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            คํานํา 
 
 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2555 นี้ จัดทําขึน้เพื่อรายงานผล

การดําเนินงาน พรอมทัง้นาํเสนอจุดเดน ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตน 

เองตามแนวทางการประกนัคุณภาพ ในระหวางวนัที่ 1 มิถุนายน 2555 – วันที ่ 31 พฤษภาคม 2556          

ที่ผานมา และนําเสนอแกผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ สาธารณชน คณะกรรมการประกนั

คุณภาพฝายวชิาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยรังสิต  

 
            ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง PDCA  ที่           

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวคือ 5 องคประกอบ จํานวน 18 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
    องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 
    องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลกั 

                            องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
                            องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
                            องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

 
          สํานกัหอสมุดหวงัเปนอยางยิง่วารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 

2555 นี ้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่จะสะทอนใหเห็นถงึความอุตสาหะมุงมัน่ของบุคลากรของ

สํานักหอสมุดทุกคนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวม 

มือกันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
   ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บคุลากร นักศึกษา และผูใชบริการหองสมุดทุกทานที่ไดสนับ 

สนุนการดําเนนิงานของสาํนกัหอสมุด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา ณ 

โอกาสนี้ สาํหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่านจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอ 
เนื่องในโอกาสตอไป 

 
 
                                ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
                                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
                                                                                            กรกฎาคม 2555 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนนุการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับบัญชา

ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มกีารจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย

เทคนิคและบรกิาร และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 5 แผนก ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ 

แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ ปจจุบนัมีอัตรากาํลังทั้งสิน้ 27 คน        

ปการศึกษา 2555 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 23,764,205.50  บาท (ยี่สิบสามลานเจ็ด

แสนหกหมื่นสี่พันสองรอยหาบาทหาสิบสตางค) มีคาใชจายจริงเปนเงินทั้งสิ้น 24,125,084.53  บาท 

(ยี่สิบส่ีลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันแปดสิบส่ีบาทหาสิบสามสตางค) มีการใชจายงบประมาณคิดเปน

รอยละ 101.52 ของงบประมาณที่ไดรับ โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกประเภทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,418,700.83  บาท (สิบสามลานสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดรอยบาทแปด

สิบสามสตางค)  คิดเปนรอยละ 44.54ของคาใชจายทั้งหมด โดยใชจายเปนคาจัดซ้ือทรัพยากร

สารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 2,754,489.73 บาท วารสาร  3,699,062.79 บาท                         

หนังสือพิมพ  89,597.00 บาท   ฐานขอมูลออนไลน  6,833,579.31 บาท และสื่อโสตทัศนวัสดุ 41,972.00 บาท  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (24,069.69 คน) 

มีสัดสวนเทากับ 557.49 บาทตอ 1 คน และคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

คิดเปนรอยละ 50.93 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด  

  ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนนิงานเพือ่การประกนั

คุณภาพตาม 5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ โดยมีผลการดาํเนนิงานตอไปนี้  

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  

สํานักหอสมดุมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวทิยาลยั  นอกจากนี ้ ในการกําหนดแผนการ

ดําเนนิงาน ไดมีคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมคีวาม

สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวทิยาลยัและแผนพัฒนาของฝายวิชาการ     มี

การดําเนินการตามแผนทีว่างไว และประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาตอไป  
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 

 
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  

สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
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และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกลาว 5 ตัวบงชี้ ไดแก การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ   การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ               

การดําเนินงานหอจดหมายเหตุ  และการบริการสงเสริมวิชาการ 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัหอสมุดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิงาน

และการใหบริการ อยางมปีระสิทธิภาพ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการบริหารการจัดหา การ

จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบคนและเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศ การ

บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ และใชเทคโนโลยี RFID ในการยืมคืนดวยตนเอง (Self-checking 

service) โดยมีการติดตั้งเคานเตอรบริการยืมดวยตนเอง และจุดรับคืนหนังสือ (Books Return) และมี

การปรับปรุงระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ระบบ Wire และ WiFi ภายในอาคารเพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศและความรูอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาและบํารุงรักษาเวบ็ไซตของ

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

ในปการศึกษา 2555 มีเครื่องคอมพวิเตอรทั้งสิ้น 105 เครื่อง โดยเปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุ

การใชงานไมเกิน 5 ป สาํหรับบริการผูใช 23 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอจํานวนนักศกึษาเต็ม

เวลาเทียบเทา 1,046.51 คน) บุคลากรของสํานกัหอสมุด ไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เฉลีย่คนละ 3.89 กิจกรรมตอป (สํานักหอสมุดสนับสนนุและ

สงเสริมการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

สํานักหอสมุด มีการพัฒนาบุคลากรโดยการสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม การสมัมนา 

การเขาฟงการบรรยายทางวชิาการ และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวม

จํานวน 420 คร้ัง ในจํานวนดังกลาวเปนการจัดโดยสํานักหอสมุดรวม 9 คร้ัง รวมแลวบุคลากรมีโอกาส

เขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองเฉลี่ยคนละ 15.56 คร้ัง ตอป) 

 การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ในปการศึกษา  2555 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนเงนิทั้งสิน้  13,418,700.83  บาท (สิบสามลานสี่แสนหนึ่งหมืน่แปดพันเจ็ด

รอยบาทแปดสิบสามสตางค)  คิดเปนรอยละ 44.54 ของคาใชจายทัง้หมด โดยใชจายเปนคาจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ 2,754,489.73 บาท วารสาร   3,699,062.79 บาท  

หนังสือพิมพ  89,597.00 บาท   ฐานขอมูลออนไลน  6,833,579.31 บาท และสื่อโสตทัศนวสัดุ 41,972.00 บาท  

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (24,069.69 คน) 

มีสัดสวนเทากบั 557.49 บาทตอ 1 คน และคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส

คิดเปนรอยละ 50.93 ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด  

  สํานักหอสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท จํานวนทั้งสิน้  23,415,964  รายการ  โดย

แบงเปนหนงัสอื จํานวน  148,720 เลม วารสาร จํานวน  943 ชื่อเร่ือง หนงัสือพมิพ จํานวน  19 ชือ่เร่ือง 
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สื่อโสตทัศนวสัดุ จํานวน 18,922 รายการ และมีสื่ออิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถสืบคนผานระบบออนไลน

จากฐานขอมูลออนไลนจํานวน  12 ฐาน  ไดแก   1. ฐานขอมูล  eBooks Collection  ( EBSCOhost)  7,156  

ชื่อเรื่อง 2. ฐานขอมูล Wiley – Online Library  1,200   ชื่อเร่ือง  3. ฐานขอมูล Science Direct  11,758,377 

บทความ 4. ฐานขอมูล IEEE/IEL 3,461,952 รายการ 5. ฐานขอมูล Business Source Complete 2,900 

ชื่อเร่ือง     6. ฐานขอมูล Education Research Complete 3,500 ชื่อเร่ือง 7. ฐานขอมูล ProQuest 

Dissertation & Theses (PQDT) 1,200,000 รายการ 8. ฐานขอมูล Matichon e-library 6,487,250 

ระเบียน  9. ฐานขอมลู ThaiLIS  323,908 รายการ 10. ฐานขอมูล CINAHL Plus with Full Text 770 

ชื่อเร่ือง 11. ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science Source 250 ชื่อเร่ือง และ 12.ฐานขอมูล Elsevier  

eBooks Collection 97 ชื่อเร่ือง 

 เมื่อเปรียบเทยีบกับปการศึกษา 2554 มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 5.55 มีสัดสวน

ทรัพยากรสารสนเทศ (23,415,964 รายการ) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 972.84 

รายการตอนักศึกษา 1 คน และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสคิดเปนรอยละ 99.28 

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดมีการเปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร 

เวลา 08.30 ถึง 21.00 น.  และในปการศึกษา 2555  ปรับเปลี่ยนเวลาการใหบริการในวันเสาร-อาทิตย  

จากเวลา 09.00-17.00 น. เปน 09.00-19.00 น. รวมชั่วโมงเปดใหบริการเฉลี่ย  12.5 ชั่วโมงตอวัน    

และมีบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยคนควา  มีการพัฒนาใหบริการตอบคําถามผานออนไลน 

(MSN)  ตลอดเวลาที่เปดใหบริการตั้งแตเวลา  08.30 –20.30 น.    มีการบริการตอบคําถามทาง e-mail  

และทาง  Web board  รวมเวลาตอบคําถามและชวยการคนควา  12  ชั่วโมงตอวัน  มีบริการ

อิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลนจากเว็บไซต http://library.rsu.ac.th ตลอด      24 ชั่วโมง ไดแก 

บริการตออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคน ขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน บริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต    บริการ

คนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian)  บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Check)  และบรกิารคืน

อัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return)  ในปการศึกษา 2555  มีผูใชบริการรวม  3,837,882 คร้ัง   

ผูใชหองสมุดในปการศึกษา 2555  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,015,221 คร้ัง   (หอสมุดกลาง  225,191  

คร้ัง  หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี  3,495 คร้ัง  หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี  5,396  คร้ัง  และการใช

ผานเว็บไซตจํานวน  1,781,139 คร้ัง)  การใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ  แยกเปนประเภท

หนังสือ/ปริญญานิพนธ /วิทยานิพนธ/ ส่ือโสตทัศน มีการถูกยืมรวมทั้งสิ้น   51,439  คร้ัง  (รวมการตอ

อายุการยืม) มีการใชหนังสือภายในหองสมุด 193,659 เลม  มีการใชตัวเลมวารสาร    11,395 คร้ัง การ

ใชส่ือโสตทัศนภายใน  9,861 คร้ัง และมีการรับคืน  42,082 คร้ัง   มีการใชบริการอินเทอรเน็ต  16,732 

คร้ัง  การใชบริการฐานขอมูลออนไลน  399,927  คร้ัง  และการใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 

1,642,137  คร้ัง  บริการขอมูลผูใชบนออนไลน  5,444 คร้ัง  บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 
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3,881 คร้ัง  การบริการจองใชทรัพยากรฯ ผานออนไลน  116 คร้ัง   การใชบริการคืนหนังสือผาน Books 

drop และ Books return 5,199 คร้ัง  การบริการเกี่ยวกับระบบสมาชิกใหม 10,273 คร้ัง  การใชหนังสือ

ใหม  3,104 คร้ัง  และการใชหองศึกษากลุม 781 คร้ัง รวมสถิติการใชบริการทั้งหมด 4,411,251 คร้ัง 

โดยเฉลี่ยผูใช (นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 24,069.69 คน) ใชบริการหองสมุดคนละ 183.26 คร้ังตอป 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา 2555 อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.78  

ดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.06  ดานการเขาถึงขอมูล  มคีาเฉลี่ย 3.81   ดาน

สถานที่ วัสดุ  ครุภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  3.76  ดานการประชาสัมพนัธขอมูลขาวสาร มคีาเฉลี่ย  3.72  ดาน

ทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย  3.66  และดานเครื่องมือและอุปกรณ  มีคาเฉลีย่  3.66 

  การดําเนินการดานจดหมายเหตุ  ปการศึกษา 2555 หอจดหมายเหตุมีการจัดการกับ

เอกสารและวตัถุจดหมายเหตุ ไดแก การรับและจัดรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการวชิาการ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ จํานวน 134 รายการ 

การแปลงวิดทีศันเร่ืองสําคัญๆ เปนไฟลอิเล็กทรอนกิส จํานวน 9 รายการ การรวบรวมวิดทีัศนบท

สัมภาษณของ ดร. อาทิตย อุไรรรัตน และเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งเผยแพรอยูบนยทููบ จาํนวน 

46 รายการ การบันทึกประวตัิศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา จํานวน 2 คน กาํหนดรหัสและ

จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตแุละวัตถุจดหมายเหต ุ และการบันทกึรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล 

จํานวน 286 รายการ รวมเอกสารจดหมายเหตุและวตัถุจดหมายเหตุที่มีอยูในฐานขอมูล จาํนวน 389 

รายการ แบงเปนประเภทไดดังนี้ ของที่ระลึก (Souvenir) จํานวน 152 รายการ ส่ิงพมิพ (Book & Text) 

จํานวน 154 รายการ วิดีทัศน (Video) จํานวน 54 รายการ ซีด ี (CD) จํานวน  17 รายการ ดีวีดี (DVD) 

จํานวน 10 รายการ สไลด (Slide) จํานวน 1 รายการ แถบบันทกึเสยีง (Sound Recording) จํานวน 1 

รายการ แผนกหอจดหมายเหตุไดพัฒนาเว็บไซต และฐานขอมูลจดหมายเหตุขึ้นเพือ่อํานวยความสะดวก

ใหผูใชบริการหรือผูสนใจเขาถึงขอมูลขาวสาร กิจกรรม เอก สารและวัตถุจดหมายเหตทุี่แผนกจดหมาย

เหตุไดพยายามปรับปรุงและเพิ่มจํานวนใหมีความทนัสมยัและสนองตอบตอความตองการใชขอมลู โดย

ตลอดทั้งปมีการเยี่ยมชมและสืบคนสารสนเทศจดหมายเหตุผานทางเว็บไซตหอจดหมายเหต ุ

http://library.rsu.ac.th/archives/  จํานวน 5,768 คร้ัง 

  การบรกิารสงเสริมวิชาการ ในปการศึกษา 2555 ไดมีจัดการปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับ

นักศึกษาใหม การสอนวิธกีารสืบคนขอมูล รวมทั้งสิน้ 52 สาขา 2,230 ราย และจัดอบรมการใช

ฐานขอมูลออนไลนใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 16 สาขา 577 คน  

และรวมเปนผูสอนหวัขอการใชหองสมุดและทักษะการสืบคนขอมูลในรายวิชา PSY 311 การพัฒนา

ตนเอง จํานวน 1,185 ราย และจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนใหกบัอาจารยผูสอนในคณะตาง ๆ  

