบรรณารักษกับสถาบนัตางประเทศ 
8.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักจดหมายเหตุกับสถาบันตางประเทศ 
8.3 โครงการอบรมบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานทักษะภาษาองักฤษ 
8.4 โครงการศึกษาดูงานหองสมดุในตางประเทศ 
8.5 โครงการพฒันาเว็บไซตสํานกัหอสมุดเปนภาษาอังกฤษ 

 
3.  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ 

  
 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทา
คณะ และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงขอใชชื่อใหมวา  สํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศ  นับต้ังแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชือ่
เดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสาํนักหอสมุด 
ออกเปน 4 แผนก และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย 
 1. แผนกพฒันา 

2. แผนกเทคนิค 
3.  แผนกบริการ 
4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  
5.  สํานักงานเลขานุการ 
 

 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้ 
1. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
1.1 งานสงเสรมิและพัฒนา   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผน
และโครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย     
เพื่อการพัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชา
บรรณารักษศาสตรจากสถาบันการศึกษาตางๆ และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  
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1.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการศึกษา

วิเคราะหความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด  รวมมือกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ดูแลการทดลองใช
และทดสอบฐานขอมูลใหม การจัดทําและดูแล Web site ของสํานักหอสมุด และดูแลการใช
อุปกรณคอมพิวเตอรในสาํนักหอสมุด  

 
2. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ      
วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนกิส โดยการวิเคราะห คัดเลือก     
จัดซื้อ ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 
การตรวจรับ การลงทะเบยีน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท การดูแลปรับปรุง
ขอมูลวารสารในฐานขอมูลโครงการ Journal Link การแจงผลการจดัหา  การตดิตามทวงถาม  
การดูแลและทาํบัญชีคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถิติ และการจําหนาย
ออก 

 
2.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน      
การจัดทาํดรรชนีวารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และดรรชนีวารสาร  
การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อบริการ  

 
3. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
3.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่และความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ตางๆ แกผูใช ไดแก หนังสอืภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
ปริญญานิพนธ/วิทยานพินธ ส่ือโสตทัศน หนังสืออางอิง ฐานขอมลูออนไลน การใหบริการจอง
หนงัสือ บริการหนังสือสํารอง บริการแสดงหนงัสือใหมและวารสารใหมประจําสปัดาห การ
ใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสอื/วารสาร รวมทั้งการจัดเกบ็หนงัสือ หนงัสืออางองิ ปริญญานิพนธ  
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วิทยานิพนธ  วารสาร และสื่อโสตทัศน นาํจัดเรียงขึ้นชัน้ใหถกูตองตามระบบหมวดหมู การ
จัดเตรียมหนงัสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ   

 
3.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบ
คําถาม  บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นกัวิจัย  การบริการยืมระหวาง    
หองสมุด บริการสําเนาบทความระหวางหองสมุด บริการแนะนําวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลง
ตางๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมลูจากฐานขอมูล
ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธีการใชหองสมุด 

 
3.3 งานบริการการอาน 
       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนงัสอืทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญา

นิพนธ วทิยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    
บริการหนังสือพิมพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนังสือพิมพ    บริการสิ่งพิมพ
พิเศษ/จุลสาร   การใหคําแนะนาํการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนังสือและ
วารสาร รวมทัง้การจัดนิทรรศการขาวสารที่นาสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียม
วารสารฉบับลวงเวลาเพื่อสงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานัก 
หอสมุด 

 
 3.4 งานหองสมุดสาขา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนย
ศึกษาสาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คืน การบริการยืม
ระหวางหองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   

 
3. แผนกหอจดหมายเหต ุ  รับผิดชอบ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคณุคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคน และเผยแพรเอกสารจดหมายเหตุมหาวทิยาลัย  
นอกจากนี ้ ยงัทาํหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนงัสือเกีย่วกบัพระราชประวัติของราชวงศ  
และหนงัสือพระราชนพินธ และรวบรวมจดัเก็บและจัดแสดงของที่ระลกึตางๆ  
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4. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 
                  มหีนาที่ความรบัผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนงัสือสงภายในและภายนอก งาน
ขอมูลบุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําสรุปแผนงบประมาณ
ประจําปและประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงนิ บัญชีรายรับและรายจาย รวมถงึดูแลควบคุมการใช
พัสดุ อาคารสถานที ่และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
 
4.  โครงสรางการบริหารงาน   (ดูแผนภูมิ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อธิการบดี 
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โครงสรางการบริหารสํานักหอสมุดพรอมอัตรากําลัง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

(พ.ศ. 2548) 
           

 
 
 
                                                                   
 

               
 
             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             
                                                                                    
 
 
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษรองอธิการบดีฝายการตลาดและธุรกิจสัมพันธ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค        แผนกหอจดหมายเหตุ 

รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

วิทยาลัยและคณะ 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด 

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด 

แผนกบริการ 
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ในสวนของคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ
ของสํานักหอสมุด เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษาในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด พ.ศ. 2549  ดังนี้ 
 
 คณะกรรมการประจาํสาํนักหอสมุด 
 1.   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประธานคณะกรรมการ 
 2.   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 

3. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
 และการสื่อสาร  
4. ผูอํานวยการสํานักงานการเงนิและงบประมาณ กรรมการ 
5. ผูอํานวยการศูนยสนับสนนุและพัฒนา กรรมการ 
 การเรียนการสอน   
6. นายกสโมสรนกัศึกษา กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
8. รองผูอํานวยการสํานกัหอสมุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
ภารกจิของคณะกรรมการประจําสํานกัหอสมุด   ไดแก 

 1. กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดใหเปนไปตามแผนที่กาํหนดไวและ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. ใหคําปรึกษาแกสํานักหอสมุดในการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
           3. ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
      4. จัดประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือทุกภาคการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    
1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด ประธาน 
2.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการสํานกัหอสมุด       กรรมการ 
3.   นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ 
4.   นางสาวรตันาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา กรรมการ 
5.   นางดาวรตัน  แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค                 กรรมการ 
6.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 
1.    ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ประธาน 
2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  หัวหนาแผนกบริการ กรรมการ 
3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา กรรมการ 
4.    นางดาวรตัน แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค กรรมการ 
5.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ กรรมการ 
6.    นางกนกวรรณ จันทร  บรรณารักษแผนกเทคนิค กรรมการ 
7.    นางสาวศิระภา นาคเจอืทอง เจาหนาที่แผนกเทคนิค กรรมการ 
8.  นางบุญเสริม แหวนแกว  เจาหนาที่แผนกบริการ กรรมการ 
9.  นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา กรรมการ 
10.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการสํานกัหอสมุด กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการและ 
   ผูชวยเลขานุการ 

 
5.  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมดุมีจํานวนทัง้สิ้น 28 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 
 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)     1  คน 

บรรณารักษ 
 คุณวุฒิปริญญาโท              1  คน 
 คุณวุฒิปริญญาตรี     13  คน 
 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 5 คน) 

 เจาหนาที ่
 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 
 คุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี      6  คน 

            
อัตรากําลังคน 
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพจิารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระ

งานของแตละแผนก/สํานกังาน โดยพจิารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสม
ของบุคลากร ไปปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้  
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ตารางอัตรากําลงัของแตละแผนก/สํานักงาน  
 

จํานวนบุคลากร (คน) หนวยงานภายใน 
บรรณารักษ เจาหนาที ่ รวม 

1. รองผูอํานวยการสํานักหอสมุด/แผนกหอจดหมายเหตุ 1 1 2 
2. แผนกเทคนคิ 5 4 9 
3. แผนกบริการ 6 6 12 
4. แผนกพัฒนา   2 1 3 
5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 13 27* 
* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

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

 
           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     

    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 
2.  นางสาวประทีป  ชินบด ี                              บรรณารักษ 
3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที ่
 
    แผนกเทคนิค 
1.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                            หัวหนาแผนก            
2.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 
3.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 
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4.  นางกนกวรรณ จันทร                            บรรณารักษ 
5.  นางสาวอรนุช ไตยราช                                    บรรณารักษ 
6.  นางจุรีรัตน  เกลีย้งแกว  เจาหนาที ่
7.  นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์                                   เจาหนาที ่
8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง                        เจาหนาที ่
9.  นางสาวกฤติยาพร ฤกษศิริ               เจาหนาที ่
 
      แผนกบริการ   
1.   นางนฤมล  พฤกษศิลป                        หัวหนาแผนก 
2.   นางกาญจนา  เพ็งคาํศรี                      บรรณารักษ 
3.   นางเยาวรัตน  บางสาลี                         บรรณารักษ 
4.   นางกัลยา  ตันจะโร                             บรรณารักษ 
5.   นางสาวศริิรัตน  พวงรอย                   บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี) 
6.   นางสาวทพิยวารี  วงศเจริญธรรม             บรรณารักษ 
                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน)ี 
7.   นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที ่
8.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที ่
9.   นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที ่                                                                  
10. นางกนัยา ไทยฉาย                                        เจาหนาที ่
11. นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล                                 เจาหนาที ่
12. นายอํานวย  พุมเข็ม เจาหนาที ่ 
 
     แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ หัวหนาแผนก 
2.  นางสาวอาทิตยา ทรัพยสิน เจาหนาที ่
 
     สํานักงานเลขานกุาร    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 
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6.  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 
 (Rangsit University Library)     
   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    
จังหวัดปทมุธาน ี12000 

 
 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลยัฯไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนมุัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้น
เปนเอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนือ้ที่ใชสอยทัง้สิน้
ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอืน่ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 
1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่สําหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถ
จุผูอานได ประมาณ 2,000 กวาคน  และจุหนังสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลว
เสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 
ลานบาท ทําใหสามารถปฏบัิติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนังสอื 
วารสาร หนงัสือพิมพ ส่ือโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการ     
ของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเรว็
ถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมพีิธเีปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวนัที ่ 9 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวชิ กลิน่ประทุม  รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ 
 
 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ โดยใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททาง
บรรณารักษศาสตรเขามาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการ
ไดขยายวงกวางออกไปโดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อให
สอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปน
ศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผูใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา 
“สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and 
Information Center)” ตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชได
ต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 
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พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีืน้ทีท่ัง้สิ้น 9,300 ตารางเมตร 
 
 ปจจุบันมกีารแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้

ชั้นที ่1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศนูยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน  คณะ
การแพทยแผนตะวนัออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน นอกจากนี้สํานักหอสมดุ
ยังไดจัดพื้นทีบ่ริเวณหนาหองประชุมสําหรับใหนักศึกษาไดใชประโยชนทางการศึกษาในการ
ทบทวนเรื่องการเรียนนอกเหนือไปจากที่ไดรับในหองเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทาํ
รายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของฝายบริหาร แผนกพฒันา และแผนก
เทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศน ซึ่งใหบริการสื่อโสตทัศนวสัดุประเภทตางๆ 
และอินเทอรเน็ต นอกจากนี ้ ยงัมีบริเวณลานพักสายตาสําหรับเปนที่รับประทานเครื่องดื่มและ  
ของวาง 
  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
บริการสารสนเทศ และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 
 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   
หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 
 
7.  การเงินและงบประมาณ 

 
สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2549 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกบั

แผนพัฒนาสาํนักหอสมุด ดังนี ้
แหลงงบประมาณ 
            รายรับจากมหาวิทยาลัย                        =    23,590,457.60      บาท 
 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =         756,291.00 *    บาท 
                     รวมรายรบั                         =    24,346,748.60    บาท       
 
* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 
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คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมดุ 
หมวดรายจาย งบอนุมัติ งบที่ใชจริง คงเหลือ 

เงินเดือน 5,249,802.60 5,533,714.00 -283,911.40 
คาลวงเวลา 320,000.00 412,991.00 -92,991.00 
คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร 120,000.00 120,000.00 - 
คาอบรมและสัมมนาภายนอก 67,500.00 63,900.00 3,600.00 
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษาครุภัณฑฯ 300.00 3,124.00 -2,824.00 
คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 24,167.21 -4,967.21 
คารับรอง 6,000.00 7,916.00 -1,916.00 
คาถายเอกสาร 12,000.00 10,426.54 1,573.46 
คาของขวัญและรางวัล 3,000.00  3,000.00 
คาเดินทางในประเทศ 30,000.00 94,540.00 -64,540.00 
คาใชจายจัดสรรโครงการ IT - 479,360.00 -479,360.00 
วัสดุสํานกังาน 250,000.00 254,694.85 -4,694.85 
คาหนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และ
ฐานขอมูล 

12,874,368.00 12,819,762.79  54,605.21 

คาใชจายอืน่เกี่ยวกบัหองสมุด 187,000.00 139,520.00 47,480.00 
โครงการสัปดาหหองสมุด 65,000.00 65,000.00 - 
โครงการเปดหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยั
รังสิต 

18,000.00  18,000.00 

โครงการสัมมนาวิชาการดําเนินงาน
จดหมายเหตุของมหาวทิยาลัยรังสิต 

20,000.00  20,000.00 

โครงการจัดทาํคูมือเอกสารจดหมายเหต ุ 7,000.00  7,000.00 
โครงการจัดหา Laser gun เพื่อใชในระบบ
การยืม 