รวมทัง้สิ้น 18 คณะ จํานวน  189 ราย   
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มีการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานและการใชหองสมดุสําหรับนักศกึษา จาํนวน 11 คร้ัง จดั

นทิรรศการใหญ จาํนวน  7  คร้ัง  จัดบอรดแนะนาํขอมลูเร่ืองตาง ๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน รวมถงึ

แนะนาํขาวสารตางๆ จํานวน  37 เร่ือง  

มีการจัดทาํวารสารวิชาชพี “รังสิตสารสนเทศ” เพื่อการเผยแพรขอมูลความรูทางดาน

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และวิชาการดานอืน่ ๆ ที่เกีย่วของ มกีารจัดพิมพเพื่อเผยแพรป

ละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ตั้งแตป พ.ศ. 2538 สํานักหอสมุดมีการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศมาออก

เผยแพรแลวจาํนวน  29 ฉบับ  

            มีบริการวิชาการโดยสํานักหอสมุดไดรวมมือกับเครือขายหองสมุดเพื่อการจัดการภัยพิบัติอีก 

4 สถาบัน ไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง 

ชาติ (สวทช.) และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูแก

หองสมุดที่สนใจในแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อใหหองสมุดสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องใน

ภาวะวิกฤตหรือ Business Continuity Management (BCM) และเปนตนแบบในการทําแผน Business 

Continuity Plan (BCP) เพื่อใหหองสมุดนําไปประยุกตใชในการจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ลดผลกระทบและสามารถแกไขใหกลับมาใหบริการตามปกติไดอยางรวดเร็ว 

  มีรายการวิทยุ Smile Library หองสมุดบนหนาปดวิทยุ 97.25 MHz     ออกอากาศเปนประจํา

ทุกวนัพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยบุคลากรทกุคนมสีวนรวม ปการศึกษา 2555 มีการ

จัดรายการ จํานวน  42 คร้ัง  รายการวทิย ุSmile Library ยอนหลังเผยแพรอยูบนเว็บไซต 

http://library.rsu.ac.th 

  มีการจัดทํา “จดหมายขาวสํานักหอสมุด” รายเดือน ซึ่งจัดทาํทัง้ในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพและ

ฉบับอิเล็กทรอนิกส (http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html)   

นอกจากนี ้สํานักหอสมุดใชประโยชนของเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) 

ไดแก MSN Facebook (rsulibrary@hotmail.com) Youtube และ Twitter (@Rangsit_Library) เปน

ชองทางในการสื่อสารประชาสัมพนัธขาวสารและกิจกรรมตางๆ กับผูใช  

มีการรณรงคการอานเปนวาระแหงชาติ   โดยจัดรณรงคแคมเปญ RSU Loves to Read  

ตลอดปการศึกษา และยงัไดเขารวมเปนภาคีเครือขายกับกรุงเทพมหานครในโครงการรณรงคกรุงเทพ    

มหานครเปนมหานครแหงการอาน 2556  (World  Book Capital 2013)  

   มีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชบริการสํานกัหอสมุด เพื่อเปนการใหบริการวิชาการแก

สังคมชุมชนตางๆ โดยเปดใหบุคลภายนอกเขาใชไดตลอดเวลาทาํการ โดยมีจัดระบบการตรวจสอบผู

เขาใชภายนอก เพื่อจําแนกประเภทและเก็บขอมูลไวเปนหลกัฐาน 
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 มีการบริการคนขอมูลและสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูขอใชมาจากหนวยงานภายนอกโดย

ผานเครือขายความรวมมือระหวางหองสมดุทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน หรือติดตอใชบริการดวยตนเอง  

มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากหนวยงานอื่น ๆ  รวมทั้งสิน้ 3,668  ราย   
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 

 
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ  

สํานักหอสมุดมีสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน การกาํหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มีการ

บริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด มกีารประชุมเปนประจําเดือนละครั้ง

และมีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนที่ปรึกษา มีการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและประเมนิความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ตลอดจน มกีารกําหนดแผนกําจัดและลดระดับความเสี่ยง มี

การพัฒนาบุคลากรโดยใชแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาฝายวชิาการและแผนการ

จัดการความรูของมหาวทิยาลัยเปนแนวทาง  

ในปการศึกษา 2555 มีกิจกรรมพัฒนาบคุลากร รวมจาํนวน 420 คร้ัง จําแนกเปนการประชมุ 

การฝกอบรม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน ในจํานวนดงักลาวเปนการโดย

สํานักหอสมุดเองจํานวน 9 คร้ัง บุคลากรไดรับการพฒันาเฉลี่ยคนละ 15.56 คร้ังตอป มีการกําหนด

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวใน  คําบรรยายลกัษณะงาน นอกจากนี้ ยงัใช

ขอมูลสารสนเทศจากระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ (Horizon Dynix Library System) ระบบการยืม-คืนดวย

ตนเองดวย RFID ผานระบบ Self-Check และ Books Return System และระบบบันทกึขอมูลการเขา

ใชหองสมุดของผูใชจากการสแกนบารโคด ตลอดจนระบบบริหารงานงบประมาณและแผนงานของ

มหาวิทยาลยั ในการบริหารงาน ติดตามประเมินผลและตัดสินใจ     
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 4.80 

 
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

สํานักหอสมุดมีแผนการเงนิและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และการ

พัฒนาโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวชิาการ  การวางแผน

การเงนิและงบประมาณใชหลักการมีสวนรวม และมีการพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่

มหาวิทยาลยักําหนด ในการใชจายเงิน มีกระบวนการอนุมัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุก

โครงการ มกีารวิเคราะหการใชงบประมาณ และมีการวิเคราะหตนทนุในการใหบริการหองสมุด โดย

คํานวณตนทนุตอหนวยของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ (1.02 บาทตอหนวย) และวิเคราะห

ตนทนุตอหนวยของการใหบริการตอจํานวนการใชบริการทั้งหมด (5.43 บาทตอหนวย) เพื่อประโยชนใน

การประเมนิมลูคาการลงทนุและกําหนดกลยุทธสรางความคุมคาของการดําเนินงานของสํานักหอสมุด 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากหนวยงานทุกแผนก และมีการสับเปลี่ยนทุกป 

มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด และ 

มีการประเมินที่มีความครบถวนทั้ง ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ นอกจากนี้ ยังใหความ 

สําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดานความมีระเบียบ ความสะอาด และ  

สุขนิสัย  มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส ควบคูกันไป 

นับเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  สํานักหอสมุด

มีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 

คณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัย  ผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานไดถูกสรุปและวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทาง 

แกไข ตลอดจนถูกนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน   
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 18 ตัวบงชี ้ มีผลการ

ดําเนินงานเทากับ 4.94  หรืออยูในระดับดีมาก 
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สวนที่ 1 

สถานภาพทั่วไป 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ

บัญชาขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ริหารและ

ควบคุมการดาํเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร

ตําแหนงบรรณารักษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการชั่วคราว และ

เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งปจจุบันในป พ.ศ. 2529    จึงไดทําการยาย

หองสมุดมาเปดบริการที่บริเวณชั้น 3 และ 4 อาคารประสิทธิรัตน ตอมาป พ.ศ. 2530 ไดยายมา

ใหบริการทีบ่ริเวณชั้น 2 ของอาคารประสิทธิพัฒนาเนื่องจากมีจาํนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนถึงป พ.ศ. 

2532 สํานักหอสมุดจึงไดยายมายงัอาคารหอสมุดซึ่งเปนทีท่ําการถาวร 

 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ   
 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุด เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการเชื่อมโยง

ขอมูลระบบเครือขายเทคโนโลยีอันทันสมยั ทําใหเกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพงึพอใจ

ใหแกผูใชบริการ สนับสนนุเปาหมายของมหาวทิยาลยัที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ในอันที่จะ

สรรคสรางงานวิจยัเพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม 
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  วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจดัหารวบรวมวเิคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อ

สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทนัสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสตูรของ

มหาวิทยาลยัและมีประสิทธิภาพสงูตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวทิยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทกุ

ประเภทของบคุลากรและหนวยงานภายในมหาวทิยาลยั เพื่อการใชอยางมีประสิทธภิาพและขจัดปญหา

การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสาํหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2555 
 สํานักหอสมุดไดมีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพฒันาของมหาวิทยาลัย (2555-2559) และ

แผนพัฒนาฝายวิชาการในดานการบริการวิชาการ (2555-2559) โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ 

ดังนี ้

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
2. โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธออนไลน 
3. โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU  Loves to Read 

4. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 

5. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคาํบอกเลา (Oral History) 

6. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของมหาวทิยาลัย 

7. โครงการคลังจดหมายเหตอิุเล็กทรอนกิส 
กลยทุธ  1.2  จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ด ี 

1. โครงการจัดซือ้คอมพิวเตอรมาทดแทนเครือ่งเกาที่ชาํรุด 

2. โครงการติดตั้งระบบปองกนั และรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 

     ปฏิบัติงานและใหบริการ 

3.  โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 

4.  โครงการจดัหาแผนขอมลู (RFID TAG)  เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเลก็ทรอนิกสและเสน

เทปแมเหล็ก 
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5.  โครงการจดัหาชัน้วางทรพัยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ 

6.  โครงการคาบํารุงรักษาประตูทางเขาอตัโนมัติชั้น 3 และ ชั้น 5 

7.  โครงการซอมแซมและบํารุงรักษากลองวงจรปด 

8.  โครงการจดัหาเกาอี้นัง่อานและเฟอรนเิจอรใหบริการแกผูใช 

กลยทุธ  1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการที่ด ี

                    1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา  

                    2. โครงการเพิม่พูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร 

กลยทุธ  1.4 ชุมชนสัมพนัธที่ดี 

1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 

กลยทุธ  1.5 มีกลยทุธการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพฒันามหาวทิยาลัย 

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและการบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

กลยทุธ  1.6 การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด 

2. โครงการพฒันากิจกรรม 5 ส 

3. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนามาตรฐานคณุภาพบัณฑิต 
กลยทุธ  2.2 การจัดการเรียนการสอนทีม่คีุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาต ิ

1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสตูรที่มีการ
เปดการเรียนการสอน 

2.   โครงการผลิตแนะนาํการใชหองสมุด 

3.   โครงการสัปดาหหองสมดุ 

4.  โครงการพฒันาเว็บเพจภาษาอังกฤษของสํานกัหอสมุด 

5.  โครงการพฒันาบรกิารหองสมุดอิเล็กทรอนิกสผานอปุกรณพกพา( Mobile  

      Library) 

6.  โครงการจดัปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

7.  โครงการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน 
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กลยทุธ  2.3 พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศกึษาและศิษยเกา  

1.  โครงการจางนักศึกษาทาํงานหองสมุด 

2.  โครงการรบันักศึกษาที่ไดรับทุนประเภทตาง ๆ ทํางานหองสมุดเพือ่เก็บเปนชัว่โมง 

ทุน 

3.  โครงการรบัสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม   
กลยทุธ 4.1 การพัฒนาระบบบริหารการวิจัยและพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย

ใหมีประสิทธภิาพ 

1. โครงจัดหาฐานขอมูลองคความรูที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพือ่พัฒนา
งานวิจยั 

กลยทุธ  4.2 การจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการจัดเกบ็ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการของบุคลากร/อาจารย มหาวิทยาลัย

รังสิต 

2. โครงการพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
กลยทุธ  4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

1.  โครงการพัฒนาทักษะและการเขาถงึสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวิจยัและ  

 การพัฒนาตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การพัฒนาคณุภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยทุธ  5.1 กําหนดนโยบายและพฒันาการบริหารการบริการวิชาการ 

1. โครงการรับบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด 

2.   โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

                                        

 ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนดาํเนินงานโดยมีโครงการเพื่อใหสอดคลอง

กับแผนพฒันาสํานักหอสมดุ จํานวน 30 โครงการ ไวดงันี ้

            1.   โครงการสัปดาหหองสมุด 

            2.   โครงการพัฒนาคุณภาพสํานกัหอสมุด 

            3.   โครงการกิจกรรม 5ส 

            4.   โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 

            5.   โครงการพัฒนา และเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธออนไลน 
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            6.   โครงการคาบาํรุงรักษาประตอัูตโนมัติชั้น 3,5 

            7.   โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

            8.   โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมตัิ 

            9.   โครงการผลิตสื่อแนะนาํการใชหองสมุด 

           10.  โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

            11. โครงการจัดหาแผนขอมูล RFID TAG เพื่อพัฒนาหองสมดุอิเล็กทรอนกิส และเสนเทป

แมเหล็ก 

            12.  โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 

            13.  โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของมหาวทิยาลัย 

            14.  โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 

            15.  โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 

            16.  โครงการสรางชมุชนคนรงัสิตรักการอาน RSU Love to Read 

            17.  โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด 

            18.  โครงการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส 

            19.  โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวจิัย 

            20.  โครงการรับสมคัรบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด 

            21.  โครงการรับสมคัรศิษยเกาเปนสมาชกิหองสมุด 

            22.  โครงการเพิม่พนูความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร :  การศกึษาดงูานหองสมุด

จากสถาบันอดุมศึกษา, เพือ่พัฒนาทกัษะและฝกอบรมการจัดรายการวิทยุ (Smile 

Library) 

            23.  โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆเพื่อใหบริการผูใช 

            24.  โครงการสงเสรมิการใชโปรแกรม Open Source 

            25.  โครงการติดตั้งระบบปองกนัและรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน 

                    และบริการ 

            26.  โครงการพัฒนาเว็บเพจภาษาอังกฤษของสาํนักหอสมุด 

            27.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด 

            28.  โครงการจัดหาเกาอีน้ั่งอานและเฟอรนิเจอรใหบริการแกผูใช 

            29.   โครงการพฒันาบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU Mobile Library) 

            30.   โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 
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แผนพัฒนาในอนาคต ปการศกึษา 2556 
               ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555-2559  ดังนี ้

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคการใหขบัเคลือ่นแบบองครวม 
กลยุทธที ่1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
2. โครงการพฒันาระบบสํานักงานเลขานุการอิเล็กทรอนกิส 
3. โครงการพฒันาระบบจัดการองคความรูสาํนักหอสมุด 

4. โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธ 
5. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 

6. โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU Love Read 

7. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคาํบอกเลา (Oral History) 

8. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของมหาวทิยาลัย 

9. โครงการคลังจดหมายเหตอิุเล็กทรอนกิส 

กลยุทธที ่1.2  จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ด ี

1. โครงการบํารุงรักษาประตูทางเขาอัตโนมัตชิั้น 3 และ 5 

2. โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด 

3. โครงการจัดหาชั้นวางทรพัยากรสารสนเทศประเภทตางๆ 

4. โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 

5. โครงการปรับปรุงพืน้ที่ภายในอาคารหอสมุดทุกชัน้ 

6. โครงการจัดทาํหองแสดงนทิรรศการ 
7. โครงการปรับปรุงเคานเตอรใหบริการ ยืม-คืน และบริการตอบคําถาม 

8. โครงการจัดทาํหอง Group Study เพื่อใหบริการผูใชเฉพาะกลุม 

9. โครงการกิจกรรม 5ส 

10. โครงการปรับปรุงหองน้าํอาคารหอสมุด ชัน้ 2,4 
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11. โครงการปรับปรุงหองโถงชัน้ลางเพื่อเปนบริเวณศึกษาเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา (Common area) 

กลยุทธที ่1.3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

2. โครงการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร :  การศึกษาดูงาน
หองสมุดจากสถาบนัอุดมศึกษา 

กลยุทธที ่1.4 ชุมชนสัมพนัธที่ดี 

1. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 

กลยุทธที ่1.5 มีกลยทุธการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและการบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

กลยุทธที ่1.6 การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคณุภาพบัณฑิต 
กลยุทธที ่2.2  การจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาต ิ

1. โครงการสัปดาหหองสมุด 

2. โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน 

3. โครงการพฒันาบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา (RSU Mobile 

Library)                        

4. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสตูรที่มีการ
เปดการเรียนการสอน 

5. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

6. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
7. โครงการจัดหาฐานขอมูลองคความรูที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา

งานวิจยั 

8. โครงการพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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กลยุทธที ่2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศกึษาและศิษยเกา 

1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 

2. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยุทธที ่4.1 การพัฒนาระบบบริหารการวิจัย และพัฒนางานวิจยั และงานสรางสรรคของมหาวทิยาลยั 

                    ใหมีประสิทธภิาพ      

1. โครงการจัดเกบ็เอกสารงานวิจัยผลงานวิชาการของอาจารยมหาวทิยาลัย 

กลยุทธที ่4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

1. โครงการพฒันาทักษะและการเขาถงึสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวิจัยและการ
พัฒนาตนเอง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคณุภาพการบรกิารวิชาการแกสังคม 
กลยุทธที ่5.1 กําหนดนโยบาย และพัฒนาการบริหาร การบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

  

1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 

และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัต ิจึงใชชื่อใหมวา  สาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับต้ังแตป 

พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ.2545 มหาวิทยาลัยไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานกัหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต ปจจุบันมีการแบงสวนงานภายในสํานักหอสมดุ ออกเปน 4 แผนก และ 1 

สํานักงาน ประกอบดวย 

 1. แผนกเทคนิค 

2. แผนกบริการ 

3.  แผนกพฒันา 

4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  

5.  สํานักงานเลขานุการ 
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 หนาที่และความรับผิดชอบของแตละแผนก/งาน มีดังนี้ 
1. แผนกเทคนิค รับผิดชอบ 
1.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนงัสือ      

วารสาร นิตยสาร หนงัสือพมิพ สื่อโสตทัศน และสื่ออิเลก็ทรอนกิส   โดยการวิเคราะห  คัดเลือก   จัดซื้อ 

ขอรับบริจาค และแลกเปลี่ยนทรพัยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ การตรวจรับ 

การลงทะเบยีน การจัดทาํสถิติทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การแจงผลการจัดหา  การติดตามทวง

ถาม การดูแลและทําบัญชคีาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ การเก็บสถติิ และการจําหนาย

ออก 

1.2 งานจัดหมวดหมูและลงรายการ 

      มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดหมวดหมูและลงรายการหนังสือ ส่ือโสตทัศน และ

วารสาร การจัดทําฐานขอมูลหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และดัชนีวารสาร  การเตรียมทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อใหบริการ  และจัดทําเอกสารดิจิทัลประเภทวิทยานิพนธและงานวิจัยรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรู

ของมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)  

 
2. แผนกบรกิาร รับผิดชอบ 
2.1 งานบริการยืม – คืน 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการยืม–คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ แก

ผูใช ไดแก หนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ วารสารภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ปริญญานิพนธ/

วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการหนงัสือ

สํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสัปดาห การใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสือ/

วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนงัสือ หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และ สื่อโสต

ทัศน นาํจัดเรียงขึ้นชัน้ใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ   

 

2.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก

แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน OPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธกีารใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา

บทความระหวางหองสมุด 



สำน
ักหอสมุด มหาว

ิทยา
ลัยร

ังส
ิต

 
 

11

 

2.3 งานบริการการอาน 

       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนงัสอืทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ สื่อโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ

หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   

การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด

นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ

สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิตผิูเขาใชสํานกัหอสมุด 

 

2.4 งานหองสมุดสาขา 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดีและหองสมุดศูนยศึกษา

สาทรธานี ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศแกผูใช การบริการยืม-คืน การบริการยืมระหวาง

หองสมุด บริการตอบคําถามและชวยคนควา และการจัดบริการประเภทตางๆ   
 

3. แผนกพัฒนา รับผิดชอบ 
3.1 งานสงเสรมิและพัฒนา   

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทางดานบุคลากรและวิชาการ โดยจัดทําแผนและ

โครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักหอสมุด และสงเสริมการทําวิจัย     เพื่อการ

พัฒนาประชาสัมพันธขาวสารสํานักหอสมุดออกสูสาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จัดทําและเผยแพรรายงานประจําป ประสานงานการฝกงานของนักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร

จากสถาบันการศึกษาตางๆ  และการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศราย 6 เดือน  
 

3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยการศึกษาวิเคราะห

ความตองการในการใชระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมดุ  รวมมือกับศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดูแลและบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดูแลการทดลองใชและทดสอบฐานขอมูลใหม การ

จัดทําและดูแล Website ของสํานักหอสมุด และดูแลการใชอุปกรณคอมพิวเตอรในสํานักหอสมดุ  
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อธิการบดี 

4. แผนกหอจดหมายเหตุ   รับผิดชอบ 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณคา วิเคราะห จัดเก็บเอกสารและวัตถุ

จดหมายเหตุและจัดทําเครื่องมือชวยคน เผยแพรและใหบริการเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุของ

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ดูแลและใหบริการเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติของ

ราชวงศ หนังสือพระราชนิพนธ และรวบรวมจัดเก็บและจัดแสดงของที่ระลึกตางๆ  
 

5. สํานักงานเลขานุการ  รับผิดชอบ 
                  มีหนาที่ความรบัผิดชอบงานเอกสารสารบรรณ หนงัสือสงภายในและภายนอก งานขอมูล

บุคลากรและจดัทําสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทาํสรุปแผนงบประมาณประจําปและ

ประเมินผล ดูแลการเบิก-จายเงิน บัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงดูแลควบคมุการใชวัสดุ อาคาร

สถานที ่และการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  

 

1.5  โครงสรางการบริหารงาน   (ดูแผนภูมิ)                                                                    
            
                              โครงสรางการบริหารสํานกัหอสมุดพรอมอัตรากําลัง 
                                                  มหาวทิยาลัยรังสิต 
                                    (มกราคม 2551 – ปจจบุนั) 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                           

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 



สำน
ักหอสมุด มหาว

ิทยา
ลัยร

ังส
ิต

 
 

13

                                                                                                    

  
 คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    

1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด     ประธาน 

2.   นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 

3.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา           กรรมการ 

4.   นางดาวรตัน  แทนรัตน  หัวหนาแผนกเทคนิค                     กรรมการ 

5.   นางสาวรตันาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา     กรรมการ 

6.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ          กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 

3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 

4.    นางกนกวรรณ จันทร  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

5.    นางดาวรตัน แทนรัตน  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ   

6.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

7.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ         กรรมการ 

8.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

9.    นางกฤตยิาพร  ทองพลู  เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 

10.  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 

11.  นางพัชรา  หาญเจริญกิจ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา  กรรมการและ 

    เลขานุการ 

12.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา   กรรมการ 

3.    นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 

4.    นางกนกวรรณ จันทร  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

5.    นางดาวรตัน  แทนรัตน  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ   

6.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

7.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ         กรรมการ 

8.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

9.   นางกฤติยาพร ทองพูล  เจาหนาที่แผนกเทคนิค             กรรมการ 

10.  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ       กรรมการ 

11.  นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการและ 

    เลขานุการ 

12.  นางสาวชะออน  พนัถนั  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ      กรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส 

1.    ผูอํานวยการสํานักหอสมุด             ประธาน 

2.    รองผูอํานวยการฝายพัฒนา                                                      กรรมการ 

3.    รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบรกิาร            กรรมการ 

4.    หัวหนาแผนกเทคนิค                                                                       กรรมการ 

5.    หัวหนาแผนกบริการ                                                                            กรรมการ 

6.    หัวหนาแผนกพัฒนา                             กรรมการ 

7.    หัวหนาหอจดหมายเหตุ                                                                        กรรมการ 

8.    หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ                  กรรมการ  

9.    ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส                                                   กรรมการและ 

                                                                                                                  เลขานุการ 

   10.  เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส                                                กรรมการและ 

                                                                                                                     ผูชวยเลขานุการ 
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       คณะอนกุรรมการกจิกรรม 5ส 
1.    นางดาวรตัน แทนรัตน     บรรณารักษแผนกเทคนคิ   ประธาน 

2.    นางสาวศิริรัตน  พวงรอย      บรรณารักษแผนกบริการ           รองประธาน 

3.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ          รองผูอํานวยการฝายพฒันา           อนุกรรมการ 

4.    นางเยาวรัตน บางสาล ี       บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ 

5.    นางสาวประทีป ชนิบด ี      บรรณารักษแผนกพัฒนา         อนุกรรมการ 

6.    นางสาวพรศรี สุขการคา      เจาหนาที่แผนกพัฒนา             อนุกรรมการ 

7.    นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว      เจาหนาที่แผนกเทคนิค              อนุกรรมการ 

8.    นางสาวทิพยวารี วงษเจริญธรรม  บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ   

9.    นางสาวชะออน พนัถนั       หวัหนาสํานักงานเลขานกุาร      อนุกรรมการและ 

    เลขานุการ 

10.  นางสาวจีรนันท เขียวแกว      เจาหนาที่แผนกบริการ           อนุกรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 
 
1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมดุมีจํานวนทัง้สิ้น 27 คน ประกอบดวย   
 ผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาเอก)     1  คน 

 รองผูอํานวยการ  (คุณวุฒิปริญญาโท)     2  คน 

 หัวหนาแผนก 

 คุณวุฒิปริญญาโท              2  คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี          1  คน 

บรรณารักษ 

 คุณวุฒิปริญญาโท              6  คน 

 คุณวุฒิปริญญาตรี          4  คน 

 (อยูในระหวางศึกษาตอในระดับปริญญาโท 2 คน) 

 เจาหนาที ่

 คุณวุฒิปริญญาตรี       6  คน 

        คุณวุฒติ่ํากวาปริญญาตรี      5  คน 
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           อัตรากําลงัคน 
สํานักหอสมุดไดจัดอัตรากําลังโดยพจิารณาใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบและภาระงานของ

แตละแผนก/สํานักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ และความเหมาะสมของบุคลากร   

ไปปฏิบัติงานในแตละแผนกดังนี้  

 
ตารางอัตรากําลงัของแตละแผนก/สํานักงาน  

หนวยงานภายใน จํานวนบุคลากร (คน) 
บรรณารักษ เจาหนาที ่ รวม 

1. แผนกเทคนคิ 5 4 9 

2. แผนกบริการ 6 6 12 

3. แผนกพัฒนา   2 1 3 

4. แผนกหอจดหมายเหต ุ  1  - 1 

5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 12 26* 

* จํานวนรวมนี้ไมรวมอัตราตําแหนงผูอํานวยการสาํนกัหอสมุด  
 
ผูบริหาร    มีดังนี ้

1.  ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 

2.  นางนฤมล พฤกษศิลป รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

3.  นางพัชรา  หาญเจริญกจิ รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 

4.  นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา                                                

5.  นางกนกวรรณ จันทร หัวหนาแผนกเทคนิค 

6.  นางสาวชะออน พันถัน                           หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร 

 

           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางกนกวรรณ จันทร                            หัวหนาแผนก            

2.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                     บรรณารักษ 

3.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 

4.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 

5.  นางอาภาวรรณ แยมสิน                        บรรณารักษ 
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6.  นางจุรีรัตน  เกลีย้งแกว  เจาหนาที ่

7.  นางจําเนยีน  สัมฤทธิ์                                    เจาหนาที ่

8.  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง                        เจาหนาที ่

9.  นางกฤตยิาพร ทองพูล               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  วงษเจริญธรรม             บรรณารักษ 

                                                                          (ประจําหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน)ี 

7.   นางบุญเสริม  แหวนแกว              เจาหนาที ่

8.   นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร                         เจาหนาที ่

9.   นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย                         เจาหนาที ่                                                                          

10. นางกนัยา ไทยฉาย                                        เจาหนาที ่

11. นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล                                 เจาหนาที ่

12. นางสาวจรีนันท เขียวแกว เจาหนาที ่

    แผนกพฒันา 
1.  นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ                  หัวหนาแผนก 