75,000.00 86,670.00 -11,670.00 

โครงการจางนกัศึกษาเพื่อชวยงาน
หองสมุด 

126,000.00 60,349.50 65,650.50 

โครงการจัดหาครุภัณฑ และขยายชัน้วาง
หนงัสือ วารสารเย็บรวมเลม เพื่อใหบริการ 

150,000.00 148,075.10 1,924.90 
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โครงการจัดมมุใหบริการเครื่องเลนดีวีดี 90,400.00 39,560.00 50,840.00 
โครงการตูรับฝากของแบบ Locker 70,000.00 70,000.00 - 
โครงการปรับปรุงพื้นกระเบือ้งยางใน
อาคารหอสมดุ 

500,000.00 973,200.00 -473,200.00 

โครงการติดสติ๊กเกอรกระจกชั้น 3 มุม
สารสนเทศ 

30,000.00 13,375.00 16,625.00 

โครงการจัดซือ้ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระยะที ่2 

1,880,000.00  1,225,364.00 654,636.00 

โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 

309,000.00 308,160.00 840.00 

โครงการพฒันาทรัพยากรอิเล็กทรอนกิส 750,000.00 361,339.00 388,661.00 
โครงการขยายบริการอินเทอรเน็ต 100,000.00 103,780.00 -3,780.00 
โครงการเสวนาวิชาการและบริการ
สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2549 

35,100.00 15,534.50 19,565.50 

โครงการจัดทาํทางขึ้นอาคารหอสมุด
สําหรับผูพกิาร 

20,000.00  20,000.00 

โครงการจัดซือ้บารโคดและแถบแมเหล็ก
เพื่อปองกันการขโมยทรัพยากร
สารสนเทศ 

205,787.00 203,689.50 2,097.50 

รวม 23,590,457.60 23,638,213.79   -47,756.19 
 
 
            การสรุปผลและการประเมินผลการใชงบประมาณ 
                          งบประมาณที่ขอตั้ง                                 =      23,590,457.60     บาท 
                                คาใชจายจริง                                          =      23,638,213.79     บาท 
                                    ใชงบประมาณเกนิ                                  =          -47,756.19     บาท   
                                     คิดเปนรอยละ 100.20 ของงบประมาณที่ไดรับ 
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สวนที่ 2 

การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน 
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สวนที่ 2 
การดําเนินงานตามระบบกลไกการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค            

และแผนการดําเนินการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พันธกิจ วตัถุประสงค ในการประกอบภารกิจ
ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัยรังสิต เพือ่เพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการ
เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลง
ทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 
 
การดําเนินงาน  
 
ตัวบงชี้ 1.1  การกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถปุระสงค 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 
 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมัน่ใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดาน
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจติสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการ
เชื่อมโยงขอมลูระบบเครือขายเทคโนโลยอัีนทนัสมัย ทาํใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทาง
วิชาการ ในอันที่จะสรรคสรางงานวิจัยเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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 พันธกจิ 
สํานักหอสมุด มีพนัธกจิในการสนับสนนุการเรียน การสอน การวิจัย การทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 
บริการทีห่ลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยทีันสมยั
มาเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบริการ 
 
 วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการ
เพื่อสืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและ
ขจัดปญหาการขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศ
รวมกับหนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ1.1.001, สหส.อ1.1.002, สหส.อ1.1.003 
 
ตัวบงชี้ 1.2   การกาํหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ
สํานักหอสมุด    มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด   โดยกําหนดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารของสํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเรงดวน และ
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและให
สอดคลองกับแผนพัฒนาของฝายวิชาการ      และเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค ของมหาวิทยาลัยรังสิต   สํานักหอสมุดมีแผนกลยุทธหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 2548-2550  เปนแผนกําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยมีการกําหนด
แผนในการพัฒนาเปน 5 แผน สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ   ไวจํานวน 9 เร่ือง    
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และมีการติดตามแผนพัฒนาตลอดปการศึกษา 2549  เพื่อใหทราบผลการพัฒนาในเรื่องตางๆ    
ที่กําหนดการพัฒนาไว 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ1.2.001, สหส.อ1.2.002, สหส.อ1.2.003, สหส.อ1.2.004,        

สหส.อ1.2.005, สหส.อ1.2.006 
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการและการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณพวง
ตอ ระบบหองสมุดอัตโนมติั เว็บไซตสํานักหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมกีารพัฒนาทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  และฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและ
ครอบคลุมทุกกลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั ทัง้นี้การดําเนนิการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนนุหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย  
และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานักหอสมุดยงัไดดําเนนิการวิเคราะหหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถงึสารสนเทศทีต่องการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไมจํากดั
เวลาและสถานที ่
 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ ไดแก  หนงัสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  ปริญญา
นิพนธ  วิทยานิพนธ  งานวจิัย และเอกสารตางๆ รวมทั้งฐานขอมูลออนไลน  นอกจากนี้ ยังมีการ
นําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอ
ความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ได   รวมทัง้มีการพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผู
ใชไดอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน  
โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลกั สรางความพึงพอใจใหเกดิแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี 
และมีการพฒันาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
การดําเนินงาน                                       
     
ตัวบงชี้ 2.1.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุดไดนําแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทุกแผนก เชน 
ระบบหองสมดุอัตโนมัติ (ระบบจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํ
หมวดหมู ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน) 
ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานกัหอสมุด โดยมีการรายงาน ผลการใชงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ พรอมทัง้นาํผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ตอไป 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.001 
 
ตัวบงชี ้ 2.1.2  เครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมยั (รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรทีม่ีอายุการใชงานไม

เกิน 5 ป) 
 สํานักหอสมุดมีคอมพิวเตอรทั้งหมด 96 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทนัสมัย มีอายุ
การใชงานไมเกิน 5 ป จํานวน 75 เครื่อง คิดเปนรอยละ 78.13  ของเครื่องคอมพิวเตอรของ
สํานักหอสมุด เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 58 เครื่อง คิดเปนรอยละ 77.33 และเปน
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชปฏิบัติงาน จํานวน 17 เครื่อง คิดเปนรอยละ 22.67 ของเครื่องคอมพวิเตอร
ที่อายกุารงานไมเกิน 5 ป  
 
ผลการประเมินตนเอง :  มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายุการใชงานไมเกิน 5 ป จํานวน 75 

เครื่อง จากเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 96 เครื่อง คิดเปนรอยละ 
78.13   ผลการประเมนิตนเอง = 3 

หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.002 
 
ตัวบงชี้  2.1.3  สัดสวนเครือ่งคอมพวิเตอรใหบริการตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา     

(เครื่องคอมพวิเตอรที่มีอายกุารใชงานไมเกิน 5 ป) 
 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายกุารใชงานไมเกนิ 5 ป ใหบริการจํานวน 58 เครื่อง    
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 13,613.83  คน  คิดเปนสัดสวน 
คอมพิวเตอรทีใ่หบริการ 1 เครื่อง ตอนักศกึษา 234.72 คน  
 
ผลการประเมินตนเอง :  สัดสวนการใหบริการคอมพวิเตอร 1 เครื่อง ตอนกัศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา  จาํนวน 234.72 คน  ผลการประเมินตนเอง = 2 
หมายเลขเอกสารอางอิง : สหส.อ2.1.002, สหส.อ5.1.003 
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ตัวบงชี้ 2.1.4  สัดสวนเครื่องคอมพวิเตอรใหบริการตอจาํนวนอาจารย                                   
(เครื่องคอมพวิเตอรที่มีอายกุารใชงานไมเกิน 5 ป) 

 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายกุารใชงานไมเกนิ 5 ป ใหบริการจํานวน 58 เครื่อง    
ตออาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 811  คน  คิดเปนสัดสวน คอมพิวเตอรที่ใหบริการ 1 เครื่อง 
ตออาจารย 13.98  คน   
 
ผลการประเมินตนเอง :  สัดสวนการใหบริการคอมพวิเตอร 1 เครื่อง ตออาจารย จํานวน 13.98 

คน  ผลการประเมินตนเอง = 2 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.002, สหส.อ5.1.003 
 
ตัวบงชี้ 2.1.5  สัดสวนเครื่องคอมพวิเตอรใชปฏิบัติงานตอจํานวนบุคลากร 
 (เครื่องคอมพวิเตอรที่มีอายกุารใชงานไมเกิน 5 ป) 
 มีเครื่องคอมพวิเตอรที่ทนัสมยั อายกุารใชงานไมเกนิ 5 ป ที่ใชปฏิบัติงานจํานวน 17 
เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 27 คน  คิดเปนสัดสวน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด 1.59 คน  
 
ผลการประเมินตนเอง :  สัดสวนการใชปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ตอบุคลากรสํานักหอสมุด จํานวน 

1.59 คน  ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.002, สหส.อ3.5.001 
 
ตัวบงชี้ 2.1.6  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  
 สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติของ 
Dynix Marquis Inc.  สําหรับ version ที่ติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Windows 2003 บนเครื่อง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึ่งติดตั้งที่ชัน้ 2 
อาคารหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต ใหบริการไปยังหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนย
ศึกษาสาทรธาน ี
 ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  
โดยใชระบบการจัดการฐานขอมูลปฏิสัมพนัธแบบ Sybase SQL Server ประกอบดวยระบบงาน 
ดังนี ้
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1. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System)  เปนระบบที่ใช
ในการควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทาํงานของระบบตางๆ ใหทาํงานตามเงื่อนไขที่
ตองการ รวมทั้งการกาํหนดคาความหมาย  การกาํหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน 

2. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสําหรับ
การบริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

3. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และ
การบอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง 

4. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   
ที่ใชในการกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสาํนกัหอสมุด โดย
บูรณาการขอมูลกับ  Acquisition Module 

5. ระบบบริการสบืคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ
จัดการใหมกีารสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 
เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

6. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  เปนระบบทีใ่หบริการยืม-คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศของสาํนักหอสมุด ซึ่งจะทํางานรวมกับรหัสแถบ (Barcode)  
เพื่อเพิม่ความรวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 

7. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบที่สามารถ
ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึ่งเปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถ
ใช Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลา
และสถานที ่

8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี
ทันสมยัที่สุดในขณะนี้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวิทย)ุ  มาใชงานและบันทกึขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 

9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบที่สามารถสํารวจ
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการ
สํารวจ ไดแก ขอมูลหนงัสอืที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการ
สํารวจหนงัสือ 
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สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนนิงานหองสมุดตั้งแตป
การศึกษา 2548  โดยสํานกัหอสมุดไดจดัซื้อแลว 7 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที ่7 
และในอนาคตสํานักหอสมดุจะดําเนนิการจัดซื้ออีก 2 ระบบงานทีเ่หลอืเพื่อใหเปนหองสมุด
อิเล็กทรอนกิสที่สมบูรณแบบ 
 
ผลการประเมินตนเอง :   มีการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดําเนนิงานจาํนวน 7 

ระบบงาน ประกอบดวย 
ก. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL 
ข. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา 
ค. ระบบควบคุมวารสาร 
ง. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดวดหมู                             
จ. ระบบบริการสบืคนขอมูล 
ฉ. ระบบควบคุมการยืม-คืน 
ช. ระบบงานเครื่อขายอิเล็กทรอนิกส 
ผลการประเมินตนเอง = 2 

หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.003, สหส.อ2.1.004, สหส.อ2.1.005, สหส.อ2.1.006
สหส.อ2.1.007, สหส.อ2.1.008, สหส.อ2.1.009, สหส.อ2.1.010 

 สหส.อ2.1.011, สหส.อ2.1.012 
 

ตัวบงชี้ 2.1.7  การบริการเว็บไซตสํานกัหอสมุด 
สํานักหอสมุด ไดพัฒนา Library Website ข้ึน โดยมี URL : http://library.rsu.ac.th    

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมดุ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ และ    
การประชาสมัพันธกิจกรรมของสํานกัหอสมุด ที่มกีารปรับปรุงขอมูลใหทนัสมยัอยางสม่ําเสมอ 
ผูใชสามารถสบืคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.013, สหส.อ2.1.014, สหส.อ2.1.015, สหส.อ2.1.016

สหส.อ2.1.017 
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ตัวบงชี้ 2.1.8  การพัฒนาทกัษะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2549 บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับ
การสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 3.41 กิจกรรม  

 
ผลการประเมินตนเอง :  บุคลากรสํานกัหอสมุดไดรับการพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เฉลี่ยคนละ 3.41 กิจกรรม  ผลการประเมนิตนเอง = 2 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.1.018 
 
ตัวบงชี้ 2.2.1  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
             สํานกัหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต  มีนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  
ไดแก หนงัสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพมิพ  ส่ือโสตทศัน  และสื่ออิเล็กทรอนกิสเพือ่ใหสอดคลอง
และครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนและตรงกับความตองการของผูใช มีการกําหนดแผนใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยแบงเปน  3   ภาคการศึกษา    ไดแก     ภาคการศึกษาที ่1    
(เดือนมิถนุายน-ตุลาคม)  ภาคการศึกษาที ่ 2 (เดอืนพฤศจกิายน-มีนาคม)  และภาคฤดรูอน  
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม)  ในปงบประมาณประจาํปการศึกษา  2549  ไดดําเนนิการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้วธิกีารจัดซื้อและไดรับบริจาค   ดังนี ้

หนงัสือที่จัดซือ้ แบงเปน  หนงัสือภาษาไทย จาํนวน  2,286  เลม   หนงัสอืภาษา         
ตางประเทศ   จํานวน 1,715  เลม  รวมหนงัสือที่จัดซื้อทัง้สิ้น   จํานวน  4,001  เลม 