2.  นางสาวประทีป  ชินบด ี                              บรรณารักษ 

3.  นางสาวพรศรี  สุขการคา                                 เจาหนาที ่ 
 
    แผนกหอจดหมายเหตุ 
1.  นางพัชรา หาญเจริญกิจ หัวหนาแผนก 

 

    สํานกังานเลขานุการ    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 
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1.7  สถานที่ต้ัง 
  ชื่อ        : สํานักหอสมุด 

 (Rangsit University Library)     

   ที่ต้ัง      : อาคารหอสมดุ (7) มหาวทิยาลัยรังสิต 

52/347 หมูบานเมืองเอก ถนนพหลโยธนิ ตําบลหลักหก อําเภอเมือง    

จังหวัดปทุมธาน ี12000 
 อาคารหอสมดุ 
   มหาวทิยาลยัฯ ไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญของหองสมุดจึงอนมุัติใหสรางอาคารหอสมุดขึ้นเปน

เอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมุดเริ่มเมือ่วันที่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้สิ้นประมาณ 9,300 

ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอืน่ๆ บริเวณชั้นหนึง่ 1,000 ตารางเมตร จึงเหลือ

เนื้อที่สาํหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา

คน  และจุหนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คา

กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทาํใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสอื วารสาร หนงัสือพมิพ สื่อโสตทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคาร

อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ  

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลัยในขณะนั้น 

 ในป พ.ศ. 2530   มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดย

ใชชื่อวา “สํานักหอสมุด”  และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางบรรณารักษศาสตรเขา

มาเปนผูอํานวยการ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ.2530 แตเนื่องจากการบริการไดขยายวงกวางออกไปโดย

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงานและเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติใน

ลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผู

ใหบริการจึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library and Information Center)” ตอกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 

2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 

พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีื้นทีท่ัง้สิ้น 9,300 ตารางเมตร 
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 ปจจุบันมกีารแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  คณะ

การแพทยแผนตะวันออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่

บริเวณหองโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน 

สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความ

เงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักงานเลขานกุาร แผนก

พัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบรกิารสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต Books Return 

Station ลานพกัสายตา และ Coffee Corner  

  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ

สารสนเทศ บริการยืม-คืน/Self-Check Service และบรกิารสําเนาเอกสาร 

 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 

 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี        

หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 

 
1.8  การเงินและงบประมาณ 

สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2555 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกบั

แผนพัฒนาสาํนักหอสมุด ดังนี ้
 
แหลงงบประมาณ 

รายรับจากมหาวทิยาลยั                        =   23,764,205.50   บาท 

 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =        223,703.00*  บาท 
                     รวมรายรบั                           =  23,987,908.50   บาท       
* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 
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การใชงบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

                  (ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวทิยา ณ วนัที ่ 19 มถินุายน 2556)     
          

ลําดับ รหัส
รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละ
ใชไป 

 1  01002  เงินเดือนและ
คาจาง-สวนงาน
สนับสนุน 

7,602,751.00 0.00 8,065,806.00 -463,055.00 106.09% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวน
งานสนับสนุน 

550,000.00 0.00 939,199.00 -389,199.00 170.76% 

 3  02203  คาตอบแทน
ตําแหนงงาน
บริหาร-สวนงาน
สนับสนุน 

120,000.00 0.00 130,000.00 -10,000.00 108.33% 

 4  02303  คาตอบแทนอื่น-
สวนงาน
สนับสนุน 

0.00 0.00 500.00 -500.00 0.00% 

 5  03501  คาอบรมและ
สัมมนาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

52,404.00 20,700.00 31,704.00 0.00 100.00% 

 6  03604  คาซอมแซมและ
บํารุงรักษา
ครุภัณฑและ
อุปกรณ 

99,242.50 0.00 99,242.50 0.00 100.00% 

 7  03704  คาธรรมเนียม
อื่นๆ 

19,200.00 18,817.44 0.00 382.56 98.01% 

 8  03708  คารับรอง 6,000.00 0.00 4,766.50 1,233.50 79.44% 

 9  03710  คาถายเอกสาร 27,000.00 0.00 29,299.56 -2,299.56 108.52% 

 10  03711  คาของขวัญและ
รางวัล 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00% 

 11  03714  คาเดินทางใน
ประเทศ 

17,000.00 1,000.00 14,915.00 1,085.00 93.62% 
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 12  04001  วัสดุสํานักงาน 105,000.00 0.00 97,092.10 7,907.90 92.47% 

 13  04102  คาหนังสือและ
วารสารวิชาการ 

13,401,405.00 286,481.30 11,965,550.67 1,149,373.03 91.42% 

 14  04203  คาใชจายอื่น
เกี่ยวกับหองสมุด 

125,000.00 124,419.60 0.00 580.40 99.54% 

 15  55120  สัปดาหหองสมุด 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 16  55125  พัฒนาคุณภาพ
สํานักหอสมุด 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 17  55126  กิจกรรม 5 ส 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 18  55127  จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 19  55128  พัฒนา และ
เผยแพรขาวสาร
และสื่อ
ประชาสัมพันธ
ออนไลน 

3,000.00 2,568.00 0.00 432.00 85.60% 

 20  55129  บํารุงรักษาประตู
อัตโนมัติช้ัน 3, 5  

14,000.00 0.00 3,745.00 10,255.00 26.75% 

 21  55130  จัดทําและ
เผยแพรวารสาร
รังสิตสารสนเทศ 

10,000.00 0.00 11,985.00 -1,985.00 119.85% 

 22  55131  การบํารุงรักษา
ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 

670,248.00 0.00 560,466.00 109,782.00 83.62% 

 23  55144  ผลิตสื่อแนะนํา
การใชหองสมุด 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 24  55146  เสวนาวิชาการ
และบริการ
สํานักหอสมุด
ประจําป
การศึกษา 2555 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 25  55282  จัดหาแผนขอมูล 
RFID TAG เพื่อ

94,900.00 0.00 67,410.00 27,490.00 71.03% 
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พัฒนาหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 
และเสนเทป
แมเหล็ก 

 26  55355  จัดทํา
ประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัย
รังสิตจากคําบอก
เลา (Oral 
History) 

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 27  55357  นิทรรศการ
เหตุการณและวัน
สําคัญของ
มหาวิทยาลัย 

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 28  55759  คลังจดหมายเหตุ
อิเล็กทรอนิกส 

1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 29  55830  จัดรายการวิทยุ 
Smile Library 

3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 30  55834  สรางชุมชนคน
รังสิตรักการอาน 
RSU Love to 
Read 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 31  55845  ซอมแซมและ
การบํารุงรักษา
กลองวงจรปด 

10,000.00 0.00 10,111.50 -111.50 101.12% 

 32  55849   พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

65,000.00 0.00 64,300.00 700.00 98.92% 

 33  55850  พัฒนาทักษะการ
เขาถึงสารสนเทศ
แกอาจารยเพื่อใช
ในการวิจัย 

8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 100.00% 

 34  55853  รับสมัครศษิยเกา
เปนสมาชิก
หองสมุด 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 
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 35  55856  รับสมัคร
บุคคลภายนอก
เปนสมาชิก
หองสมุด 

2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 36  55913  เพิ่มพูนความรู
และประสบการณ
เพื่อ พัฒนา
บุคลากร : 
การศึกษาดูงาน
หองสมุดจาก
สถาบันอุดมศึกษา
, พัฒนาทักษะ
และฝกอบรมการ
จัดรายการวิทยุ 
(Smile Library) 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 37  55950  จัดหาครุภัณฑ 
ช้ันวางทรัพยากร
สารสนเทศ
ประเภทตางๆเพื่อ
ใหบริการผูใช 

145,800.00 0.00 138,261.50 7,538.50 94.83% 

 38  55965  สงเสริมการใช
โปรแกรม Open 
Source 

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 39  55969  ติดต้ังระบบ
ปองกันและรักษา
ความปลอดภัย
เครื่อง
คอมพิวเตอร
สําหรับ
ปฏิบัติงานและ
บริการ 

90,000.00  
0.00 

40,125.00 49,875.00 44.58% 

 40  55970  พัฒนาเว็บเพจ
ภาษาอังกฤษของ
สํานักหอสมุด 

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 41  55975  จัดซื้อเครื่อง 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00% 
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คอมพิวเตอรมา
ทดแทนเครื่องเกา
ที่ชํารุด 

 42  55B88  จัดหาเกาอี้นั่ง
อานและ
เฟอรนิเจอร
ใหบริการแกผูใช 

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 100.00% 

 43  55D18  พัฒนาบริการ
หองสมุด
อิเล็กทรอนิกส
ผานอุปกรณ
พกพา (RSU 
Mobile Library) 

7,000.00 7,00.0.00 0.00 0.00 100.00% 

 44  55Z26  โครงการ
สนับสนุนให
นักศึกษาทํางาน
ระหวางเรียน 

37,655.00 0.00 31,350.00 6,305.00 83.26% 

รวม 23,764,205.50 611,586.34 22,346,829.33 805,789.83 96.61% 

 
 

สรุปผลการใชงบประมาณ (ตามขอมูลของสํานักงานงบประมาณ) 

                           งบประมาณที่ไดรับ                        =      23,764,205.50   บาท 

                           งบประมาณที่ใชไป                        =       22,958,415.67   บาท 

                            คิดเปนรอยละ 96.61%  ของงบประมาณที่ไดรับ 

 

        คาํอธิบายการใชงบประมาณประจาํป 2555 (ซึ่งแตกตางจากระบบงบประมาณออนไลนของ

มหาวิทยาลยั) 

 

              หมวดคาหนงัสือ วารสาร สื่อโสตทัศน และฐานขอมูล 

- ไดรับงบประมาณ          จํานวน                       13,401,405.00  บาท 

- ใชจริง                           จาํนวน                      13,418,700.83   บาท  

                                    คงเหลือ                           -17,295.83   บาท 
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หมายเหต ุ     สํานักงานงบประมาณตัดงบคาใชจายหมวดคาหนงัสอื วารสารสื่อโสตทัศน และ

ฐานขอมูล เปนจํานวนเงิน  12,252,031.97 บาท สรุป ณ วันที่ 16 มถิุนายน 2556 ซึ่งการใช

งบประมาณในหมวดนี้ของสํานักหอสมุดยังไมสิ้นสุด ทาํใหงบประมาณหมวดคาหนังสือ  

วารสาร สื่อโสตทัศน และฐานขอมูล ในระบบงบประมาณออนไลนของมหาวทิยาลยักับ 

สํานักหอสมุดไมตรงกัน ดงันั้นเมื่อส้ินสุดการใชงบประมาณจริง คาใชจายหมวดคาหนังสือ วารสาร 

สื่อโสตทัศน และฐานขอมูลของสํานกัหอสมุด เปนจาํนวนเงิน  13,418,700.83 บาท 

 

              สรปุผลการใชงบประมาณของสํานกัหอสมุด  (ตามขอมูลของสํานกัหอสมุด) 

                               งบประมาณที่ไดรับ              =   23,764,205.50    บาท 

                               ใชงบประมาณ                     =   24,125,084.53    บาท    

                                คิดเปนรอยละ      101.52%   ของงบประมาณที่ไดรับ 
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สวนที่ 2 

ระบบ และกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 2 
ระบบและกลไก การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ ในการประกอบภารกิจ

ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวทิยาลัยรังสิต เพือ่เพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพทางดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรพัยากร

เรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 

การดําเนินงาน  
ตัวบงชี้ 1.1 การกาํหนดปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ 
 ปรัชญา 

 สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรูเพื่อไปสูความเปนเลิศ 

 
 ปณิธาน 
 สํานักหอสมุด มุงมั่นใหบริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มพนูคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทางดานการ

เรียนการสอนและการคนควาวิจัย ดวยความสะดวกรวดเร็วและจิตสํานึกที่ดี 
 
 วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบริการทางวิชาการแกผูใช  โดยจัดหารวบรวมวิเคราะหเนื้อหา  จัดทํารายการเพื่อ

สืบคนและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล 

2.  เพื่อพัฒนาแหลงสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุก

ประเภทของบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพและขจัดปญหา

การขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสาํหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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 แผนการดําเนินการ 
 สํานักหอสมุดมีการกํ าหนดแผนดํ า เนินงานในปการศึกษา  2555  ตามแผน  5  ป                    

ของมหาวิทยาลัย (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2555-2559) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการ

สําหรับป 2555 ไวอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไปไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการไวเปน

ลายลักษณอักษร  

สหส.อ1.1.001  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

สหส.อ1.1.002   แผนการดําเนนิงาน

สํานักหอสมุดประจําป 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2555 สํานักหอสมุด 

2  (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวน

รวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด         

ประจําปการศึกษา 2555 

3  (3) มี(2)+บุคลากรในหนวยงานได

ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.014  เอกสารเว็บไซต

สํานักหอสมุด  

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุม

บุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที่แผนบริการประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.4.002  รายงานการประชุม

แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําป 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+การเผยแพรใหประชาคม

ไดรับทราบ และเสริมสรางความ

ตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2555 สํานักหอสมุด 

5  (5) มี(4)+การทบทวนเพื่อปรับให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด         

ประจําปการศึกษา 2555 

 
ตัวบงชี้ 1.2   การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ

สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเรื่องเรงดวน และเพื่อใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาของฝาย

วิชาการ      และเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 สํานักหอสมุดมีแผนกลยุทธ

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 2548-2555 (แผนตอเนื่อง) เปนแผนกําหนดการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนพัฒนาในเรื่องตางๆ   ไวจํานวน 4 ดาน 1. การนําองคการใหขับเคลื่อนแบบ

องครวม  2. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 3. การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

4.การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม    สํานักหอสมุดไดตั้งงบประมาณไว จํานวน 38 

โครงการ ในปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินการบรรลุแลว จํานวน 30 โครงการ โดยไดรับอนุมัติ