หนงัสือที่ไดรับบริจาค แบงเปน หนังสือภาษาไทย  จํานวน 1,526 เลม  หนังสือ
ภาษาตางประเทศ  จํานวน 119 เลม  รวมหนงัสือที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ 1,645 เลม  

รวมหนงัสือที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น  5,646  เลม 
วารสารที่จัดซือ้ แบงเปน  วารสารภาษาไทย   จํานวน  154 ชื่อเร่ือง   วารสารภาษา 

ตางประเทศ   จํานวน  296  ชื่อเร่ือง รวมวารสารที่จัดซื้อทั้งสิน้  จํานวน  450  ชื่อเร่ือง   
วารสารที่ไดรับบริจาค  แบงเปน  วารสารภาษาไทย จาํนวน 194 ชื่อเร่ือง วารสาร

ภาษาตางประเทศ  จํานวน  4  ชื่อเร่ือง  รวมวารสารที่ไดรับบริจาคทั้งสิน้ จาํนวน  198  ชื่อเร่ือง   
รวมวารสารที่ไดจัดหาประจําปการศกึษา 2549 เปนจํานวนทัง้สิ้น จาํนวน  648  

ชื่อเรื่อง 
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หนงัสือพมิพทีจ่ัดซื้อ แบงเปน หนังสือพิมพภาษาไทย จํานวน 16 ชือ่เร่ือง หนงัสอืพิมพ
ภาษาตางประเทศ จาํนวน 2 ชื่อเร่ือง 

รวมหนงัสือพิมพที่ไดจัดหาประจาํปการศกึษา 2549 เปนจํานวนทั้งสิ้น 18 ชือ่เรื่อง  
หนังสืออิเลก็ทรอนิกส จํานวน 7,060 เลม 
บทคัดยอในฐานขอมูลวทิยานพินธ จาํนวน 155,000 รายการ 
สื่อโสตทศันที่จัดซ้ือประจําปการศกึษา 2549 จํานวน 1,014 รายการ  
และการจัดหาฐานขอมลูออนไลนประจาํปการศกึษา 2549  จํานวน 9 ฐานขอมูล 

ประกอบดวย 
 
                ฐานขอมูล                                         จํานวนรายการ 
BSP Fulltext 2,300 ชื่อเร่ือง  Peer reviewed 1,100 ชื่อเร่ือง 
Blackwell Synergy            Social Science & Humanities 350 ชื่อเร่ือง Science &  

Medicine 400 ชื่อเร่ือง  
DAO    Abstracts Online 1,700,000  รายการ 
ACM Fulltext 70,000 รายการ 
IEL   Fulltext Document Online 1,574,558 รายการ 
Science Direct                       Abstracts Online 8,361,448  รายการ 
มติชน E-Library                   Fulltext สืบคนได 2,000 หวัเรื่อง    
CD-ROM วิทยานพินธไทย       สืบคนได แผนที่ 1 มี 79,000 รายการ  

แผนที่ 2 มี 76,000 รายการ รวม 155,000 รายการ 
Netlibrary   Fulltext สืบคนได 7,060 เลม 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.2.001, สหส.อ2.2.002, สหส.อ2.2.037   
 
ตัวบงชี้ 2.2.2  การจัดสรรคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
          สํานักหอสมุด     มหาวทิยาลยัรังสติ      มีแผนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่
ครอบคลุมทุกกลุมคณะที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั โดยจัดสรรงบประมาณเปนภาค
การศึกษาและทําสรุปคาใชจายทกุภาคการศึกษาและรวมสรุปประจําปการศึกษา มีการดําเนินการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทกุกลุมคณะ/สาขาวิชา ส้ินสดุปการศึกษา 2549 แบงเปน  
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                   ทรัพยากรสารสนเทศ       จาํนวนเงนิ (บาท) 
หนงัสือ          4,636,422.34   
วารสารและหนังสือพิมพ          5,382,553.53    
ส่ือโสตทัศน              103,955.63 
ส่ืออิเล็กทรอนกิสและฐานขอมูล          2,696,831.29 
รวมคาใชจายในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ       12,819,762.79 

 
 

          สื่ออิเล็กทรอนกิสและฐานขอมูล จํานวนเงิน (บาท) 
ฐานขอมูล BSP             489,614.00 
ฐานขอมูล Blackwell Synergy             314,392.75 
ฐานขอมูล DAO             117,720.00 
ฐานขอมูล  ACM               190,750.00   
ฐานขอมูล IEL          1,447,883.00 
ฐานขอมูล Science Direct                  80,831.54 
ฐานขอมูลมติชน E-Library                  25,680.00   
ฐานขอมูล CD-ROM  วิทยานพินธไทย                    29,960.00   
  รวมคาใชจายในการจัดซ้ือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
และฐานขอมูล 2,696,831.29 

 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.001, สหส.อ2.2.002, สหส.อ2.2.035, สหส.อ2.2.036     
 
ตัวบงชี้ 2.2.3  คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา           

มีการคํานวณคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตอจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา ซึ่งเปนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในปงบประมาณ
ที่หองสมุดจัดหา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ/หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน ทั้งนี้
เพื่อใหทราบคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสนเทศตอหัวของนักศึกษาประจําปงบประมาณ  
2549  โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท



 
 

33

ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  กลาวคือ  คาใชจายที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภท เปนเงิน 12,819,762.79 บาท  (สิบสองลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเจ็ดรอยหกสิบ
สองบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) ตอ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจํานวน 13,613.83 คน ดังนั้น 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 1 คน เทากับ 941.67 บาท  (เการอยสี่สิบ
เอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค) 
 
ผลการประเมินตนเอง : มีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา  เทากับ 941.67 บาท  ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.036, สหส.อ5.1.003 
 
ตัวบงชี้ 2.2.4  จํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
 มีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศที่เนนทัง้คุณภาพและปริมาณที่สงเสรมิหลักสูตร และ
กิจกรรมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสติ โดยพิจารณาจากจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ของมหาวทิยาลัยเทียบกับจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหนักศึกษา สําหรับการคนควา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อประเมนิความเหมาะสมของทรัพยากร
สารสนเทศ โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ีในสํานักหอสมดุ
ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาประจําปการศึกษา  2549  กลาวคือ  ทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภท จาํนวน 1,774,112 รายการ ตอ จํานวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา 13,613.89 คน 
ดังนัน้ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 1 คน เทากับ 130.32 รายการ 
 
ผลการประเมินตนเอง :  มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

เทากับ 1 ตอ 130.32  รายการ  ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.037, สหส.อ5.1.003 
 
ตัวบงชี้ 2.2.5  จํานวนทรพัยากรสารสนเทศตอจํานวนอาจารย 

มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนทั้งคุณภาพและปริมาณที่สงเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยพิจารณาจากจํานวนอาจารยทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยเทียบกับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไดจัดสรรใหอาจารย สําหรับใชในการเรียน
การสอน ซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุดตอจํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประจําปการศึกษา 2549 กลาวคือ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทจํานวน 1,774,112 
รายการ ตอ จํานวนอาจารยมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด จํานวน  811  คน  ดังนั้น จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศตออาจารย 1 คน เทากับ 2,187.56 รายการ 
 
ผลการประเมินตนเอง :  มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตออาจารย 1 เทากับ 2,187.56  รายการ 

ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.037, สหส.อ5.1.003 
                                                                       
ตัวบงชี้ 2.2.6  คาใชจายในการซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส (รอยละของคาใชจายใน

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท) 

มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการ
พัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนกิสของหองสมุดใหไปสูการเปน E-Library ตามนโยบายของมหาวทิยาลยั
รังสิต ดังนั้นเพื่อใหทราบสดัสวนของคาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอ
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ 
และสื่อโสตทศัน โดยใชสูตรในการคํานวณ คือ  

 
จํานวนคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส  x 100  2,696,831.29  x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
= 

      12,819,762.79 

 
ดังนัน้ คาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 21.29 ของ
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

 
ผลการประเมินตนเอง :  คาใชจายในการซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 21.04    

ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท                 
ผลการประเมินตนเอง = 3 

หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.035, สหส.อ2.2.036 
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ตัวบงชี้ 2.2.7  การวิเคราะหและจัดทาํดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ 
มีการวิเคราะหและจัดทาํดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

สําหรับสํานักหอสมุด และหองสมุดสาขา 2 แหง ประกอบดวย หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี       
และหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี โดยการวิเคราะหและสรางระเบยีนบรรณานุกรม การกําหนด  
หัวเรื่อง   การกําหนดเลขเรียกหนังสือลงในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon  มีการดําเนินการ
วิเคราะหและจัดทําดรรชนทีรัพยากรสารสนเทศตางๆ ไดแก หนังสอืภาษาไทยจํานวน 5,424  
รายการ หนงัสือภาษาตางประเทศ จํานวน  2,322  รายการ ส่ือโสตทัศนภาษาไทย จํานวน   622  
รายการ  ส่ือโสตทัศนภาษาตางประเทศ จาํนวน  392 รายการ  และดรรชนีวารสาร จํานวน  5,764 
รายการ ทั้งนี ้ เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนรายการทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเรว็ โดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที ่
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง  :  สหส.อ2.2.038, สหส.อ2.2.039, สหส.อ2.2.040, สหส.อ2.2.044,  

สหส.อ2.2.046 
 
ตัวบงชี้ 2.3.1   การบริการยมื-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ ดวยความสะดวกรวดเร็ว 
 มีการปฏิบัติงานในการใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ  โดยนาํระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วตอผูปฏิบัติงาน ในการใหบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ซึง่ผูใหบริการสามารถใหบริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศในแตละ
ประเภทโดยใชเวลา 1 รายการ : 10 วินาท ี
 
ผลการประเมินตนเอง :  ใชเวลาในการใหบริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศแตละ

ประเภท 1 รายการ : 10 วินาท ี ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :   สหส.อ2.3.001, สหส.อ2.3.002, สหส.อ2.3.003, สหส.อ2.3.004, 

สหส.อ2.3.005, สหส.อ2.3.006, สหส.อ2.3.007, สหส.อ2.3.008, 
สหส.อ2.3.009, สหส.อ2.3.010, สหส.อ2.3.011, สหส.อ2.3.012, 
สหส.อ2.3.013, สหส.อ2.3.014, สหส.อ2.3.015, สหส.อ2.3.016, 
สหส.อ2.3.017, สหส.อ2.3.018 
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ตัวบงชี้ 2.3.2  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
 มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควาที่สามารถชวยเหลือผูใช ทัง้อาจารย 
เจาหนาที ่นกัศึกษา และบคุคลทั่วไปใหไดรับขอมูลที่ตรงตอความตองการโดยเฉพาะคําถามที่เปน
สารสนเทศเฉพาะเรื่อง ซึ่งตองใชเวลาในการคนหา  โดยมีบรรณารักษเปนผูชวยใหคําแนะนํา และ
ชวยในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน 
รวมทัง้อินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งคําถามที่ตองการขอมูลโดยละเอียดหรือตองการคําตอบนัน้ 
บรรณารักษผูใหบริการสามารถหาคําตอบหรือใหขอมลูรายละเอียดแกผูใชไดในแตละคําถาม โดย
ใชเวลานอยกวา 30 นาท ี
 
ผลการประเมินตนเอง : สามารถใหบริการตอบคําถามแกผูใชโดยใชเวลานอยกวา 30 นาท ี     

ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง : สหส.อ2.3.019, สหส.อ2.3.020, สหส.อ2.3.021, สหส.อ2.3.022, 
  สหส.อ2.3.023, สหส.อ2.3.024, สหส.อ2.1.015      
 
ตัวบงชี้ 2.3.3  บรรณารักษบริการตอบคําถาม 
 สํานักหอสมุดจัดใหมีบรรณารักษบริการตอบคําถาม คอยใหความชวยเหลือและให
คําแนะนําในการคนควาหาขอมูลเพื่อการทาํรายงาน  การเขียนบรรณานุกรม รวมทัง้การแนะนําวิธ ี
การใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. โดยมกีารหมนุเวียนบรรณารักษจาก
แผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น.  ซึ่งรวมแลวมีการใหบริการเปนเวลา   
วันละ 8 ชัว่โมงตอวันที่สํานกัหอสมุดเปดใหบริการ 
 
ผลการประเมินตนเอง :   มีบรรณารักษประจําใหบริการตอบคําถามเปนเวลา 8 ชั่วโมง : วัน     

ผลการประเมินตนเอง = 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.025, สหส.อ2.3.026     
 