งบประมาณ จํานวน 30 โครงการ    และโครงการที่ไมไดใชงบประมาณและดําเนินการบรรลุ จํานวน     

8  โครงการ  
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โครงการประจําปการศกึษา 2555 ที่ไดรับงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล/ุไมบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1.โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read    

2. โครงการจดัรายการวทิย ุSmile Library    

3. โครงการกิจกรรม 5ส    

4. โครงการสปัดาหหองสมดุ    

5. โครงการนทิรรศการเหตกุารณและวนัสําคัญของมหาวทิยาลยั    

6. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส    

7. โครงการจดัทําประวัติศาสตรมหาวทิยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา    

    (Oral History) 

   

8. โครงการจดัหาแผนขอมลู RFID TAG เพื่อพัฒนาหองสมุด   

    อิเล็กทรอนกิสและเสนเทปแมเหล็ก 

   

9. โครงการพฒันาคุณภาพสํานักหอสมุด    

10. โครงการพัฒนา และเผยแพรขาวสารและสื่อประชาสัมพันธ 

      ออนไลน 

   

11. โครงการจัดทําเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ    

12. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอตัโนมัต ิ    

13. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําป 

       การศึกษา  2555 

   

14. โครงการพัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนกิส    

15. โครงการเพิ่มพนูความและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร :  

      การศึกษาดูงานหองสมดุจากสถาบันอุดมศึกษา พฒันาทักษะ 

      และการฝกอบรมการจัดรายการวิทยุ (Smile Library) 

   

16. โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source    

17. โครงการติดตั้งระบบปองกนัและรักษาความปลอดภยัเครื่อง 

      คอมพวิเตอรสําหรับปฏิบัติงานและบริการ 

   

18. โครงการกจิกรรมสงเสรมิการอาน    

19. โครงการบํารุงรักษาประตูอัตโนมัติชัน้ 3,5    

20. โครงการผลิตสื่อแนะนําการใชหองสมดุ    

21. โครงการซอมแซมและการบํารุงรักษากลองวงจรปด    



สำน
ักหอสมุด มหาว

ิทยา
ลัยร

ังส
ิต

 
 

31

22. โครงการพัฒนาทักษะการเขาถงึสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใช

ในการวิจัย 

   

23. โครงการจางนักศึกษาทาํงานหองสมุด    

24. โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด    

25. โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด    

26. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภท 

      ตางๆ เพื่อใหบริการผูใช 

   

27. โครงการจัดหาเกาอี้นัง่อานและเฟอรนเิจอรใหบริการแกผูใช    

28. โครงการพัฒนาบริการหองสมุดอิเลก็ทรอนิกสผานอุปกรณ 

      พกพา  (RSU Mobile Library) 

    

29. โครงการพัฒนาเว็บเพจภาษาองักฤษของสํานักหอสมุด    

30. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาทดแทนเครื่องเกาทีช่ํารุด    

 

โครงการที่ไมใชงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

   

2. โครงการทอดผาปาหนงัสือ    

3. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุม
ทุกหลักสูตรทมีีการเปดการเรียนการสอน 

   

4. โครงการรับนกัศึกษาที่ไดรับทุนประเภทตางๆทาํงานหองสมุด
เพื่อเก็บเปนชัว่โมงทนุ 

   

5. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด    

6. โครงการจัดเกบ็ผลงานวิจยัผลงานวิชาการของบุคลากร/
อาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต 

   

7. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด    

8. โครงการจัดหาฐานขอมูลองคความรูที่ไดรับการยอมรับระดับ
นานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจยั 
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นอกจากนี้ ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ และ

จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักหอสมุดและระดับฝายวิชาการ    
                                                                                                                                    

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 1.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  

 

 

(1) มีการกาํหนดนโยบายและ

แผนงานใหสอดคลองกับปรัชญา 

ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผน

ดําเนนิการของมหาวทิยาลยั  

สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการ

ดําเนนิงานสาํนักหอสมุด 

สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 

2555-2559  

สหส.อ1.2.005 แผนการปฏบิัติการของสํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2555)     

(แผนตอเนื่อง) 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนงาน  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบตัิการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี   

ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัตงิานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตาราง

การปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการทีก่ําหนดไว    

สหส.อ.1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน

และโครงการที่ไดดําเนนิการแลว  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2555 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน

แผนงานและโครงการมาใช

ปรับปรุง  และพัฒนางานของ

หนวยงานใหดขีึ้น 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 (คร้ังที่ 3/2556) 
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร และสิง่พิมพตอเนื่อง สื่อโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก

กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้

การดําเนินการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สาํนกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวิเคราะห

หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม

จํากัดเวลาและสถานที ่

 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน  ปริญญานพินธ  วทิยานพินธ  

งานวิจยั และเอกสารตางๆ รวมทัง้ฐานขอมูลออนไลน  นอกจากนี ้ ยงัมีการนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon มาใชเพื่อใหเกิดการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการใน

เร่ืองตางๆ ได   รวมทัง้มกีารพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเรว็บนระบบออนไลน 

และจัดใหมีบริการประเภทตางๆ ทีเ่ปนพื้นฐานอยางครบถวน  โดยคํานึงถึงผูใชเปนหลัก   สรางความ 

พึงพอใจใหเกดิแกผูใช โดยการใหบริการดวยจิตสํานกึที่ดี และมกีารพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 สํานักหอสมุดไดเร่ิมดําเนินงานหอจดหมายเหตุอยางเปนทางการ โดยไดจัดบุคลากรทาํหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงในการกาํหนดวัตถุประสงค โครงสราง กลยุทธ และแผนการดําเนินงานทีม่ีทิศทาง

และความชัดเจน 
การดําเนินงาน                                        
ตัวบงชี้ 2.1  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัการงานหองสมุด  มีการ

กําหนดโครงการตางๆ ของงานเทคโนโลยสีารสนเทศที่กาํหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2555  โดย

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Horizon ประกอบดวย ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวิเคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู 

ระบบควบคุมวารสาร ระบบบริการสืบคนขอมูล และระบบควบคุมการยืม-คืน มาใชเพือ่ใหเกิด         
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การบริการที่สะดวกและรวดเร็ว สนองตอบตอความตองการของผูใชบริการในเรื่องตางๆ ได รวมทั้งมี       

การพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถงึผูใชไดอยางรวดเรว็บนระบบออนไลน และจดัใหมีบริการประเภท

ตางๆ ที่เปนพืน้ฐานอยางครบถวน โดยการคํานึงถึงผูใชเปนหลกั สรางความพึงพอใจใหเกิดแกผูใช โดย

การใหบริการดวยจิตสํานึกที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหเกิดประสทิธิภาพอยางตอเนื่อง 

ไดแก ฐานขอมูลออนไลน และเว็บไซตสํานักหอสมุด โดยมกีารรายงานผลการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ พรอมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนางานเทคโนโลยสีารสนเทศของสํานักหอสมดุอยาง

ตอเนื่อง และรายงานผลการดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา  โครงการตางๆ ที่ไดกําหนดไวในแผนประจําป 

และดําเนนิการแลวมี  3  โครงการ  ดังนี ้

1. โครงการพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. โครงการจัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอรมาทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด 

3. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต (2548-

2555) (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2553-2557) 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2555 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

สหส.อ.1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2555 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

 
 จากผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2555  การดําเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เดนชัด และเปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินการมีคุณภาพ  ไดแก 
 
1.  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม เอ้ืออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานและใหบริการ และมีการจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ
อยางครบถวนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 

และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ

รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัตมิาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 

ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม

วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอตัโนมัติ 

ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และคณุภาพ

การใหบริการ 

 

 สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมดุอัตโนมัติของ  

Dynix Marquis Inc.  สําหรบั version ที่ตดิตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 
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2003 บนเครือ่ง HP ML370 G4X3.2GHz 2MB AP Tower Server  ซึ่งติดตั้งที่ชัน้ 2 อาคารหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต ใหบริการไปยังหองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดีและหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี

 ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon เปนระบบงานแบบ Client/Server Integrated System  โดย

ใชระบบการจดัการฐานขอมลูปฏิสัมพันธแบบ Sybase SQL Server ประกอบดวยระบบงาน ดังนี ้

1. ระบบฐานขอมูล Sybase SQL (Database Management System)  เปนระบบทีใ่ชในการ

ควบคุม กําหนดเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ ใหทํางานตามเงือ่นไขที่ตองการ รวมทั้ง

การกําหนดคาความหมาย  การกําหนดสิทธิ์ใหกับผูปฏิบัติงาน 

2. ระบบงานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (Information Portal Module) เปนระบบทีส่ามารถ

ทํางานเปน Gateway ระหวาง HTTP ซึง่เปนตนแบบของ Web กับ Z39.50 สามารถใช 

Web browser ประเภทใดก็ไดในการคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและ

สถานที ่

3. ระบบบริการสืบคนขอมูล (Online Public Access Catalog Module)  เปนระบบการ

จัดการใหมีการสืบคนรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในสํานักหอสมุด 

เพื่อใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดตามความตองการ 

4. ระบบการจัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  เปนระบบที่ใชสาํหรับการ

บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู  (Cataloging Module)  เปนระบบ   ที่ใชใน

การกําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด โดยบรูณาการ

ขอมูลกับ  Acquisition Module 

6. ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  เปนระบบการบริหารจัดการ  และการ

บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง 

7. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  เปนระบบที่ใหบริการยืม-คืน ทรัพยากร

สารสนเทศของสํานักหอสมดุ ซึ่งจะทํางานรวมกบัรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิม่ความ

รวดเร็วและความถูกตองในการใหบริการ 

8. ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัต ิ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี

ทันสมยัที่สุดในขณะนี ้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวทิยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 

9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบทีส่ามารถสาํรวจขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก 

ขอมูลหนงัสือที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสาํรวจหนงัสือ 
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สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดาํเนนิงานหองสมุดตั้งแตป

การศึกษา 2548  โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 8 ระบบงาน คือ ระบบงานที่ 1 – ระบบงานที่ 8 และใน

อนาคตสํานักหอสมุดจะดําเนินการจัดซื้อระบบงานที่เหลอือยูอีก 1 ระบบ เพื่อใหเปนหองสมุด

อิเล็กทรอนกิสที่สมบูรณแบบ 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก  

สหส.อ2.1.004  คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon 

สหส.อ2.1.005  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัต ิHorizon :  System Administration Guide 

สหส.อ2.1.006  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  Acquisition User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.007  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 

สหส.อ2.1.008  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and Setup Guide 

สหส.อ2.1.009  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Serial User’s and Administrator’s  

   Guide 

สหส.อ2.1.010  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

สหส.อ2.1.011  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon :  RFID System User’s  Manual 

สหส.อ2.1.012 เอกสารบันทึกขอแกไข/ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อแนะนํา/อบรมแก

บุคลากร  

 
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมยัสาํหรับปฏิบัติงานและใหบริการ  

สํานักหอสมุดจัดเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสําหรับปฏิบัติงานและใหบริการสําหรับสืบคน

สารสนเทศตางๆ จํานวน 105 เครื่อง เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 

จํานวน 23 เครื่อง คิดเปนรอยละ 21.91  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด  โดยแบงการใช ดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ จํานวน 30 เครื่อง คิดเปนรอยละ 100.00  แบงเปน 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัใชปฏิบัติการบริการ มีจาํนวน 4 เครื่อง 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการยมื-คืนดวยตนเองอตัโนมัติ  มีจํานวน 2  เครื่อง 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการฝกอบรมการใชฐานขอมูล  มีจํานวน 17  เครื่อง 

ในปการศึกษา 2555  มีผูใชจํานวน  24,069.69  คน  คิดเปนสัดสวนคอมพิวเตอรสําหรับ

ใหบริการ 1 เครื่อง  ตอผูใช จํานวน 1,046.51 คน                                                                                     
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เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.013   เอกสารแสดงจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

(อางถึง) สหส.อ2.2.005 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2555 
  
3. มีการจัดการเว็บไซตสํานักหอสมุดทีท่ันสมยัและครอบคลุมเนื้อหาและบริการ         

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

เพื่อประโยชนของผูใชในการใชบริการของสํานักหอสมดุ การสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ และการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักหอสมุด โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัยอยางสม่ําเสมอ ผูใช

สามารถสืบคนขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

 

การดําเนินการจัดทําเว็บไซตสํานักหอสมดุ ประกอบดวย 

1. มีบุคลากรจัดทําเว็บไซต 

2. มีการจัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเวบ็ไซตครบถวนทกุเรื่อง 

3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัย 

4. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

5. ผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง 

6. ผูใชสามารถดาวนโหลดเอกสาร คูมือของสํานักหอสมุดผานเว็บไซต 

7. มีบริการอิเล็กทรอนิกส 

8. มีการเก็บสถิตกิารเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.014 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ  

สหส.อ2.1.015  เอกสารปรับปรุงเว็บไซตสํานักหอสมุด   

สหส.อ2.1.016  เอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตสํานักหอสมุด  

สหส.อ2.1.017  เอกสารสถิติการใชเว็บไซตสํานักหอสมุด   
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4. บุคลากรทกุระดับไดรับการพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2555   มีกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งสิ้น 105  กิจกรรม บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 25.00  ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด  โดย

บุคลากรสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิด

เฉลี่ยคนละ 3.89 คร้ัง 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.018 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

  สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการสนับสนุนการเรียน  

การสอน การคนควา การวจิัยแกคณะ/วทิยาลยั/สถาบนัของมหาวิทยาลัย  โดยมกีารกําหนดโครงการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึง่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป 2555  

มีการกาํหนดนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอยางเปนลายลักษณอักษร และมีการ

วางแผนปฏิบตัิงานประจําตาง ๆ ภายในแผนกเทคนคิ บุคลากรภายในแผนกทกุคนรับทราบนโยบาย

และแผนปฏิบัติการประจําปผานการประชมุแผนก ทาํใหบุคลากรสามารถดําเนนิงานไดตามแผนปฏิบัติ