ตัวบงชี้ 2.3.4  บริการสงเสรมิการอานและการใชหองสมดุ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพือ่เปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก          
นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใชหองสมดุใหกับนกัศึกษา
ใหมเปนประจาํทุกตนปการศึกษา รวมทัง้จัดทาํสื่อแนะนําการใชหองสมุด เพื่อใหผูใชสามารถใช
หองสมุดไดอยางถูกตอง สามารถชวยเหลือตนเองไดในการคนควาขอมูล และมีการจัดกิจกรรม
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อ่ืนๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา ซึ่งในการจัดกิจกรรม
ตางๆ  สํานักหอสมุดมีการทาํประชาสัมพนัธ  และเผยแพรขาวสารอยางตอเนื่อง   เพื่อใหผูใชทราบ  
โดยในปการศึกษา 2549 ไดมีการจัดกิจกรรมยอย  เชน  แนะนําขอมูลสําคัญๆ  /  จัดบอรด
ประชาสัมพันธ ขาวสารตางๆ และนอกจากนี้ยงัมีการจัดกิจกรรมหลักและนิทรรศการที่สําคัญๆ 
ดังนี้  
 1.  จัดนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ในเดือนมถินุายน 2549  เร่ือง “โครงการในพระราชดาํริ และพระราช
กรณียกิจในดานตางๆ” 
 2.  จัดนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2549 เร่ือง “พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในดาน
ตางๆ” 
 3. จัดสัปดาหสงเสริมการอาน ระหวางวนัที ่ 20-22 กนัยายน 2549  โดยจัดประกวดการ
เขียน Popup จัดนทิรรศการหนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรท รวบรวมและจัดพิมพบรรณานิทัศนของ
หนงัสือที่ไดรับรางวัลซีไรท และตอบปญหาวิชาการ 
 4.  จัดนิทรรศการสดุดีพระเกียรติมกุฎราชกุมารจิกมีฯ และเปดดินแดนภูฎาน เนื่องใน
โอกาสที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเปนเอกฉันททูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร แดมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร 
นัมเกล วังชุก   แหงราชอาณาจักรภูฏาน ในพิธีประสาทปริญญา  ประจําป  2549   ระหวางวันที่ 
21-30 พฤศจิกายน 2549 
 5. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวนัเฉลมิพระชนม 
พรรษา 5 ธันวาคม 2549 เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในเดือนธันวาคม 2549 
 6.  จัดงานสัปดาหหองสมุด ระหวางวันที่ 22-26 มกราคม 2550  โดยจัดนิทรรศการ “ตาม
รอยเจาชายจกิมี เคเซอร นัมเกล วงัชกุ ในโอกาสเสด็จเยือน มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับการ
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาบัตร” กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ 
 7.  จัดกจิกรรมรวมในงาน Open House มหาวทิยาลัยรังสิต  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550  
 

นอกจากนีย้ังมีการสอนวิชาการใชหองสมดุและการศึกษาคนควาดวยตนเองใหกับคณะตางๆ 
ที่แจงความประสงคมา ไดแก คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะวศิวกรรมศาสตร 
เปนตน 
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ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.027, สหส.อ2.3.028, สหส.อ2.3.029, สหส.อ2.3.030, 
            สหส.อ2.3.031, สหส.อ2.3.032, สหส.อ2.3.033, สหส.อ2.3.034,     
 สหส.อ2.3.035, สหส.อ2.3.036, สหส.อ2.3.037            
 
ตัวบงชี้ 2.3.5  บริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน 
 สํานักหอสมุดมีการพัฒนาการบริการโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชสนับสนุนเพื่อให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วแกผูใชอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการขอมูลขาวสาร 
โดยผูใชสามารถเขาถึงบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ของสํานักหอสมุดผานระบบออนไลนไดทุกที่ 
ทุกเวลาที่ http://library.rsu.ac.th  ซึ่งไดแก 

1. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ  เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายุ
การยืมหนงัสอื และสื่อโสตทัศนตาง ๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบ
กําหนดการสงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน 

2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ    เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสต
ทัศนตาง ๆ  ทีม่ีผูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทําการจองไดดวยตนเองโดย
ผานระบบออนไลน 

3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชสามารถทําการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ ที่มีอยูในสํานกัหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลรวมทั้ง
ฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ    ที่หองสมุดมกีารบอกรับหรือจัดหามาใหบริการโดยไมคิด
คาบริการไดตลอดเวลา 

4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน   เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม  หนงัสือที่ทาํการจอง  
การคางสงหนงัสือ คาปรับ  รวมทัง้สามารถแกไขขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  
ไดดวยตนเอง 

5. บริการขาวสารขอมูลผานเวบ็ไซต    เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเรื่องที่
นาสนใจ  รวมทั้งกจิกรรมตาง ๆ  ของสํานกัหอสมุด   แกผูใชโดยผานระบบออนไลน 

6. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian)     เปนบริการตอบคําถามและชวย
การคนควา   การใหคําแนะนําตาง ๆ  ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผาน  
ระบบออนไลน 
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7. บริการสื่อสารขอมูลกับผูใชรายกลุม / รายบุคคล    
8. บริการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ  (shelf  check  service)  เปนบริการที่จัดขึ้นเพื่อ

อํานวยความสะดวกและรวดเร็วใหแกผูใชในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวย
ตนเอง  

9.  บริการ VDO/Multimedia on Demand   เปนบริการที่ผูใชสามารถเขาถงึสื่อมัลติมีเดีย
ในรูปแบบตาง ๆ  ไดโดยผานระบบออนไลน 

 
 สําหรับในปการศึกษา  2549   สํานกัหอสมดุสามารถจัดใหมีบริการอิเล็กทรอนกิสผานระบบ 
ออนไลนแลว จํานวน 6 ประเภทบริการ ไดแก บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
จองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบ
ออนไลน  บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต  และบริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian) 

 
ผลการประเมินตนเอง :  สามารถใหบริการอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนได 6 ประเภท

บริการ ไดแก 
ก. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
ข. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ 
ค. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
ง. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน 
จ. บริการขาวสารขอมูลผานเวบ็ไซต 
ฉ. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a librarian) 
ผลการประเมินตนเอง = 2   

หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.015, สหส.อ2.3.023, สหส.อ2.1.015         
 
ตัวบงชี้ 2.3.6  การเปดใหบริการในเวลาทีเ่หมาะสม 
 สํานักหอสมุด มกีารจัดจํานวนชัว่โมงการเปดใหบริการทีเ่หมาะสม  โดยเปดทําการในวนั
จันทร-ศุกร ต้ังแตเวลา 8.30-21.00 น. และในวนัเสาร ต้ังแตเวลา 11.00-19.00 น. รวมจาํนวน
ชั่วโมงที่ใหบริการ สําหรับในวนัทาํการปกติรวมจํานวน 12.5 ชัว่โมง  โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุด
สําหรับปการศึกษา 2549 มีจํานวนทัง้สิน้  410,971  คน (รวมจํานวนผูใชหองสมดุศูนยบัณฑิตทั้ง 
2 ศูนย) 
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ผลการประเมินตนเอง :  มีการเปดใหบริการในวนัปกติจํานวนมากกวา 12 ชั่วโมง : วนั  
 ผลการประเมินตนเอง = 3     
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.038, สหส.อ2.3.039, สหส.อ2.3.040, สหส.อ2.3.041,    
 สหส.อ2.3.042, สหส.อ2.3.043             
 
ตัวบงชี้ 2.3.7  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเกี่ยวกบัเร่ืองตางๆ เปน
ประจําทกุปการศึกษา ไดแก  ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมลู  
ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดานสถานที่ส่ิงแวดลอม โดยเปนการสาํรวจดวยแบบสอบถาม
ผูใชบริการทัง้  อาจารย  เจาหนาที ่  และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  สําหรับ    
ปการศึกษา 2549 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2549 ซึ่งผลการสํารวจความพงึพอใจของ
ผูใช พบวา ผูใชมีความพงึพอใจอยูในระดบัคาเฉลี่ย 3.23 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งมีผลอยูในระดับดี 
 
ผลการประเมินตนเอง :   ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการอยูในคาเฉลี่ยระหวาง 3.01-4.00 
 ผลการประเมินตนเอง = 2 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.044, สหส.อ2.3.045      
 
ตัวบงชี้ 2.3.8  การบริการบคุคลภายนอก 
 การใหบริการของสํานักหอสมุด นอกจากจะใหบริการแกผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งประกอบดวยนักศึกษา  อาจารย  และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยแลว สํานักหอสมุดยังมี
นโยบายในการเปดใหบุคคลภายนอกเขาใช เพื่อเปนการบริการแกสังคมและชุมชน ซึ่งการ
ดําเนินงานตามนโยบายจะใหผูใชภายนอกที่มาเขาใชแสดงหลักฐาน คือ บัตรประจําตัว และ
เซ็นชื่อขอเขาใชในสมุดเพื่อบันทึกเปนหลักฐาน  ในปการศึกษา 2549 มีสถิติการเขาใชบริการของ
บุคคลภายนอก จํานวนทั้งสิ้น 1,799 คน 
 
ผลการประเมินตนเอง : 3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ2.3.036, สหส.อ2.3.041, สหส.อ2.3.046,  สหส.อ2.3.047,            
 สหส.อ2.3.048    
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องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยาง
ชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบงสวนงาน
ออกเปน แผนกเทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงาน
เลขานุการ สํานักหอสมุดกําหนดภาระหนาที่การบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอยางชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร    บุคลากรสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด เดือนละ 1 คร้ัง     หรือมีการประชุมกรณีเร่ืองเรงดวน    เพื่อ
รับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการ
บริหารตามสายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 4 แผนก  
และ 1 สํานักงาน  มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน  และเพื่อใหการ
บริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม   สํานักหอสมุด มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการ 2 ชุด คือ 

1. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด      
2. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด  

โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดทําหนาที่ เปนที่ปรึกษาในการดําเนินการของ
สํานักหอสมุด และมีคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด  ซึ่งแตงตั้งมาจากหัวหนาแผนกทุกแผนก  
เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารและการจัดการในสํานักหอสมุด  ใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว และสามารถนําผล
การปฎิบัติมาประเมินผล หากมีปญหาหรือขอบกพรองจะไดชวยกันแกไขและปรับปรุงตอไป 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ1.2.001, สหส.อ1.2.002, สหส.อ3.1.001, สหส.อ3.2.001             
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ตัวบงชี้ 3.2  โครงสรางและระบบบริหาร 
 สํานักหอสมุด มีการกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน โดยมีการแบงการ
บริหารงานออกเปน 4 แผนก  และ 1 สํานักงาน ประกอบดวย แผนกเทคนิค  แผนกพัฒนา     
แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ  ในแตละแผนก มีการกําหนด
ภาระหนาที่ไวเปนลายลักษณอักษร  และเพื่อใหการปฎิบัติงานของแตละแผนกดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักหอสมุดมีการดําเนินการตามโครงสราง โดยมีหัวหนาแผนกเปนผูดูแลบริหาร
จัดการและปฏิบัติตามขั้นตอนตามสายงานการบริหารซึ่งทุกแผนกและสํานักงานขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดตามโครงสรางการบริหาร 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง : สหส.อ3.1.001, สหส.อ3.2.001, 
 
ตัวบงชี้ 3.3  การพัฒนาบุคลากร 
           สํานกัหอสมุดสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
สําหรับปการศึกษา 2549 มีการสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสัมมนา  การเขา
ฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวม 93  คร้ัง   
เฉลี่ยคนละ  25  คร้ัง 
           สํานกัหอสมุด ไดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร รวมจํานวน 27 คร้ัง   จําแนกเปนการประชมุ  
การฝกอบรม การสัมมนา และการเขาฟงบรรยายทางวชิาการ 23  คร้ัง และการศึกษาดูงาน  4 คร้ัง   
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ3.3.001   
 
ดัชนีบงชี้ 3.4  ระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ชวยในการบริหารและการตัดสินใจ  

สํานักหอสมุดไดจัดระบบขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความคลองตัว 
บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่งานสารบรรณมีการจัดระบบเอกสารสงออก-สงเขาภายใน-ภายนอก  โดยมี
การบันทึกรายละเอียดไวเปนหลักฐาน  และมีการจัดเก็บเอกสารใหสามารถคนหาไดสะดวก  และ
นอกจากนี้ยังสามารถเขาถึงขอมูลงบประมาณสําหรับในการดําเนินงานซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญอยาง
ยิ่งในการดําเนินงานของสํานักหอสมุด  โดยแผนกงบประมาณไดจัดทําโปรแกรมการเขาใชขอมูล
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จาก Intranet  โดยผานทาง http://plan.rsu.ac.th/pro/  ในการตรวจเช็คขอมูลการขออนุมัติใชเงิน
งบประมาณดําเนินการและงบพัฒนาโครงการตางๆ   เมื่อส้ินสุดงบประมาณแตละภาคการศึกษา  
จะมีสรุปผลเพื่อรายงานความกาวหนาในการใชงบประมาณโครงการ    
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ3.4.001, สหส.อ3.4.002, สหส.อ3.4.003, สหส.อ3.4.004, 
 สหส.อ4.1.002 
 
ตัวบงชี้ 3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 
 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของ
บุคลากรอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
หัวหนาแผนก/สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่
ดํารงตําแหนงหัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯให
บุคลากรทุกคนทราบ เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรใน
สํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ3.5.001, สหส.อ3.5.002, สหส.อ3.5.003      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอ
ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียม
ขอจัดตั้งงบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําป
การศึกษา 2549  มีการวางแผนการใชงบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ปฏิบัติตามขั้นตอน
การขออนุมัติ  มีการควบคุมการขอใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณ
ตลอดระยะเวลาในการขออนุมัติการใชงบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของ
แผนกงบประมาณ   
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้ 4.1  นโยบาย/ แผนงานการเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุด มีแผนงานการเงินและงบประมาณ  โดยจะใชงบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ใหบรรลุตามวัตถุประสงคแก อาจารย นักศึกษา และบุคลากร  
ในการสนับสนุนเรื่องการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรู  และการจัดตั้งงบประมาณโครงการจะยึด
หลักการวางแผนกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต โครงการที่ขอจัดตั้ง   
มีชื่อผูรับผิดชอบโครงการ   มีการติดตามและประสานงานใหโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงค      
มีการประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการสงใหสํานักงานวางแผน
พัฒนาใหไดทราบผลการใชงบประมาณของปการศึกษา 2549  แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ4.1.001, สหส.อ4.1.002 
 