งานทีก่ําหนดไว มีการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปทีผ่านมาเพื่อนาํผลสรุปการดําเนินงานมาวางแผน

พัฒนาตอไป   และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคบับัญชา โดยโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการกาํหนดไว

ในแผนประจาํปมีจํานวน 6 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน    

การสอน  

2. โครงการจดัหาฐานขอมลูองคความรูทีไ่ดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจัย  

3. โครงการจดัเก็บผลงานวจิัย ผลงานวิชาการของบุคลากร/อาจารย มหาวิทยาลยัรังสิต 

4. โครงการจดัหาแผนขอมลู RFID Tag เพื่อพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและเสนเทปแมเหล็ก 

5. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 

6. โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจดัหาและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต                     

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏบิัติงานแผนกเทคนิค  

ประจําปการศึกษา 2555    

สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2555      

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2555   

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกเทคนิค 

ประจําปการศึกษา 2555   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากร

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2555      

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2555 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2555   

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

 จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2555 แผนกเทคนิคไดมีการกําหนดแผนการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศประจําปการศึกษาขึ้น โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศออกเปน 3 ภาคการศึกษา ไดแก   ภาคการศึกษาที่ 1    (เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 2555)  
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ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2555-เดือนมีนาคม 2556)  และภาคฤดูรอน  (เดือนเมษายน-

เดือนพฤษภาคม 2556) ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดหานั้น ประกอบดวย หนังสือ วารสาร            

สื่อโสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 สรุปผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2555 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได

จัดหาทั้งหมด 23,253,326 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนงัสือ 4,208  เลม 

(จัดซื้อ 1,904 เลม และบริจาค 2,304 เลม) วารสาร 943 ชื่อเร่ือง (จดัซื้อ 386 ชื่อเร่ือง และบริจาค 557 
ชื่อเร่ือง) สื่อโสตทัศนวัสดุ 796 รายการ (จัดซื้อ 187 รายการ และบริจาค 609 รายการ) หนงัสือพมิพ 19    

ชื่อเร่ือง และอิเล็กทรอนกิส ประกอบดวย ฐานขอมูลออนไลน จาํนวน 12 ฐาน (จัดซื้อ 9 ฐาน และไมเสีย

คาใชจาย 3 ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูล e-Books Collection (EBSCOhost) เปนการบอกรับเมื่อปที่ผาน

มาและยงัสามารถสืบคนได โดยไมตองจายคาสมาชกิ 2. ฐานขอมูล ThaiLIS เปนฐานขอมูลที่

มหาวิทยาลยั/สถาบนัตางๆ รวมกนัพัฒนาและสงเสรมิการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน ทาํใหไมมี

คาใชจายในการบอกรับ และ 3. ฐานขอมลู Dentistry & Oral Science Source เปนฐานขอมูลทีไ่ดสิทธิ์

ทดลองใช สําหรับฐานขอมลูออนไลนทีม่กีารจัดหาทัง้ 12 ฐานสามารถสืบคนรายการผานระบบออนไลน

ได จํานวน 23,247,360  รายการ  แบงตามฐานขอมูล ดังนี้ 1. ฐานขอมูล  eBooks Collection            

(EBSCOhost)  7,156  ชื่อเร่ือง  2. ฐานขอมูล Wiley–Online Library  1,200   ชื่อเร่ือง  3. ฐานขอมูล 

Science Direct  11,758,377  บทความ 4. ฐานขอมลู IEEE/IEL 3,461,952  รายการ 5. ฐานขอมูล  

Business Source Complete 2,900 ชือ่เร่ือง 6. ฐานขอมูล Education Research Complete 3,500 

ชื่อเร่ือง 7. ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 1,200,000 รายการ 8. ฐานขอมูล 

Matichon e-library 6,487,250 ระเบียน  9. ฐานขอมูล ThaiLIS 323,908 รายการ  10.ฐานขอมูล 

CINAHL Plus with Full Text  770 ชื่อเร่ือง  11. ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science 250 ชื่อเร่ือง 

และ 12. ฐานขอมูล Elsevier eBooks Collection  97  ชื่อเร่ือง (รายการฐานขอมูลลําดับที่ 10-12 เปน

ฐานขอมูลที่มกีารดําเนินการจัดซื้อในชวงเดือนมิถนุายน 2556 จึงสงผลใหมกีารเริม่ใชบริการสืบคนได

ในเดือนกรกฎาคม 2556) 

 เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการผูใช

ทั้งหมด 23,415,964 รายการ แบงตามประเภททรพัยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนงัสือ 148,720 เลม 

วารสาร 943 ชื่อเร่ือง ส่ือโสตทัศนวัสดุ 18,922 รายการ หนงัสอืพิมพ 19 ชื่อเร่ือง และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิส 12 ฐาน  (จํานวนรายการทีส่ืบคนไดทั้งหมด 23,247,360 รายการ)  

 สําหรับคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 มีจํานวนเงนิ

ทั้งสิน้ 13,418,700.83 บาท (สิบสามลานสี่แสนหนึ่งหมืน่แปดพันเจ็ดรอยบาทแปดสิบสามสตางค) แบง
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ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ดังนี้ หนงัสอื 2,754,489.73 บาท วารสาร 3,699,062.79  

บาท ส่ือโสตทัศนวัสดุ 41,972.00 บาท หนงัสือพิมพ 89,597.00 บาท และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

6,833,579.31 บาท 

 นอกจากผลการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 ที่แสดงให  

เห็นถึงงบประมาณที่ไดจัดสรรใหแตละคณะ/วิทยาลัย/สถาบันใชในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ    

เพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอน การคนควา การวิจัย และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุก

ประเภท เพื่อรองรับการใชบริการของผูใชสํานักหอสมุดแลวนั้น เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น จําเปนที่

จะตองแสดงใหเห็นถึงคุณภาพที่ไดจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดวยการแสดงสัดสวนตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 

1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศกึษา 

สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททัง้หมด จาํนวน 23,415,940 รายการ 

โดยมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2555  จํานวน 24,069.69 คน 

ดังนัน้ ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนกัศึกษา  เทากับ  

972.84 รายการตอนักศึกษา 1 คน 

สูตรการคํานวณ 
                      จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ีในสํานักหอสมดุ 

                 จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา  2555 

 

                                                                       23,415,940          =   972.84  รายการ : คน 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.2.005    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2555 
สหส.อ2.2.006    สรุปคาใชจายและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2555  

สหส.อ2.2.007    สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 
สหส.อ2.2.008   สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2555  

 

 

 

    24,069.69 
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2. คาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน 13,418,700.83  

บาท  (สิบสามลานสี่แสนหนึ่งหมืน่แปดพนัเจ็ดรอยบาทแปดสิบสามสตางค) มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2555  จํานวน 24,069.69 คน ดังนัน้ ในปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา เทากับ 557.49 บาท  (หารอย

หาสิบเจ็ดบาทสี่สิบเกาสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 

สูตรการคํานวน 

                คาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

                จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา  2555 

 

     13,418,700.83       =  557.49 บาท : คน 

 
 
เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.2.005   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2555 
(อางถึง) สหส.อ2.2.006  สรุปคาใชจายและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป 

                                        การศึกษา 2555     

(อางถึง) สหส.อ2.2.008  สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2555  

(อางถึง) สหส.อ4.1.003   สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจาํป 2555 

 

3. รอยละของคาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกสตอคาใชจายจัดซ้ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน  

6,833,579.31 บาท (หกลานแปดแสนสามหมืน่สามพนัหารอยเจ็ดสิบเกาบาทสามสบิเอ็ดสตางค) และ

มีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททัง้หมด จาํนวนเงนิ 13,418,700.83 บาท    

(สิบสามลานสี่แสนหนึ่งหมืน่แปดพันเจ็ดรอยบาทแปดสิบสามสตางค) ดังนัน้ ในปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิสคิดเปนรอยละ 50.93 ของคาใชจาย

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

   24,069.69 
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สูตรการคํานวณ 
     คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสปการศึกษา 2555  x  100 

=   
 6,833,579.31 x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2555     13,418,700.83 

                                                                                                                                            =      50.93                                  

เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต  

                                      (2548-2555)  (แผนตอเนื่อง) 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป 

                                       การศึกษา 2555     

สหส.อ2.2.009  สรุปคาใชจายฐานขอมูลอิเลก็ทรอนกิสที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจาํป 2555 
 
4. รอยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งหมด 

 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส จาํนวน 23,247,360 รายการ และมี

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด จาํนวน 23,415,940  รายการ ดังนัน้ ในปการศึกษา 

2555 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิสคิดเปนรอยละ 99.28 ของทรพัยากร

สารสนเทศทัง้หมด 

สูตรการคํานวณ 

   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  x 100 
= 

23,247,360  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสํานักหอสมุด           23,415,940 

                                                                                                    =    99.28  

เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางอิง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต   

                      (2548-2555) (แผนตอเนื่อง) 

(อางถึง) สหส.อ2.2.007 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.010  สรุปจํานวนรายการสืบคนไดของฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จัดซื้อ     

ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจาํป 2555 
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ตัวบงชี้ 2.3  งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุด มีการกําหนดการดําเนินงานโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2555 นอกจากนี้มีการวางแผนปฏิบัติงานประจํา

ตางๆ ภายในแผนกพรอมทั้งกําหนดตารางการปฏิติบัติงานไวอยางชัดเจนในทุกภาคการศึกษา มีการ

ประชุมบุคลากรภายในแผนกเพื่อใหทราบถึงแผนปฏิบัติงานและโครงการตางๆ  เพื่อใหเกิดการทํางาน

ในทิศทางเดียวกัน และมีการดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  มีการ

สรุปผลและสถิติการดําเนินงานในรอบปที่ผาน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาและวางแผนงานตอไป และ

รายงานผลการดาํเนินงานตอผูบังคับบัญชา โดยโครงการตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไวในแผนประจําปและ

ดําเนินการตามโครงการมีจํานวน  10  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน  

2. โครงการคาบาํรุงรักษาประตูอัตโนมัติชั้น 3, 5 

3. โครงการผลิตสื่อแนะนาํการใชหองสมุด 

4. โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด 

5. โครงการพฒันาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวจิัย 

6. โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด 

7. โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 

8. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ใหบริการผูใช 

9. โครงการจัดหาเกาอี้นัง่อานและเฟอรนิเจอรใหบริการแกผูใช 

10. โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 2.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัตกิารของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.3.001  แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงาน

แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและ

เจาหนาที่แผนกบริการประจาํปการศึกษา 2555   

(อางถึง)สหส.อ4.1.003  สาํเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555                           

สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 

2555   

สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนนิงานแผนกบริการ 

ประจําปการศึกษา 2555   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ

และเจาหนาที ่แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่     

1-3/2555 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนินงานแผนก

บริการ ประจาํปการศึกษา 2555   

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2555  มี

ผลการดําเนินงานในดานการใหบริการทีมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 

 
1. มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
 สํานักหอสมุดฯ  มีการใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เพื่อชวยเหลือและใหคํานาํแก 

อาจารย นกัศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา โดยจะมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบ 

คําถามและชวยการคนควาตามจุดที่ใหบริการในแตละชัน้ ยังมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถาม 

และชวยการคนควาโดยเฉพาะเปนผูชวยใหคําแนะนาํ และชวยในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  เชน 

หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งแหลงขอมลูอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือให

คําแนะนําในการคนควาสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจยั การเขียนบรรณานุกรมที่

ถูกตอง  การแนะนําวิธีการใชหองสมุด  และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ  ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปน

สมาชิก   โดยในวนัจันทร – ศุกร  จะมีบรรณารักษใหบริการตอบคําถาม  ตั้งแตเวลา 08.30-19.30 น. 

โดยมีการหมนุเวียนบรรณารักษจากแผนกตางๆ มาใหบริการดวยในชวงเวลา 12.00-14.00 น. และใน
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วันเสาร – อาทิตย จะมบีรรณารักษใหบริการในชวงเวลา 09.00-17.00 น. นอกจากการจัดใหมี

บรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถามอยูประจําแลว สํานกัหอสมุดฯ ไดพฒันาใหมีการบริการตอบ

คําถามผานออนไลน (MSN) ซึ่งบรรณารักษตองใหบริการตอบคําถามผานออนไลนตลอดเวลาที่เปด

ใหบริการตั้งแต 08.30-20.30 น. ที ่ rsulibrary@hotmail.com    และมีการบริการตอบคําถามทาง       

e-mail  ที ่ library@rsu.ac.th  รวมแลวมีจํานวนผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาทั้งสิน้  

จํานวน   3,881   คร้ัง   

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.3.005 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.006     แบบบนัทึกบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.007     ตารางการปฏิบัติงานของบรรณารักษประจําโตะตอบคําถาม 

สหส.อ2.3.008     ผลบนัทกึการบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.009     หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามผานชองทางตาง ๆ 
 
2. บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมลู 

สํานักหอสมุด จัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ แกผูใช   ใหสามารถมีแหลงขอมูลตางๆ        

ที่สนับสนุนการเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเปนเครื่องมือในการชวยคนหาขอมูล       

ซึ่งฐานขอมูลที่มีใหบริการนั้น  จะประกอบดวยฐานขอมูลที่ชี้แหลง  ฐานขอมูลที่ใหเอกสารฉบับเต็ม  

และอื่น ๆ   ซึ่งในปการศึกษา 2555  สํานักหอสมุดมีการใหบริการขอมูลออนไลนตางๆ โดยมีทั้ง

ฐานขอมูลที่บอกรับเปนสมาชิก  และฐานขอมูลที่เปดใหบริการทั่วๆ ไป ดังนี้   

1. ฐานขอมูล Wiley-Online Library เปนฐานขอมูลบรรณานุกรม (Index) สาระสังเขป  

(Abstracts) และเอกสารฉบบัเต็ม (Fulltext) จากวารสารที่มีชื่อเสียง จาํนวน 1,200 รายชื่อ โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุม Science, Technology and Medicine และ Social Science and Humanities รวบรวม