ตัวบงชี้ 4.2  การเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเรื่อง
การของบประมาณเพื่อนํามาบริหารสํานักหอสมุดใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกอาจารย 
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นักศึกษา บุคลากร   การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจะใชเกณฑการปฏิบัติตามขั้นตอนการ
เบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว     สํานักหอสมุดจะจัดเก็บสําเนาเอกสาร
การขออนุมัติงบประมาณไวเปนหลักฐานสําหรับในการติดตามการขออนุมัติ   และมีการ
ประเมินผลติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนา
คุณภาพในการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2549  
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ4.1.002, สหส.อ4.2.001, สหส.อ4.2.002, สหส.อ1.2.003 
 
ตัวบงชี้ 4.3  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่
ไดรับการจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตางๆ)  
สํานักหอสมุดจะมีผูรับผิดชอบในการขออนุมัติจํานวน 2 คน คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือ
และวารสารอยูในวามรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค  สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และ     
งบลงทุนโครงการหัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนผูรับผิดชอบ และในการตรวจสอบการขออนุมัติ
การใชงบประมาณสามารถตรวจสอบการใชผานระบบ Internet ของแผนกงบประมาณ และถึงสิ้น
ปงบประมาณ 2549  สํานักหอสมุดจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสรุปการใชงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2549 เพื่อที่จะนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดตั้ง
งบประมาณของปการศึกษา 2550 ตอไป  สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดจะตองจัดทําแบบ
รายงานความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพทุกภาค
การศึกษา  เพื่อเปนการติดตามผลการปฏิบัติการขออนุมั ติโครงการพัฒนาวาบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม  
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ4.1.001, สหส.อ4.1.002 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป 
สํานักหอสมุดจัดทํารายงานประจําป   เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ 
และเผยแพรตอสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 
5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

หนวยงานภายในสํานักหอสมุด 
7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในให

หนวยงานในสํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 
9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

และภายนอก 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้  5.1   การประกันคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบาย
แผนงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ   และนอกจากนั้นสํานักหอสมุดเห็นถึงความสําคัญของการมี
ระเบียบ และความสะอาดในสํานักหอสมุดของทุกแผนก จึงมีการดําเนินจัดทํากิจกรรม 5 ส อยาง
ตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ข้ึน  โดยมีหนาที่บริหารและ
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ดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส อยาง
ตอเนื่อง และไดนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5 ส  ผล
ที่ไดรับสามารถเห็นไดอยางชัดเจน โดยไดสรางวินัย ของบุคลากร เร่ืองความสะอาด  ความ
เรียบรอยของสํานักหอสมุด และในเรื่องการจัดเอกสารใหมีระบบการจัดเก็บ  มีระเบียบ  สะดวกใน
การคนหา  และเปนสวนหนึ่งที่สอดคลองกับการทําประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักหอสมุด
ดวย   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลการสรุปการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา นํามาปรับปรุงและพัฒนาตอไป  
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ5.1.001, สหส.อ5.1.002, สหส.อ5.1.003, สหส.อ5.1.004, 
 สหส.อ5.1.005, สหส.อ5.1.006 
 
ตัวบงชี้ 5.2  การตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของสํานักหอสมุดไดทําการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพมีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้  และมีการตรวจสอบคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ของฝายวิชาการ  สํานักหอสมุดเสนอผลการประเมินตนเองและผลดําเนินงาน จัดทําเปนรายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2549  เพื่อนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ  เพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของสํานักหอสมุดในฐานะหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ  
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ5.2.001, สหส.อ5.2.002, สหส.อ5.2.003, สหส.อ5.2.004 
 
ตัวบงชี้ 5.3  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกนัคุณภาพของหนวยงาน 
 สํานักหอสมุดใหทุกแผนกไดมีสวนรวมในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ  มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสาํนกัหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหารและตัวแทน บรรณารักษ 
เจาหนาที่จากทุกแผนก มีการดําเนินการประเมินคณุภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของ   สํานักหอสมุดจดัทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศกึษา ประจําป
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การศึกษา 2549 และมีการปรับปรุงตัวบงชี้ใหสอดคลองกับภาระหนาทีห่ลักของสํานักหอสมดุ     
สงใหผูบริหารมหาวิทยาลยั หนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชนรับทราบ     
 
ผลการประเมินตนเอง :  3 
หมายเลขเอกสารอางอิง :  สหส.อ5.1.001,  สหส.อ5.2.003 
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
1.1 การกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วิสัยทัศน พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค 

(1)    มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน 
พันธกิจ  และวัตถุประสงค  ไวเปน          
ลายลักษณอักษร  และบุคลากรใน
หนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

(2)     มี(1)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติ
ภารกิจ ตาม แนวปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค           
มีการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ     
และเสริมสรางความตระหนักของบุคลากร
ในหนวยงานอยางตอเนื่อง 

(3)    มี(2)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสม 
         กับสถานการณปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย /  
แผนงาน และการประเมิน 
แผนงาน 

 

(1)    มีการกําหนดนโยบายและแผนงานให
สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน    
พันธกิจ  และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่กําหนดไว  มีการประเมินแผนงาน
และโครงการที่ไดดําเนินการแลว 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและ
โครงการมาใชปรับปรุง และพัฒนางานของ
หนวยงานใหดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 

รวมองคประกอบที่ 1 6  
เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 3  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.1   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
(1) มีแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การดําเนินงานหองสมุด มีระบบและกลไกใน
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน/โครงการมี
การประเมินแผน/โครงการ 

(3) มี(2)+มีการนําผลการประเมินผลมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
3 

 

2.1.2   เครื่องคอมพิวเตอรที่
ทันสมัย (รอยละของเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีอายุการใช
งานไมเกิน 5 ป) 

(1)    นอยกวารอยละ 25 
(2)    รอยละ 25-49      
(3)    มากกวารอยละ 49 

 
 
3 

 

2.1.3   สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(อายุการใชงานไมเกิน 5 ป) 

(1)    1 : 300 
(2)    1 : 200 
(3)    1 : 100  

 
2 
 

 

2.1.4   สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร
ใหบริการตอจํานวน
อาจารย (อายุการใชงานไม
เกิน 5 ป) 

(1)    1 : 100 
(2)    1 : 50 
(3)    1 : 25 

 
 
3 

 

2.1.5   สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอร
ใชปฏิบัติงานตอจํานวน
บุคลากร (อายุการใชงาน
ไมเกิน 5 ป) 

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

 
 
3 

 

2.1.6   ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่
ใชงานครอบคลุม 

 

ก.  ระบบฐานขอมูล Sybase SQL 
ข. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา 
ค. ระบบควบคุมวารสาร 

       ง.  ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทํา
หมวดวดหมู                             
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.1.6  (ตอ) 
 

 จ.  ระบบบริการสืบคนขอมูล 
 ฉ.  ระบบควบคุมการยืม-คืน           
 ช.  ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
 ฌ. ระบบการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ 
 ญ. ระบบสํารวจหนังสือ 

(1) มีรายการ  ก. -  รายการ  ค. 
(2) มี(1)+รายการ  ง. –  รายการ  ฉ. 
(3)     มี(2)+รายการ  ช. – รายการ  ญ. 

 
 
 
 
 
 

2 

 

2.1.7   การบริการเว็บไซต
สํานักหอสมุด 

(1) มีขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซต     
ทุกเรื่อง 

(2) มี(1)+มีบริการอิเล็กทรอนิกส 
(3) มี(2)+มีการจัดทํารายงานสรุปสถิติการใช

เว็บไซตเพื่อวางแผนพัฒนา 

 
 
 

3 

 

2.1.8   การพัฒนาทักษะของ
บุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ครั้ง : คน) 

 

(1)    เฉล่ียนอยกวา 3 ครั้ง 
(2)    เฉล่ีย 3-6 ครั้ง 
(3)    เฉล่ียมากกวา 6 ครั้ง 

 
2 
 

 

2.2  การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2.2.1  การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

 
 
(1) มีนโยบายและแผนการในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
(2) มี(1)+มีกระบวนการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 
(3) มี(2)+มีการสรุปและรายงานผลการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.2.2  การจัดสรรคาใชจายในการ  

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
(1) มีแผนในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ      
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานหลักการในการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามแผน 
(3)    มี(2)+มีการสรุปและนําผลคาใชจายในการ

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมาใชเพื่อ
วางแผนในการจัดสรรคาใชจายในปตอไป 

 
 
 

3 

 

2.2.3  คาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา (บาท : คน) 

(1)     นอยกวาหรือเทากับ 600 : 1 
(2)     601- 700 : 1 
(3)     มากกวา 700 : 1 

 
 

3 

 

2.2.4  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ       
ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา  (รายการ  : คน) 

(1)    1 – 50 : 1 
(2)    51 – 100 : 1 
(3)    มากกวา 100 : 1 

 
 

3 

 

2.2.5  จํานวนทรัพยากร            
สารสนเทศตอจํานวนอาจารย  
(รายการ  : คน) 

(1)    200 – 300 : 1 
(2)    300 – 400 : 1 
(3)    มากกวา 401 : 1 

 
 

3 

 

2.2.6  คาใชจายในการจัดซื้อ    
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส      
(รอยละของคาใชจายในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสตอคาใชจายใน
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภท) 

(1)    รอยละ 10 – 14 
(2)    รอยละ 15 – 19 
(3)    มากกวารอยละ 20 

 
 

3 

 

2.2.7  การวิเคราะหและจัดทําดรรชนี
ทรัพยากรสนเทศ 

(1) มีการวิเคราะหและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท 

(2) มี(1)+มีการวิเคราะหและลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนมาตรฐานสากล 

(3)    มี(2)+มีการสรุปและรายงานผลการ
วิเคราะหและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 
 
 
 

3 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.3  การบริการทรัพยากร

สารสนเทศและผูใช 
2.3.1   บริการยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทตางๆ 
ดวยความสะดวกรวดเร็ว 

 
 
(1)   1 รายการ  : 20 วินาที 
(2)   1 รายการ : 15 วินาที 
(3)   1 รายการ : 10 วินาที 

 
 
 
 

3 

 

2.3.2   บริการตอบคําถามและ
ชวยการคนควา 

(1)    มากกวา 35 นาที 
(2)    30 – 34 นาที 
(3)    นอยกวา 30 นาที 

 
 

3 

 

2.3.3   บรรณารักษบริการตอบ
คําถาม (ชั่วโมง : วัน) 

(1)    2 – 4 ชั่วโมง 
(2)    5 – 8 ชั่วโมง 
(3)    9 – 12 ชั่วโมง 

 
2 

 

2.3.4  บริการสงเสริมการอานและ
การใชหองสมุด 

(1)    มีแผนการจัดกิจกรรม 
(2)    มี(1)+มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร 
(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผน 

 
 

3 

 

2.3.5  บริการอิเล็กทรอนิกสผาน
ระบบออนไลน 

 ก.  บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 ข.  บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ 
 ค.  บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 ง.  บริการขอมูลผูใชผานออนไลน 
 จ.  บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 
 ฉ.  บริการคนควาอางอิงออนไลน               

(Ask  a  Librarian) 
 ช.  บริการสื่อสารขอมูลกับผูใชรายกลุม /

รายบุคคล 
 ฌ.  บริการยืม-คืนดวยตนเองอัตโนมัติ       

(Self check service) 
 ญ.  บริการ VDO / Multimedia on Demand 

(1)    มีรายการ  ก. -  รายการ  ค. 
(2)    มี(1)+รายการ  ง. –  รายการ  ฉ. 
(3)    มี(2)+รายการ  ช. – รายการ  ญ.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
2.3.6   การเปดใหบริการในเวลาที่

เหมาะสม (ชั่วโมง : วัน) 
 

(1)    9-10 ชั่วโมง 
(2)    11-12 ชั่วโมง 
(3)    มากกวา 12 ชั่วโมง 

 
 

3 

 

2.3.7   ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ 

(1)    คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00 
(2)    คาเฉลี่ยระหวาง 3.01 – 4.00 
(3)    คาเฉลี่ยระหวาง 4.01 – 5.00 

 
2 
 

 

2.3.8  การบริการบุคคลภายนอก (1)    มีนโยบายในการใหบุคคลภายนอกเขาใช 
(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามนโยบาย 
(3)    มี(2)+มีการจัดเก็บสถิติและนําผลมาประเมิน 

 
 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 2 63  
เฉลี่ยองคประกอบที่ 2 2.74  
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
3.1   การบริหารและการจัดการ (1)    มีแผนการบริหารและการจัดการ 

        บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน 
        การบริหารและการจัดการ 
(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการมีการประเมินแผนงาน/โครงการ 
(3)  มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 

พัฒนา      

 
 
 
 
 

3 

 

3.2  โครงสรางและระบบบริหาร (1)    มีการกําหนดโครงสรางและระบบบริหาร 
         ขององคกรไวอยางชัดเจน บุคลากร 
         รับทราบในโครงสรางและระบบบริหาร 
(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามโครงสรางและ

ระบบการบริหาร มีการประเมินโครงสราง
และระบบการบริหาร 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 

3 

 

3.3  การพัฒนาบุคลากร (1)    มีแผนการพัฒนาบุคลากร มีระบบและ   
กลไกการพัฒนาบุคลากร 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

(3)     มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
 
 

3 

 

3.4 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 
ชวยในการบริหารและการ 

        ตัดสินใจ 

(1)    มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ       
มีระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล  
สารสนเทศอยางเปนระบบ 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินงานในการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน
พัฒนา 

 
 
 
 
 

3 
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
3.5 การกําหนดภาระหนาที่ของ 
        บุคลากร 

(1)   มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว
อยางชัดเจนมีระบบติดตามผลการ 

         ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
(2)  มี(1)+มีการดําเนินงานตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภาระหนาที่ 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนางานตอไป  

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 3 15  
เฉลี่ยองคประกอบที่ 3 3  
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
4.1 นโยบาย/แผนงานการเงินและ 
        งบประมาณ 

(1) มีนโยบาย แผนงานการเงินและ       
งบประมาณเปนลายลักษณอักษร          
มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
และมีผูรับผิดชอบ 

(2) มี(1)+จัดทํางบประมาณ กล่ันกรอง       
รายจายที่สอดคลองกับกิจกรรม โครงการ
ของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
นโยบายและแผนงานอยางเนื่อง         

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

4.2  การเงินและงบประมาณ (1)    มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป  
มีกลไกในการใชงบประมาณประจําป  
สอดคลองกับนโยบายหลักของ          
มหาวิทยาลัย 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ มีการประเมินผลการใช    
งบประมาณประจําป 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
        พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

3 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
4.3 การจัดสรรงบประมาณและ 
        การตรวจสอบ 

(1)    มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน  
และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 
และครอบคลุมภารกิจ มีระบบและกลไก 
การตรวจสอบ 

(2)    มี(1)+มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม 
        แผนงานที่กําหนดมีการติดตามประเมินผล 
        การดําเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการและ 
        มีการสรุปหรือรายงานเผยแพรใหบุคลากร 
        ทราบ 
(3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
       พัฒนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 4 9  
เฉลี่ยองคประกอบที่ 4 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
5.1 นโยบายและแผนงานการ 
        ประกันคุณภาพ 

(1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติใน       
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนลายลักษณอักษร             
มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

(2) มี(1)+มีกิจกรรมใหประชาคมมีสวนรวม  
ในการพัฒนาแผนงานการประกัน         
คุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายใน   
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีการเผยแพร  
ผลการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของ     
รับทราบ 

(3)    มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

5.2  มีการตรวจสอบคุณภาพ (1)    มีแผนการตรวจสอบและประเมินผล       
ตนเองของหนวยงาน มีกลไกเสนอผล     
การตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย
จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอ              
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ 
หนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(2)    มี(1)+มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพ  
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย            
มีการนําผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 

  (3)   มี(2)+มีการนําผลการประเมินมาวางแผน 
         พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ตอ) 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 
5.3 ประสิทธิผลในการดําเนิน 

งานประกันคุณภาพของ 
        หนวยงาน 

(1) ทุกแผนกในหนวยงานไดมีการกําหนด  
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ   
มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
ทุกแผนกในหนวยงาน 

(2) มี(1)+มีการเผยแพรผลการประเมินตนเอง
ใหประชาคมรับทราบ มีการนําผลการ
ประเมินมาวางแผนพัฒนา 

(3)     มี(2)+มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ    
การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

รวมองคประกอบที่ 5 9  
เฉลี่ยองคประกอบที่ 5 3  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2549 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4 
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2549 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 
1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2549 
 

องคประกอบ 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ความหมาย 
ผลการ

ประเมินของ
ผูประเมินฯ 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน     
พันธกิจ วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนนิการ 

3.00 ดีมาก   

2.  ภาระงานหลัก 2.74 ดีมาก   
3.  การบริหารและการจัดการ 3.00 ดีมาก   
4.  การเงนิและงบประมาณ 3.00 ดีมาก   
5.  ระบบและกลไกการประกัน 
     คุณภาพ 

3.00 ดีมาก   

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 14.74 -   
เฉลี่ยงองคประกอบที่ 1 - 5 2.95 ดีมาก   

 
2.  สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2549 
 
องคประกอบที่ 1   ปรชัญา ปณธิาน วสิัยทศัน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนการ 
                         ดําเนินการ 

จุดเดน 
1. สํานักหอสมุด  มกีารกาํหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทศัน  พนัธกิจ วตัถุประสงค  และ 

แผนการดําเนนิการ เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรใหสาธารณชนและผูใชบริการทราบ 
 2.  สํานักหอสมุด มีการจดัทําแผนการดําเนนิงานประจําป 2549 และมีการสรุปผลการ
ดําเนนิงานตามแผนพัฒนาประจําป 2549  เพื่อใหทราบแนวทางในการดําเนนิงานและการพัฒนา
สํานักหอสมุดอยางชัดเจน 
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ขอสังเกตุ 
 สํานักหอสมุดมีการกาํหนดแผนการดําเนนิงานประจาํป 2549 ในการพัฒนา  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคทีไ่ดวางแผนการดําเนินงานไว  และในปงบประมาณการศึกษา 2549  สํานักหอสมดุ
ไดดําเนินการตามโครงการที่ขอจัดตั้งไวจากโครงการทัง้หมด 18 โครงการ  ไดขออนุมัติและ
ดําเนนิการแลวเสร็จจํานวน 14 โครงการ  สวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการจะไดนาํไปจัดทําในป
การศึกษา 2550 ตอไป 

 
องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   

2.1  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จุดเดน   

1. สํานักหอสมุดไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจึงทําใหสามารถปรับปรุงระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon  ไดตามเปามหมายทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากรและการใหบริการ
ผูใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สํานักหอสมุดไดสงเสิรมการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และทกัษะ
ทางดานเทคโนโลยี โดยใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
บุคลากรสามารถสรางเว็บไซตสํานักหอสมุด (http://library.rsu.ac.th)  ซึ่งมกีารปรับปรุงเนื้อหาให
มีความทนัสมยัตลอดเวลา  ผูใชสามารถคนหาขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว 
 
 ขอสังเกตุ    

1. โครงการทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศตามแผนประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 5 
โครงการ  มีเพยีง 2 โครงการที่ไดรับการสนบัสนุนใหดําเนนิการเสร็จสมบูรณ 

2. เครื่องคอมพิวเตอรอายุการใชงานไมเกนิ 5 ป ที่ใหบริการในสาํนักหอสมุดมีจํานวน 
58 เครื่อง  สําหรับบริการสืบคนขอมูลของสํานักหอสมดุและใหบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนสัดสวน
การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ตอ นกัศึกษา  234.72 คน  จึงไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูใช 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนโครงการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดําเนินการไดตาม
แผนที่นําเสนอใหเสร็จสมบูรณ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการใหบริการใน
สวนอื่นๆ ตอไป    
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
2.2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  

        จุดเดน 
         ในปการศึกษา  2549    มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับ 
การเรียนการสอน และตรงกบัความตองการของผูใช  โดยมีการจัดหาฐานขอมูลเพิม่ข้ึนอีก 2 ฐาน   
คือ  ฐานขอมลูออนไลน   IEEE/IEL  Electronic  Library  (IEL)   ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขา
วิศวกรรมไฟฟาและวทิยาการคอมพิวเตอรและฐานขอมลู Dissertation Abstracts Online (DAO)  
ซึ่งเปนบรรณานุกรมวทิยานพินธของสหรัฐอเมริกา  ต้ังแตป 1861  ถึงปจจุบัน รวมทัง้มีจาํนวน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใชสําหรับการคนควาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูดวยตนเอง 
        
       ขอสังเกตุ 
        เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2548 จะเห็นไดวา ปการศึกษา 2549 มีทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เพิม่ข้ึนคิดเปนกลุมคณะตางๆ ไดดังนี ้ 

- กลุมคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 8.26    
- กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยมีีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 98.63  
- กลุมสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบมีทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ข้ึนรอยละ 7.57      
- กลุมคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 10.34  

 
องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก  

2.3  การบริการทรัพยากรสารสนเทศและผูใช  
จุดเดน 
1. สํานกัหอสมุดไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon มาใช เพื่อใหเกิดการบริการที่

สะดวกรวดเรว็ และสามารถเขาถงึผูใชไดโดยตรง ไดแก บริการยืม-คืน    บริการตออายุการยืมดวย
ตนเอง  การจองทรพัยากรสารสนเทศดวยตนเอง    บริการตรวจสอบขอมูลผูใชดวยตนเองผาน
ออนไลน  เปนตน 

2.  มกีารพฒันาและเนนการใหบริการในรปูแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น เพื่อใหผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลตางๆ  ไดตลอดเวลาโดยผานระบบออนไลน 

3. มีการจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการพัฒนาและสงเสรมิการใชหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคา 
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4. ใหความสําคัญกับผูใชเปนหลักโดยมีการสํารวจความพึงพอใจผูใชเปนประจําทุกป
การศึกษา   เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใชบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด  ทั้งนี้เพื่อ
สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการตางๆ  ใหเกิดประสิทธิภาพและเปนไปอยางตอเนื่อง 
 

ขอสังเกต 
 การดําเนินการจัดการใหบริการพยายามเนนรูปแบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 
โดยผานระบบออนไลนซึ่งผูใชสามารถเขาถึงขอมูล และบริการตางๆ ไดตลอดเวลา  แตในปจจุบัน
สํานักหอสมุดยังไมสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางครบถวน
สมบูรณ  จึงตองมีการวางแผนไวอยางตอเนื่องที่จะจัดใหมีบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสให
ครบถวน  โดยเฉพาะการที่จะทําใหผูใชสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศไดดวยตนเอง  เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชไดมากขึ้น  และนอกจากนี้การจัดใหมีบรรณารักษบริการตอบ
คําถามที่จะคอยชวยเหลือผูใชตลอดเวลาที่หองสมุดเปดทําการนั้น สามารถดําเนินการไดในเวลา
ปกติสืบเนื่องดวยบุคลากรที่มีจํานวนจํากัด และสิ่งสําคัญคือการที่สํานักหอสมุดมีการคํานึงถึงผูใช
เปนหลักนั้น  ไดมีการสํารวจความพึงพอใจเปนประจําทุกปการศึกษา  ซึ่งในภาพรวมปการศึกษา 
2549 ผูใชมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับคาเฉลี่ย 3.23 จากขอสังเกตความพึงพอใจของ
ผูใชที่มีคาเฉลี่ย 3 อันดับสุดทาย ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศ (3.18)  ดานเครื่องมือและ
อุปกรณ (2.84)  และดานการเขาถึงขอมูล (2.75) สํานักหอสมุดจึงควรตองมีการปรับปรุงสิ่งเหลานี้
อยางตอเนื่อง 
  
องคประกอบที่ 3   การบรหิารและการจัดการ 

จุดเดน 
 1. สํานักหอสมุดมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มกีารบริหารตามสายงานการบังคับ
บัญชา มีการกําหนดหนาทีค่วามรับผิดชอบของแตละแผนกอยางชดัเจน  มีกระบวนการเปดโอกาส
ใหบุคลากรมสีวนรวมในการบริหารงานของสํานักหอสมุด และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 
 2. สํานกัหอสมุดไดพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการแกผูใชและให
เกิดความคลองตัวในการปฏบัิติงานในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ มีการ
จัดตั้งโครงการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Horizon)   และเปนโครงการทีพ่ัฒนาตอเนื่อง ในป
การศึกษา 2549  ไดดําเนินการจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติระยะที ่2 เรียบรอยแลว 
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             3. สํานักหอสมุดจดัทํา Job Description ของบุคลากรทุกระดับและทุกตาํแหนง เพื่อให
ทราบภาระหนาที่ในการปฏบัิติงาน  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติอยางชดัเจน 
 

ขอสังเกตุ 
 สํานักหอสมุด ไดจัดแบงโครงสรางการบริหารไวอยางชดัเจน บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่
อยางมีระบบการทาํงาน  ปริมาณงานที่ปฏิบัติมีจํานวนมากและจะตองเรงปฏิบัติใหทนักับความ
ตองการของผูใช ซึ่งขณะนี้มหาวทิยาลยัไดเปดคณะเพิ่มข้ึน  ทาํใหบุคลากรตองทาํงานอยาง
เรงดวนตลอดเวลาการทาํงาน 
 
องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

จุดเดน 
 1. สํานักหอสมุดมีนโยบาย และแผนการเงิน เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการดําเนนิงาน   
             2. สํานักหอสมุดมีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกบันโยบายของมหาวิทยาลยั
และเพื่อนาํมาพัฒนาสํานักหอสมุดใหเกิดประโยชนอยางคุมคา มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักหอสมุดในการวางแผนการขอจัดตั้งงบประมาณคาใชจายประจาํและโครงการตางๆ ที่จะเปน
การพัฒนาสาํนักหอสมุดประจําป 2549   
  