ขอมูลต้ังแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน  

2. ฐานขอมูล Business Source Complete (BSC) เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม 

สาขาวิชาทางดานบริหารและการจัดการ ไดแก การจัดการ การตลาด การโฆษณา การบัญชี การเงนิ 

การลงทุน การธนาคาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย สามารถสืบคนขอมูลไดตั้งแตป 1889-ปจจุบัน โดยมี

วารสารมากกวา 3,800 ฉบับ และมากกวา 2,900 ชื่อเร่ือง เปนวารสารฉบับเต็ม 

3. ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมดาน 

การศึกษาทัง้หมด ตั้งแตการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสงู (Higher 

Education, Professional Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางดานตาง ๆ เชน ดานภาษาศาสตร 
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ดานสุขภาพ และอื่น ๆ โดยมีดรรชนี และสาระสังเขปบทความวารสารไมนอยกวา 2,200 ชื่อเร่ือง และ

เอกสารฉบับเต็มของวารสารไมนอยกวา 1,300 ชื่อเร่ือง สามารถคนหาขอมูลไดตั้งแตป 1900-ปจจุบัน 

4. ฐานขอมูล E-books Collection (EBSCOhost)   เปนฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกสที่

ครอบคลุมหนงัสือทุกสาขาวชิา 

5. ฐานขอมูล ScienceDirect  เปนฐานขอมลูที่ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและ 

เอกสารฉบับเตม็ทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และที่เกี่ยวของ  ซึ่งในปการศึกษา 2555  สํานกัหอสมุด  

ใหบริการฐานขอมูล Science  Direct  จํานวน  7 สาขา  ไดแก  Agricultural and  Biological  

Sciences,  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Health 

Sciences, Immunology and Microbiology, Neuroscience  และ Pharmacology Toxicology and 

Pharmaceutics   

6. ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 

วิทยานิพนธ  และดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 1.2 ลานรายการ  ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวชิา  ทัง้ดาน

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สามารถสบืคนขอมูลไดตั้งแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน 

7. ฐานขอมูล IEEE/IEL เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน 

ความกาวหนาและเอกสารการประชุมของ IEEE และ IET รวมทั้งเอกสารมาตรฐานของ IEEE จํานวนไม

นอยกวา 1.8 ลานรายการ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทางดานวิศวกรรมไฟฟา วทิยาการคอมพิวเตอร และ

การสื่อสารโครงขายโทรคมนาคมของสถาบัน The Institute of Electrical and Electronic, Engineers 

(IEEE) และ The Institute of Electrical, Technology (IET) สามารถคนหาขอมูลไดตั้งแตป ค.ศ. 1988-

ปจจุบัน  

8. ฐานขอมูล Matichon e-library  เปนฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน สามารถสืบคนและ 

ติดตามขอมูลในหวัเรื่องตาง ๆ ที่ตองการในรูปของขาว บทสัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ 

รายงาน หรือขอเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัองคกรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญ เกีย่วของกับ

ธุรกิจทุกประเภท สามารถสบืคนขอมูลไดมากกวา 10 หมวดวหมู หรือกวา 2,000 หัวเรื่องยอย ยอนหลัง

ไดตั้งแตป พ.ศ. 2540 จากสื่อส่ิงพิมพในเครือมติชนและสื่อส่ิงพมิพอีกกวา 30 ฉบับในเมืองไทย 

9. ฐานขอมูล Thai Digital Collection (TDC) เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธ ปริญญานพินธ  

งานวิจยั วารสาร หนังสือหายาก ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกสสําหรับมหาวทิยาลยั/สถาบันตางๆ เพื่อ

สงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกนั พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริการใหมีความทนัสมัย

อยางตอเนื่อง อันจะเปนประโยชนในการคนควาวิจัยของประเทศชาติ โดยฐานขอมูลวทิยานิพนธ 

รายงานการวจิัยของอาจารย รวบรวมจากมหาวทิยาลยัตาง ๆ ทัว่ประเทศ นักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร ในการเขาใชบริการนัน้จะตองเขาใชงานจากคอมพิวเตอรภายในหองสมดุสมาชิก สํานัก 
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หอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเปนหนึ่งสถาบนัที่เขารวมโครงการนี ้ ปจจุบันสามารถสืบคนขอมูลได

ประมาณ 3 แสนกวารายการ  

             10. ฐานขอมูลสบืคนสารสนเทศของสํานกัหอสมุด (WebPac)    ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ผูใช

สามารถเขามาสืบคนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการอยูในสาํนักหอสมุด   

  

นอกจากนี้ยังมีการจัดหาฐานขอมูลออนไลนที่เปดใหบริการทั่วไปโดยไมเสียคาใชจาย   มา

ใหบริการแกผูใชรวมทั้งฐานขอมูลที่มีการใหทดลองใชตาง ๆ  เชน   ฐานขอมูล Aardvark  ฐานขอมูล  

Article Link   ฐานขอมูล ALA   American  Library  Association     ฐานขอมูล Article Link    

ฐานขอมูล  Artcyclopedia      ฐานขอมูล Arxiv.org E-PrintArchive   ฐานขอมูล  Chemcenter    

ฐานขอมูล   DOAJ      ฐานขอมูล  ERIC        ฐานขอมูล  JapanKnowledge     ฐานขอมูล 

Medical*Online-E  ฐานขอมูล  PubMed   ฐานขอมูลสิทธิบัตรของบริษัทเอกชน     ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสไทย  ทางดานกฎหมาย   เปนตน    

เอกสารประกอบ    ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.1.014 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.010 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ  ที่สํานักหอสมุดมีการบอกรับ 

สหส.อ2.3.011         หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ  ที่มีการทดลองใช  และไมเสีย

คาสมาชกิ 
      
3. บริการอิเล็กทรอนกิสผานระบบออนไลน 
    ในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุด  จัดใหมีบริการผานระบบออนไลน  เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกผูใช  ที่จะสามารถดําเนินการใชบริการหองสมุดไดดวยตนเอง  ประกอบดวยบริการตาง ๆ 

คือ 

1. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ  เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายกุารยืม

หนงัสือ และสือ่โสตทัศนตาง ๆ  ทีย่ืมไป  และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ

สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน   ( มีจํานวนการใชบริการ   4,344 คร้ัง) 

2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ    เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสตทัศน

ตาง ๆ  ทีม่ผีูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทําการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ

ออนไลน  (มีจาํนวนการใชบริการ  116 คร้ัง) 

3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชสามารถทําการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ทีม่ีอยูในสาํนักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
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สํานักหอสมุดรวมทัง้ฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ ทีห่องสมุดมีการบอกรับ   (มีจํานวนการใช

บริการ 2,042,064 คร้ัง) 

4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม  หนังสือที่ทําการจอง  การ

คางสงหนังสือ คาปรับ  รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  ไดดวย

ตนเอง  (มีจํานวนการใชบริการ  5,444  คร้ัง) 

5. บริการขาวสารขอมูลผานเวบ็ไซต    เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเรื่องทีน่าสนใจ  

รวมทัง้กิจกรรมตาง ๆ  ของสํานักหอสมดุแกผูใชโดยผานระบบออนไลน  (มีจํานวนการใช

บริการ  1,781,139 คร้ัง) 

6. บริการคนควาอางอิงออนไลน (Ask a Librarian)     เปนบริการตอบคําถามและชวยการ

คนควา   การใหคําแนะนําตาง ๆ  ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผานระบบ

ออนไลน  (มีจาํนวนการใชบริการ  185 คร้ัง) 

7. บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง  (Self Check)   ผูใชสามารถทาํการยืมหนงัสือไดดวยตนเอง  

ซึ่งมีจุดการใหบริการจํานวน 2 จุด  บริเวณชั้น 3  (มีจํานวนการใชบริการ  522 คร้ัง) 

8. บริการคืนอัตโนมัติดวยตนเอง  (Books Return)  เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชในการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ไมสะดวกในการจะตดิตอกับสํานักหอสมุด  

หรือในกรณีทีส่ํานักหอสมุดปดทําการ โดยมีจุดใหบริการอยูทีบ่ริเวณชั้น 2 อาคาร

สํานักหอสมุด  (มีจํานวนการใชบริการ  4,068 คร้ัง) 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

(อางถึง)สหส.อ2.1.014    เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.012 การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน (Renew) 

สหส.อ2.3.013 การจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบออนไลน    

สหส.อ2.3.014 การสืบคนขอมูลผานระบบออนไลน (WebPac) 

สหส.อ2.3.015 การตรวจสอบขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  (Borrower Information) 

สหส.อ2.3.016 การใหบริการขาวสารขอมูลผานเว็บไซต 

สหส.อ2.3.017 การใหบริการคนควาอางองิออนไลน 

สหส.อ2.3.018                การใหบริการยมือัตโนมัติดวยตนเอง  (Self Check) 

สหส.อ2.3.019                การใหบริการคนือัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return) 
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4. มีการเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม   
 ในปการศึกษา 2555 สํานกัหอสมุด  มีการจัดจํานวนชัว่โมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม  โดย

เปดทําการในวันจนัทร - ศุกร ตั้งแตเวลา 08.30-21.00 น.  และในวนัเสาร - อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00-

19.00 น. รวมจํานวนชัว่โมงที่ใหบริการ สาํหรับในวันทาํการปกติรวมจาํนวน  12.5  ชั่วโมง  และวนันอก

เวลาทําการ จาํนวน  10  ชั่วโมง   โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสาํหรับปการศึกษา 2555   มีจํานวน

ทั้งสิน้  2,015,221 คร้ัง   โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซตจํานวน 1,781,139 คร้ัง และผูเขาใชสํานัก

หอสมุดกลางจํานวน  225,191 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศูนยวิภาวดีจาํนวน  3,495 คร้ัง  และผูเขาใช

หองสมุดศนูยสาทรธานีจาํนวน  5,396  คร้ัง 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.3.020 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.021 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 3 

สหส.อ2.3.022 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น  5 

สหส.อ2.3.023      รวมสถิตผิูเขาใชประจําวันหองบริการสื่อโสตทัศน 

สหส.อ2.3.024 รวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน (รวมหองสมุด 2 ศูนย) 

สหส.อ2.3.025      หนาแสดงสถิติการเขาใชเว็บไซต 

สหส.อ2.3.026 ตารางการใหบริการภาคค่ําและภาคพิเศษของผูปฏิบัติงาน 
 
ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 
              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับการภารกิจของหอจดหมายเหตุ และมีการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงาน

มาวางแผนพัฒนางานจดหมายเหตุ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ

อยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2555 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการตามโครงการและแผนการ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

1. โครงการที่ระบุไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.1  โครงการจัดทําประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 

1.2  โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 

1.3  โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 
              2.  แผนการดําเนินงานสําหรับปการศึกษา 2555 

                   2.1  การดําเนนิงานทางดานเทคนิค 

                     2.1.1  การรับและจัดการกับเอกสารและวตัถุจดหมายเหตุ 

                     2.1.2  การจัดทําจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 
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                     2.1.3  การกาํหนดรหัสและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตแุละวัตถุจดหมายเหต ุ

                     2.1.4  การบันทึกรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล 

                     2.1.5  การจัดทําประวัติศาสตรบอกเลา 

                   2.2  การพฒันาบุคลากร 

                         2.2.1  การสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องที่เกีย่วของ 

                         2.2.2  การศึกษาดูงานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกีย่วของกับงาน

จดหมายเหต ุ

                  2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         2.3.1  การแกไขปรับปรุงระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ (Senayan) 

                         2.3.2  การจัดทําหนงัสือและเอกสารอิเล็กทรอนกิส 

                  2.4  การพัฒนาอาคารสถานที ่

                         2.4.1  กิจกรรม 5 ส สํานกัหอสมุด 

                  2.5  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

                         2.5.1  การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสสําคัญ 

   

 ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.4.001 แผนการปฏบิัติงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.4.002 รายงานการประชุมแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง)สหส.อ4.1.003  สาํเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2555 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน    (อางถึง) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555          

สหส.อ2.4.003 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการดําเนินงาน

แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาค

การศึกษาที ่1-3/2555 

5  

 

มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการดําเนินงาน

แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํป

การศึกษา 2555 

 
ผลการดาํเนนิงานสําหรบัปการศึกษา 2555 
1. การดําเนินงานทางดานเทคนิค 
          หอจดหมายเหตุไดทําการคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดการกับเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ

จดหมายเหตุตามหลักการวิชาการจดหมายเหตุ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูตองการใชสารสนเทศ

ของหอจดหมายเหตุทั้งจากภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ทั้งยังทําการอนุรักษ การสงวนรักษาดวย

การแปลงเอกสารหรือไฟลวิดีทัศนใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันไมใหจดหมายเหตุซึ่งเปนตนฉบับ

ไดรับความเสียหายจากการใหบริการโดยตรง โดยหอจดหมายไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

         1.1  การรับและการจัดการกับเอกสารและวัตถุจดหมายเหต ุ 

                1.1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต  จํานวน  9  ฉบับ 

                1.1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  จาํนวน  84 ฉบับ 

                1.1.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ จํานวน  36 ฉบับ 

                1.1.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  จํานวน 5 ฉบับ 

         1.2  การจัดทําจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 

                1.2.1  การแปลงไฟลวิดีทัศนเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส จาํนวน  9  รายการ 

                    1.2.1.1     แนวทางการดาํเนนิงานคณะแพทยศาสตร วิทยาลัยรังสติ 

                     1.2.1.2     อธิการแถลงขาวคณะแพทยศาสตรตอส่ือมวลชน 

                        1.2.1.3  พิธีประสาทปริญญา บัณฑติรุนที ่1 มหาวิทยาลัยรังสิต 

                    1.2.1.4     กวาจะเปนมหาวทิยาลยัรังสติ 

                        1.2.1.5    พระศรีศาสดา ปลูกตนไม งานปใหม 2530 
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                        1.2.1.6  งานปใหม ม.รังสิต 