ขอสังเกตุ 
 งบประมาณการพัฒนาบุคลากรที่ไดรับมีจาํนวนไมเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร การใช
งบประมาณมจีํานวนจาํกัดโดยกําหนดเปนจํานวน 2,500.00 บาท/คน/ป สํานักหอสมุดกําหนด 
การศึกษาดูงานของบุคลากรไวเปนประจาํทุกป  และการสงบรรณารักษ เขารวมการอบรม สัมมนา   
ในการพัฒนาความรู ทักษะ และวชิาชพี  มีความจาํเปนที่จะพัฒนาอยางตอเนือ่ง จงึควรเพิม่
งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
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องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเดน 

 1. สํานักหอสมุดมีการทําประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มกีารสงเสริมการดําเนินงาน มี
การจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในการดําเนนิการประกันคุณภาพ โดยมีหนาที่ในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน 
            2.  สํานักหอสมุดมคีณะกรรมการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนตวัแทนมาจากทกุแผนก ในการ
รับผิดชอบตามองคประกอบ และตัวบงชี้  จงึทาํใหสามารถจัดทําการประกนัคุณภาพแบงตาม
ภาระหนาที่ของแตละแผนกไดอยางชัดเจน  และสามารถตรวจสอบจากเอกสารอางอิง ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานได 
            3.  สํานักหอสมุดมกีารดําเนินการนําผลการประเมินของการประกันคุณภาพ มาปรับปรุง
และแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

ขอสังเกตุ 
 1. สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5 ส ทีม่หีลักการปฏิบัติ ในเรื่องความสะอาด ความเปน
ระเบียบเรียบรอย และการจดัเก็บเอกสารใหสามารถคนไดสะดวก มาปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
เร่ืองที่สอดคลองกับการทาํประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. มีการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักหอสมุดในการเปน
หองสมุดอิเลก็ทรอนิกส  
 
สรุปจุดเดน 
 

1.  สํานักหอสมุดไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2548 อีกจํานวน 2 ฐาน คือ IEEE/IEL Electronic Library (IEL) และ 
Dissertation Abstracts Online (DAO)  

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่สํานักหอสมุดจัดหาใหกลุมคณะตางๆ มีสัดสวนเพิ่มข้ึนจากป
การศึกษา 2548 ดังนี้  

      -  กลุมคณะแพทยศาสตรฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 8.26  
      -  กลุมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 98.63  
      -  กลุมคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 7.57 
      -  กลุมคณะมนุษยศาสตรฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 10.34  
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            3.   สํานักหอสมุดไดปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ไดตามเปาหมายและเกือบเสร็จ
สมบูรณเปนผลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและใหบริการไดรวดเร็วขึ้นและเขาถึงผูใชไดโดยตรง ทั้ง
บริการยืม - คืน บริการตออายุการยืมดวยตนเอง บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตรวจสอบ
ขอมูลผูใชดวยตนเองผานระบบออนไลน  
 
ปญหาและอุปสรรค 
 
             1.  พื้นที่สําหรับจัดวางวัสดุครุภัณฑ เชน ชั้นวางหนังสือ วารสาร และพื้นที่สําหรับนั่งอาน มี
จํานวนลดนอยลง รวมทั้งพื้นที่ในหองบริการสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ตมีความแออัด และไมมีชองทาง
ที่จะขยายไดอีก 

   2.  มหาวิทยาลัยไมสามารถอนุมัติโครงการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักหอสมุดตั้ง
ของบประมาณไปไดในปการศึกษานี้ อาทิ โครงการขยายบริการอินเทอรเน็ต โครงการพัฒนาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส และโครงการระบบเครือขายความเร็วสูง ทําใหแผนงานที่กําหนดไวตองเลื่อนระยะเวลา
ออกไป 

3.   งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหมีจํานวนไมเพียงพอกับ 
กิจกรรมที่หนวยงานภายนอกๆ จัดขึ้น เนื่องจากอัตราคาลงทะเบียนการเขารวมประชุม สัมมนา และ
ฝกอบรมทางดานวิชาชีพและทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงมาก 
               4.  บุคลากรของสํานักหอสมุดยังมีจํานวนนอย (27 คน และพื้นที่ใหบริการประมาณ 9,300 
ตารางเมตร) เมื่อเทียบกับจํานวนผูเขาใชและเวลาที่สํานักหอสมุดเปดใหบริการประมาณวันละ 12 
ชั่วโมง สัปดาหละ 7 วัน  
 5.  เครื่องปรับอากาศภายในอาคารมีอายกุารใชงานนานกวา 15 ป จงึมีสภาพเกาและชํารุด
บอย  ทําใหตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุงอยูเสมอ   
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3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 1. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยการกําหนดตัวบงชี้ที่
เนนผลลัพธ (Output) มากกวาตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการ (Process) เพราะจะสามารถสะทอนจุดออนใน
การดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอไป 
 2. มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ ทั้งในเรื่องระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ และการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงที่ทันสมัยและเพียงพอกับ
ความตองการของผูใช  นอกจากนี้ ควรตองสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการ
ฝกอบรม ประชุม และสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
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ภาคผนวก ข 

การพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด ปการศึกษา 2549 
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 การพัฒนาบคุลากร 
 ในปการศึกษา 2549 สํานกัหอสมุด มกีิจกรรมพัฒนาบคุลากร สรุปไวดังนี ้
 
1.  การศกึษาตอ 
 มหาวิทยาลยัอนุมัติใหบรรณารักษลาศึกษาตอในระดบัปริญญาโทสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร จํานวน 2 คน 
 
2.  การศกึษาดูงาน 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

17  ต.ค 
49 

- ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั
รังสิต      

บุคลากรสํานกัหอสมุด 
27 คน 

9,524.- 

18 ต.ค. 
49 

- สํานกัวทิยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั
รังสิต      

บุคลากรสํานกัหอสมุด 
27 คน 

9,524.- 

18 ต.ค. 
49 

- สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั
รังสิต      

บุคลากรสํานกัหอสมุด 
27 คน 

9,524.- 

19 ต.ค. 
49 

- สํานกัวทิยบริการ มหาวิทยาลัย  
ขอนแกน 

 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั
รังสิต      

บุคลากรสํานกัหอสมุด 
27 คน 

9,524.- 

13 ก.พ. 
50 
 

- โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

สมาคม
สถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน
แหงประเทศ
ไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 700.- 
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3. การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน 

ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18 ก.ค. 49 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค   
คร้ังที่ 10/7/4/2549  และ        
คร้ังที่ 10/8/5/2549                   

 

กลุมงาน
เทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

23 พ.ย 49 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)  

 

อพส. / 
มหาวิทยาลยั  
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ไมเสีย
คาใชจาย 

19 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.)  

อพส. /  
มหาวิทยาลยั 
อัญสัมชัญ 
วิทยาเขต
หัวหมาก 
 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค   
คร้ังที่ 10/11/1/2550          

กลุมงาน
เทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลยั 
อัญสัมชัญ 
วิทยาเขต
หัวหมาก 

นางกนกวรรณ จันทร 
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน เดือน 
ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

19 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี     

 
      

กลุมงาน
เทคโนโลยี  
อพส. /  
มหาวิทยาลยั 
อัญสัมชัญ 
วิทยาเขต
หัวหมาก 

น.ส. ประทีป ชินบด ี
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

9 ก.พ. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) เร่ือง “หองสมุด
ในศตวรรษที่ 21 : ส่ิงทีท่าทายที่
ตองเผชิญ” 

อพส. /  
มหาวิทยาลยั   
กรุงเทพ 
วิทยาเขต
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย
คาใชจาย 

9 ก.พ. 50 - การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานบริการ    

 

กลุมงาน
บริการ 
อพส. /  
มหาวิทยาลยั   
อัสสัมชัญ 
วิทยาเขตบาง
นา 

นางกาญจนา เพ็งคําศร ี ไมเสีย
คาใชจาย 

15 พ.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงานเทคนิค   
คร้ังที่ 10/11/3/2550          

กลุมงาน
เทคนิค  
อพส. /  
มหาวิทยาลยั 
กรุงเทพ 
วิทยาเขต
รังสิต 

นางกนกวรรณ จันทร 
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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4. การอบรม สัมมนา ทีส่าํนักหอสมุดจัดขึ้น 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

4 ก.ค. 
49 

- การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด คร้ังที ่5/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

12 ก.ค. 
49 

- การอบรมและสาธิตเทคโนโลยี
เร่ือง “การจัดเก็บขอมูลดวย
คลื่นวทิย ุ(RFID)” 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

18 ก.ค. 
49 

- การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด คร้ังที ่6/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

18 ก.ค. 
49 

(ตอ)  นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 

 

2 ส.ค. 
49 

- โครงการเสวนาวิชาการ  และ
บริการสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2549  คร้ังที่ 1  
เร่ือง “วาระพิเศษผูบริหาร
พบปะบุคลากรสํานักหอสมดุ” 
โดย                  รศ. ดร. 
นเรฏฐ พนัธราธร      รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางอุไร เครือตา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

2 ส.ค. 
49 

(ตอ)  นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 
นายอาํนวย พุมเข็ม 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

17 ส.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 1/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

30 ส.ค. 
49 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
Infotrac online 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

30 ส.ค. 
49 

(ตอ)  นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

 

6 ก.ย. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 2/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

8 ก.ย. 
49 

- การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด คร้ังที ่7/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 



 
 

90

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

4 ต.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 3/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

8 พ.ย. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 4/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

7 ธ.ค. 
49 

 - โครงการเสวนาวิชาการ  และ
บริการสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2549  คร้ังที่ 2    

      

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
 

2,089.- 
 



 
 

91

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

7 ธ.ค. 
49 

 (ตอ)  
   เร่ือง “การใหความรูการตรวจ   
   ประเมนิ 5 ส”                       
โดย คุณจันทรฉาย วีระชาต ิ
หัวหนาแผนกสื่อโสตทัศน 
ศูนยสนเทศและหอสมุด 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย” 

 น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางเยาวรัตน บางสาล ี
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

 

13 ธ.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 5/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

26 ธ.ค. 
49 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 6/2549 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 



 
 

92

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

26 ธ.ค. 
49 

(ตอ)  นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

 

9 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 1/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

17 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 2/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 



 
 

93

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

31 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 3/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

8 ก.พ. 
50 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
Emerald Management Xtra 
& Engineering Database 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

19  ก.พ. 
50 

- การสาธิตและแนะนําการใช
ฐานขอมูล Horizon  

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 



 
 

94

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

19 ก.พ. 
50 

(ตอ)  น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

 

27 ก.พ. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 4/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

21 มี.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 5/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

ไมเสีย
คาใชจาย 
 



 
 

95

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

21 มี.ค. 
50 

(ตอ)  นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

 

11 เม.ย. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 6/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

19 เม.ย. 
50 

-  โครงการเสวนาวิชาการ  และ
บริการสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2549  คร้ังที่ 3     
เร่ือง “การกําหนดแผนกลยทุธ 
สํานักหอสมุด”  โดย                
ดร. กัลยรัตน หลอมณีนพรตัน  
ผูอํานวยการสํานักงาน
วางแผนพฒันาคุณภาพ” 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ประทีป ชินบด ี

5,148.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

19 เม.ย. 
50 

(ตอ)  น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 
นายอาํนวย พุมเข็ม 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ 

 

23-24 
เม.ย. 50 

- การอบรมการใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : 
Acquisition  Module 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

25-26 
เม.ย. 50 

- การอบรมการใชระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : 
Serial Module 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. กัลยา ตันจะโร 
น.ส. กฤติยาพร  ฤกษศิริ 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

25-26 
เม.ย. 50 

(ตอ)  น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย  

18 พ.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5 ส สํานักหอสมุด   
คร้ังที่ 6/2550 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

22 พ.ค. 
50 

-  โครงการเสวนาวิชาการ  และ
บริการสํานกัหอสมุด ประจําป
การศึกษา 2549  คร้ังที่ 4 
เร่ือง      “การประกันคุณภาพ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา : 
มาตรฐานตัวชีว้ัด” โดย    
อาจารยสุวรรณา ธนพฒัน 
ผูอํานวยการกลุมงาน
หองสมุดและสารสนเทศ    
 ศูนยสนเทศ                
สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม          

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ศิริรัตน พวงรอย 
น.ส. ทิพยวาร ีวงษเจริญธรรม 
น.ส. ประทีป ชินบด ี

7,333.50 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 พ.ค. 
50 

(ตอ) 
   

 น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส พรศรี สุขการคา 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
นางกนัยา ไทยฉาย 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
น.ส. สมฤทยั ฉัตรกุล 
นายอาํนวย พุมเข็ม 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
น.ส. กฤติยาพร ฤกษศิริ 

 

29 พ.ค. 
50 

- การอบรมและสาธิตการสืบคน
ฐานขอมูล Swetswise 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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5. การอบรม สัมมนา ที่หนวยงานในมหาวิทยาลัยรงัสิตจัดขึน้  

 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

5 ก.ค.49 - โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การกําหนด KPI 
ภาระงานหลกัของหนวยงาน
สนับสนนุ” 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ รวมกับ 
ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ค. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง            
“การประชาสมัพันธองคกร” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางกัลยา ตันจะโร 
น.ส. ลมยั ประคอนส ี
น.ส. พรศรี สุขการคา 

ไมเสีย
คาใชจาย 

4 ส.ค. 
49 

- การเขียนแผนกลยทุธสําหรับ
ผูบริหาร : วิธกีารคิดเชิง   
กลยุทธ” 

 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

10 ส.ค. 
49 

- การอบรมเรือ่ง “การจัดการ
ความรู : องครวม” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

31 ส.ค. 
49 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง “การ
จัดการความรู : HRD” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

4 ก.ย. 
49 

- การประชุมเพื่อซักซอมความ
เขาใจรวมกนัเกี่ยวกบัการ
ประเมินภายนอก รอบ 2” 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ย. 
49 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง “การ
จัดการความรู : การตลาด
องครวม” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

28 ก.ย. 
49 

- โครงการฝกอบรมเรื่อง “การ
จัดการความรู : การบริหาร
ลูกคาสัมพนัธ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 ก.ย. 
49 

- การเขารวมฟงผลการ
ประเมินภายนอก รอบ 2” 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

29 ก.ย. 
49 

(ตอ)  นางกนกวรรณ จันทร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
นางอุไร เครือตา 

 

15 พ.ย. 
49 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการภาครัฐและเอกชน” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

27 พ.ย. 
49 

- การบรรยายเรื่อง “นโยบาย
สาธารณะ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

29 พ.ย. 
49 

- การบรรยายเรื่อง “การบัญชี
บริหาร” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

13 ธ.ค. 
49 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการเชิงกลยุทธ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20 ธ.ค. 
49 

- การบรรยายเรื่อง “จริยธรรม
นักบริหาร” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

22 ธ.ค. 
49 

- การบรรยายเรื่อง           
“การจัดการทรัพยากร
มนุษย” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางกนัยา ไทยฉาย 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ม.ค. 
50 

- การอบรมเรือ่ง “องคการและ
การจัดการ (Modern 
Organization)” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางบุญเสริม แหวนแกว 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ม.ค. 
50 

- การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง 
“ทิศทางและแนวโนมของ
การการจัดการความรูใน
องคกรภาครัฐ” 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

10 ม.ค.
50 และ 
17 ม.ค. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการการเงนิ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

12 ม.ค. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “ภาวะผู
ตาม” 

ศูนยการศึกษา
ตอเนื่องรวมกบั 
ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. เยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. พรศรี สุขการคา 
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

31 ม.ค.
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการการตลาด” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 

ไมเสีย
คาใชจาย 

7 ก.พ. 
50 

- การประชุมวชิาการเรื่อง 
“ชีวิตกับความพอเพียง” 

คณะ
เศรษฐศาสตร 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.พ. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการสารสนเทศ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางกัลยา ตันจะโร 

ไมเสีย
คาใชจาย 

21 ก.พ. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
บริหารโครงการ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

ไมเสีย
คาใชจาย 

28 ก.พ. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
ส่ือสารในองคกร” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย
คาใชจาย 

2 มี.ค. 
50 

- การอบรมเรือ่ง “การเขียน
หนงัสือราชการ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. ศิระภา นาคเจือทอง 
นางกนัยา ไทยฉาย 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

7 มี.ค. 
50 

- การอบรมเรือ่ง “การจัดการ
การปฏิบัติการ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

30 มี.ค. 
50 

- การอบรมเรือ่ง “การพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณและ
ทักษะชีวิต” 

หนวยพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
สํานักงานพัฒนา
นักศึกษา 

น.ส. พรศรี สุขการคา 
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

20 เม.ย. 
50 

- โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลกัสูตร “การ
เขียนรายงานการประชุม” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

น.ส. พรศรี สุขการคา ไมเสีย
คาใชจาย 

12 พ.ค. 
50 

- การสัมมนาเรื่อง “Blogger 
Business” 

สํานักงาน
การตลาด 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ ไมเสีย
คาใชจาย 

30 พ.ค. 
50 

- การประชุมใหญบุคลากร
มหาวิทยาลยั ประจําป
การศึกษา 2550 

มหาวิทยาลยั
รังสิต 

บุคลากรสํานกัหอสมุดทุก
คน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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6. การอบรม สมัมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

2 มิ.ย. 
49 

- การบรรยายพิเศษเรื่อง “การ
เรียนรูตามรอยพระบาทกับ
การเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ” โดย ดร. สุเมธ       
ตันติเวชกุล  

สถาบันวทิยบริการ 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

5 มิ.ย. 
49 

- การสัมมนานานาชาติเร่ือง 
“The Digital Libraries : 
Changes Challenge and 
Collalsonation  

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร รวมกับ
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

9 มิ.ย. 
49 

- การแนะนาํฐานขอมูล
ทางดานวิศวกรรมศาสตร 

บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

19 มิ.ย. 
49 

- การเสวนาเรื่อง “นาฎศิลป
รัชกาลที ่9” 

 

สถาบันวทิยบริการ   
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

23 มิ.ย. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก
ความรู ศักยภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

ศูนยบริการ
สารสนเทศทาง
เทคโนโลย ี(TIAC) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

30 มิ.ย. 
49 

- การเสวนาทางวชิาการเรื่อง 
“เทพรัตน : แหงการศึกษา
ไทย” 

หอประวัติ
จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ส.ค. 
49 

- การประชุมวชิาการเรื่อง 
“Library Connect Seminar” 

 

บริษัท Elsevier 
รวมกับ สํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัคน 

ไมเสีย
คาใชจาย 



 
 

106

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

4 ส.ค. 
49 

- การประชุมวชิาการเรื่อง “ใต
รมพระบารมพีระบรมธรรมกิ
มหาราชา” 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ไมเสีย
คาใชจาย 

8 ส.ค. 
49 

- การประชุมเร่ือง “FOCUS 
GROUP” 

สํานักงานกองทุน
สนับสนนุการวิจัย 
(สกว.) 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

15 ส.ค. 
49 

- งานแถลงขาวและลงนาม
บันทกึตกลงความรวมมือ 
“โครงการพฒันาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ สําหรับ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” 

สํานักงานบิรหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

17-18
ส.ค. 49 

- โครงการฝกอบรม
บรรณารักษผูใหบริการ “มุม
ความรูตลาดทุน”  

หองสมุดตลาด
หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 

500.- 

14 ก.ย. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง              
“e-Libraries Management 
: Why, What, and How” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต รวมกับ 
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

16 ต.ค. 
49 

- การประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการ 

มหาวิทยาลยั       
วลัยลักษณ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

25-27 
ต.ค. 49 

- การสัมมนาความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา           
คร้ังที่ 24  

 

มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

7,430.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

10 พ.ย.. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “การ
เสริมสรางความแข็งแกรง
ของการศึกษาไทยดวย ICT” 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

6-8 ธ.ค. 
49 

- การสัมมนา Pulinet        
สองทศวรรษเรื่อง “การ
จัดการความรูสูการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู” 

คณะอํานวยการ
ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลยัสวน
ภูมิภาค รวมกบักอง
หองสมุด ม.แมโจ  

นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

9,250.- 

18-21 
ธ.ค. 49 

- การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2549 และการ
ประชุมวิชาการเรื่อง “การ
จัดการหองสมดุในยุค        
ดิจิทัล” 

สมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

น.ส. ลมยั ประคอนส ี
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. กนกวรรณ จันทร 

2,320.- 

19 ม.ค. 
50 

- การประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหา
ผูอํานวยการ 

มหาวิทยาลยั       
วลัยลักษณ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

15 ก.พ. 
50 
 

- การเสวนาเรื่อง “อนาคตนกั
วิชาชพีดวยความรู (The 
Future of Knowledge 
Professionals) 

 

สํานักงานศูนย
สรางสรรคงาน
ออกแบบ 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

28 ก.พ. 
50 

- การสัมมนาเรื่อง “การบริหาร
ลูกคาสัมพนัธ CRM” 

ศูนยบริการ
สารสนเทศทาง
เทคโนโลย ี(TIAC) 
 

นางนฤมล พฤกษศิลป 1,000.- 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

28 มี.ค. 
50 

- การประชุมและชม
นิทรรศการเรื่อง “เพิ่ม
ความสุขและผลิตภาพ
ประชาชาติดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3-5 
เม.ย. 50 

- การบริหารงานจดหมายเหตุ สมาคมจดหมายเหตุ
ไทย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 3,000.- 

21 พ.ค. 
50 

- การสัมมนา Special 
Seminar for Library 
Development 2007 เร่ือง 
“Libraries in 
Transposition : In the 
Near and Distant Future” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั   
เชียงใหม 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 3,600.- 
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การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2549 
  
 ในปการศึกษา 2549 สํานกัหอสมุด มกีิจกรรมพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สรุปไวดังนี ้

 
การประชุม : กลุมทํางานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วัน เดือน ป รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 
19 ม.ค. 
50 

- การประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบและเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (อพส.) กลุมงาน
เทคโนโลยี     

 
      

กลุมงาน
เทคโนโลยี  
อพส. /  
มหาวิทยาลยั 
อัญสัมชัญ 
วิทยาเขต
หัวหมาก 

น.ส. ประทีป ชินบด ี
 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศกึษา 2549 
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การอบรม สมัมนา ทีส่ํานกัหอสมุดจัดขึ้น 
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

12 ก.ค. 
49 

- การอบรมและสาธิตเทคโนโลยี
เร่ือง “การจัดเก็บขอมูลดวย
คลื่นวทิย ุ(RFID)” 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

30 ส.ค. 
49 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
Infotrac online 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

8 ก.พ. 
50 

- การอบรมการใชฐานขอมูล 
Emerald Management Xtra & 
Engineering Database 

สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลยั   
รังสิต 

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

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

8 ก.พ. 
50 

(ตอ)  นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

 

19 ก.พ. 
50 

- การสาธิตและแนะนําการใช
ฐานขอมูล Horizon  

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางนฤมล พฤกษศิลป 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. อรนุช ไตยราช 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

23-24 
เม.ย. 50 

- การอบรมการใชระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Acquisition  
Module 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 
น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

25-26 
เม.ย. 50 

- การอบรมการใชระบบหองสมุด
อัตโนมัติ Horizon : Serial 
Module 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. กัลยา ตันจะโร 
น.ส. กฤติยาพร  ฤกษศิริ 
น.ส. อมรรัตน สาระไพฑูรย 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

29 พ.ค. 
50 

- การอบรมและสาธิตการสืบคน
ฐานขอมูล Swetswise 

สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลยั
รังสิต 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัตน 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
นางกนกวรรณ จันทร 
น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 
น.ส. ลมัย ประคอนส ี
น.ส. ประทีป ชินบด ี
นางกัลยา ตันจะโร 
นางกาญจนา เพ็งคําศร ี
นางเยาวรัตน บางสาล ี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

113

การอบรม สมัมนา ทีห่นวยงานในมหาวิทยาลัยรังสติจัดขึ้น  
 
วัน 

เดือน ป 
รายการ ผูจัด บุคลากรที่เขารวม คาใชจาย 

14 ก.พ. 
50 

- การบรรยายเรื่อง “การ
จัดการสารสนเทศ” 

ศูนยพฒันา
ทรัพยากรมนษุย 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ชะออน พันถนั 
นางกัลยา ตันจะโร 

ไมเสีย
คาใชจาย 

12 พ.ค. 
50 

- การสัมมนาเรื่อง “Blogger 
Business” 

สํานักงาน
การตลาด 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ ไมเสีย
คาใชจาย 
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การอบรม สมัมนา จัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรทีเ่ขารวม คาใชจาย 

5 มิ.ย. 
49 

- การสัมมนานานาชาติเร่ือง 
“The Digital Libraries : 
Changes Challenge and 
Collalsonation  

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร รวมกับ
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

9 มิ.ย. 
49 

- การแนะนาํฐานขอมูล
ทางดานวิศวกรรมศาสตร 

บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

23 มิ.ย. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก
ความรู ศักยภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี 

ศูนยบริการ
สารสนเทศทาง
เทคโนโลย ี(TIACT) 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

3 ส.ค. 
49 

- การประชุมวชิาการเรื่อง 
“Library Connect Seminar” 

 

บริษัท Elsevier 
รวมกับ สํานกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
นางดาวรัตน แทนรัคน 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

15 ส.ค. 
49 

- งานแถลงขาวและลงนาม
บันทกึตกลงความรวมมือ 
“โครงการพฒันาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ สําหรับ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ไทย” 

สํานักงานบิรหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 

14 ก.ย. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง              
“e-Libraries Management 
: Why, What, and How” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนดุสิต รวมกับ 
บริษัท บุคส โปรโมชั่น 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
 

ไมเสีย
คาใชจาย 
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วัน 
เดือน ป 

รายการ ผูจัด บุคลากรทีเ่ขารวม คาใชจาย 

10 พ.ย. 
49 

- การสัมมนาเรื่อง “การ
เสริมสรางความแข็งแกรง
ของการศึกษาไทยดวย ICT” 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ 
น.ส. ประทีป ชินบด ี
น.ส. อาทิตยา ทรัพยสิน 

ไมเสีย
คาใชจาย 

6-8 ธ.ค. 
49 

- การสัมมนา Pulinet        
สองทศวรรษเรื่อง “การ
จัดการความรูสูการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู” 

คณะอํานวยการ
ขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลยัสวน
ภูมิภาค รวมกบักอง
หองสมุด ม.แมโจ  

นางนฤมล พฤกษศิลป 
น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 

9,250.- 

21 พ.ค. 
50 

- การสัมมนา Special 
Seminar for Library 
Development 2007 เร่ือง 
“Libraries in 
Transposition : In the 
Near and Distant Future” 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยั   
เชียงใหม 

น.ส. รัตนาภรณ กาศโอสถ 3,600.- 

 