                         1.2.1.7   พิธีมอบใบอนญุาต “มหาวิทยาลัยรังสิต” 

                        1.2.1.8   พิธีวางศิลาฤกษอาคารสถาบันรวมผลิตแพทย 

                        1.2.1.9 แนะนาํมหาวทิยาลยัรังสิต 

                 1.2.2  การรวบรวมวิดีโอการใหสัมภาษณของ ดร.อาทิตย อุไรรัตน และวิดีโอที่เกี่ยวกบั

มหาวิทยาลยัรังสิตและนําเสนออยูบนยูทบู ดังนี ้ 

  1.2.2.1 สัมภาษณพิเศษ “ดร.อาทิตย อุไรรัตน” ถึงแนวทางการสรางความ

ปรองดองและความพรอมการศึกษาไทยเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  1.2.2.2 SuriyathepRSUMOV 

  1.2.2.3 กระจกหกดานมหาวทิยาลยัรังสิต 

  1.2.2.4 0pen Eyes-ทนัตะ ม.รังสิต [12] 

  1.2.2.5 Review ทันตแพทย ม.รังสติ 

   1.2.2.6 รูทันประเทศไทย ดร.อาทิตย อุไรรัตน one 

           1.2.2.7 รูทันประเทศไทย ดร.อาทิตย อุไรรัตน two 

  1.2.2.8 Twilight Show Tonight ม.รังสิต 

    1.2.2.9  ปฏิรูปการศึกษา 12 

    1.2.2.10 คนหลงัมาน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 15 

  1.2.2.11 คนหลงัมาน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 25  

  1.2.2.12 คนหลงัมาน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 35        

                 1.2.2.13 ปฏิรูปการศึกษา22 

  1.2.2.14 คนหลงัมาน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 55        

    1.2.2.15 ม.รังสิตกระตุน รบ.สรางแผนรับน้าํ  

  1.2.2.16 ม.รังสิตเตรียมฟนฟูพืน้ที ่

    1.2.2.17 เจาะลึกสาขาแหงอนาคตกบั ม.รังสิต 

    1.2.2.18 43 ป กปน ดร.อาทิตย อุไรรัตน 

        1.2.2.19 กาวขามวกิฤตการเมืองไทย 14 

                     1.2.2.20  กาวขามวกิฤตการเมืองไทย 24 

                        1.2.2.21 กาวขามวกิฤตการเมืองไทย 34 

                      1.2.2.22  กาวขามวกิฤตการเมืองไทย 44 

                   1.2.2.23 สัมภาษณ ดร.อาทิตย ชวงที ่1 
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    1.2.2.24 สัมภาษณ ดร.อาทิตย ชวงที ่2 

    1.2.2.25  ดนตรีกวีศิลป 1011 (ดร.อาทิตย) 

                1.2.2.26  ดร. อาทิตย ประสบการณการเมือง 12 

     1.2.2.27 9 May 2011 MOV 

                         1.2.2.28 Dr.Arthit in LA 

    1.2.2.29 New Projectm4v 

                         1.2.2.30  New Year 2013 

                          1.2.2.31  hahah Private Company CEO of the Year mp4 

                     1.2.2.32  RSU-Dr.Arthitm4v 

                    1.2.2.33 Think Tank คร้ังที่ 8 part  

                        1.2.2.34   Think Tank 6 44 

                        1.2.2.35  การเตรียมกาํลังคนดานสุขภาพของไทย 15 

   1.2.2.36 การพัฒนาเชิงคุณภาพโดย ดร.อาทิตย 

                   1.2.2.37 การศึกษามิติใหม (Part1) 

                     1.2.2.38 ฐานนัดร 4 ทองคําป 53 

                      1.2.2.39 ดร.อาทิตย ประสบการณการเมือง 22 

                     1.2.2.40 ตายแลวเกิดใหม ชาตินี้ตอง “ดีมาก” 

                         1.2.2.41 เปดตัวหนังสือ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ 

                        1.2.2.42 พิธีเปดกฬีามหาวิทยาลัยโลก 

                         1.2.2.43 ม.รังสิต รวมพลคนเมืองเอกแกน้ําทวม 

                          1.2.2.44 ยุทธศาสตร จนี – อาเซียน 17 

                        1.2.2.45 ยุทธศาสตรเศรษฐกิจไทย ดร.อาทิตย 

                      1.2.2.46 เสวนากรณีพพิาทปราสาทพระวหิาร 

                  1.2.3  การบันทกึประวัติศาสตรบอกเลา จาํนวน 2 รายการ คือ 

   1.2.3.1 คุณสมบูรณ กิ่งตระการ  หวัหนาแผนกรกัษาความปลอดภัย เมื่อวันที ่6 

ธันวาคม 2555 

   1.2.3.2   คุณพินิจ วุฒพิันธ  อดีตผูอํานวยการสํานกัอธิการ เมื่อวนัที ่24 มกราคม 

2556 

            1.3  การกําหนดรหสัและจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุจดหมายเหตุและการบันทึก
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รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล จํานวน 286 รายการ รวมจํานวนเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุ

จดหมายเหตทุี่มีอยูในฐานขอมูลทั้งสิน้ 389 รายการ แบงเปน   

              1.3.1 ของที่ระลึก (Souvenir)                    จํานวน    152   รายการ 

            1.3.2 ส่ิงพิมพ (Book & Text)                     จํานวน   154     รายการ 

                1.3.3 วิดีโอ (Video)                   จํานวน   54     รายการ 

     1.3.4 ซีดี (CD)                                         จํานวน   17   รายการ 

 1.3.5 ดีวีดี (DVD)   จํานวน        10 รายการ 

     1.3.6 สไลด (Slide)                               จํานวน     1   รายการ 

      1.3.7  แถบบันทกึเสยีง (Sound Recording) จํานวน         1     รายการ 

 
2.  การพัฒนาบุคลากร                 
               2.1  การสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวของ จํานวน 2 

คร้ัง ดังนี ้

                      2.1.1  การสัมมนาเรื่อง หนังสือเกา เลาเรื่อง มรดกภูมปิญญาไทย จดัโดยศูนยวทิยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2555  

                      2.1.2  การเสวนางานจดหมายเหตุ : 60 ป หอจดหมายเหตุ อดีตสูปจจุบันและอนาคต 

จัดโดยสํานกัหอจดหมายเหตุ ระหวางวนัที ่9-10 สิงหาคม 2555   

               2.2  การศึกษาดูงานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานจดหมายหตุ

และพิพิธภัณฑ  จํานวน 4 คร้ัง ไดแก  

                       2.2.1  การเยีย่มชมหองกรมพระจนัทบุรีนฤนาถ ศูนยมรดกภูมิปญญา  สํานกังานวทิย

ทรัพยากร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  วันศุกรที่ 15  มิถนุายน พ.ศ.2555 

                       2.2.2  การเยีย่มชมหอจดหมายเหตุพทุธทาส อินทปญโญ วนัศุกรที ่10 สิงหาคม 2555      

                       2.2.3  การศึกษาดงูานสํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

(นิดา) เมื่อวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 

                       2.2.4  พิธีเปดพิพิธภัณฑสถาบนั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA Museum) 

เมื่อวันองัคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 
 
3. การพัฒนาบริการและการประชาสมัพันธ 
                   หอจดหมายเหตุไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเปนเปนชองทางในการเผยแพรขอมูล ภายในเว็บไซต

มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุและมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับ

การศึกษาคนควาของคณาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป จํานวนผูเขาใชเว็บไซตหอ
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จดหมายเหตุนอกจากเว็บไซตแลว หอจดหมายเหตุยังไดเผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรม

ผานทางเครือขายสังคมออนไลนคือเฟซบุคและทวิตเตอรของสํานักหอสมุด สําหรับปการศึกษา 2555 

มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตและสืบคนขอมูลจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุ รวมจํานวน 5,768 

คร้ัง และใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมสํานักหอสมุด ดังนี้ 

                       - อาจารยวิภาวรรณ มนุญปจุ หวัหนาหองสมุดสถาบันวิจัยจฬุาภรณนําคณะมาศึกษาดู

งานหอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต เมื่อวันองัคารที ่4 ธันวาคม 2555  

                       - คุณอภิชัย อารยะเจริญชยั หนวยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส/หวัหนาหนวย

จดหมายเหตุและพิพธิภัณฑ หองสมุดสตางคมงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม

หอจดหมายเหตุ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต เมื่อวนัพุธที ่28 พฤษภาคม 2556 

             หอจดหมายเหตุเปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น. ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของหอจดหมายเหตุที่ http://library.rsu.ac.th/archives/ 
 
4.  การพัฒนาอาคารสถานที่  
              หอจดหมายเหตุไดรวมกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง โดยโซนพืน้ที่หอจดหมายเหตุคือโซนพืน้ที่

ชมพูพนัธุทพิย ปการศึกษา 2555 ไดรวมกิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 1 คร้ัง ในวนัที ่ 10 

พฤษภาคม 2556 มีการตรวจเยี่ยมและผานการประเมินตามมาตรฐานไปเมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2556 
 
5.  การทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม 
  หอจดหมายเหตุไดจัดนิทรรศการ “ณ จุดเริ่มตน...หองสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต” เพื่อ      

เผยแพรประวัติความเปนมาของการกอสรางอาคารหอสมุดและการกอต้ังหองสมุดของมหาวิทยาลัย

รังสิตซึ่งมีความทันสมัยและมีชื่อเสียงเปนอยางมากในชวงเวลานั้นใหอนุชนรุนหลังไดรับทราบและมี

ความภาคภูมิใจรวมกันโดยจัดแสดงตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 เปนตนไป 
 
 
ตัวบงชี้ 2.5  งานบรกิารสงเสริมวิชาการ   

งานบริการสงเสริมวิชาการสําหรับปการศึกษา 2555  ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ    โดย

ไดมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุดเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดอยางสมํ่าเสมอ และไดนําขอคิดเห็นและผลสรุปมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

วางแผนการปฏิบัติงานสําหรับปการศึกษาตอไป 
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ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2555 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555                           

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-

3/2555 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

 
 จากผลการดําเนินงานการบริการสงเสริมวชิาการ  สาํนกัหอสมุด ฯ มีการดําเนนิงานใน 

เร่ืองตาง ๆ  สรุปไดดังนี้   

 
1. มีการแนะนํา / สอนการใชและอบรมวธิีการสืบคนขอมูล 
 สํานักหอสมุดมีการแนะนาํการใชหองสมุด / สอนและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล  ใหทัง้นกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งอาจารย และเจาหนาที ่  โดยมีการดําเนนิการดังนี ้

1.1  การจัดปฐมนิเทศแนะนําการใชหองสมุด      การสอนวิธีการสบืคนขอมูลใหแกนักศึกษา

ตามที่อาจารยประจําวิชาขอมา    รวมทั้งจดัอบรมฝกปฏิบัติการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ   ใหกับ

นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชหองสมดุไดอยางถูกตอง และ

สามารถชวยเหลือตนเองในการคนควาหาขอมูลได  โดยในปการศึกษา 2555 มจีาํนวนนักศึกษาทัง้สิ้น 

3,992 คน ทางสํานักหอสมดุไดดําเนินการดังนี ้
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 - ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศกึษาใหม  รวมทัง้สิน้  52  สาขา  29  คณะ  2,230 

คน  87  คร้ัง  โดยมีนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  ไดแก  ศิลปศาสตร  พยาบาลศาสตร  นิเทศศาสตร  

เภสัชศาสตร  ศิลปะและการออกแบบ  กายภาพบําบัด   เทคนคิการแพทย  เทคโนโลยชีวีภาพ  

สถาปตยกรรมศาสตร  แพทยศาสตร  วทิยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ   บัญชี   สถาบนัการเงนิ  

ดิจิทัลอารต  นานาชาติ  อุตสาหกรรมการทองเทีย่วและบริการ  วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร  

การแพทยแผนตะวนัออก   ทันตแพทยศาสตร   ทศันมาตรศาสตร  และ SRU  นักศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ไดแก   บริหารธุกิจบัณฑิต  ศึกษาศาสตร  นิติศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  บัญช ี และ 

บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร 

- การสอนหัวขอการใชหองสมดุ ในวิชา PSY 311  จํานวน  6  ชัว่โมง  มีจาํนวนนักศึกษา

ทั้งสิน้ 47  สาขา  20  คณะ   1,185  คน  

- สอนวิธกีารสืบคนขอมูล รวมทั้งอบรมฐานขอมูลออนไลนใหกบันักศกึษาระดับปริญญา

ตรี  และบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสิน้  577  คน  16 สาขา  13  คณะ   โดยมีนกัศึกษาระดับปริญญาตรี  

ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ  ทนัตแพทยศาสตร  วทิยาศาสตร  และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในระดับ

บัณฑิตศึกษา  ไดแก บริหารธุรกิจ  นิติศาสตร  ศึกษาศาสตร  นวัตกรรมสังคม  สถาบันการทูตและการ

ตางประเทศ  นิเทศศาสตร      

1.2.  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวจิัยใหกับอาจารยผูสอน   สํานักหอสมุดมี

การจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะตาง ๆ   รวมทั้งสิน้ 18  คณะ 189   คน ดังนี ้

       -  ฐานขอมูล  Wiley-Online Library เมื่อวันที ่  22 พฤศจิกายน 2555   รวมทั้งสิน้  27   

คน จากคณะศิลปศาสตร  นิเทศศาสตร   เภสัชศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  ดิจิทัลอารต  ศกึษาศาสตร  

นวัตกรรมสงัคม  บัณฑิตวทิยาลัย  และสาํนักงานวางแผน     

 - ฐานขอมูล  ProQuest Dessertations & Theses   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555   

รวมทัง้สิ้น  27   คน จากคณะศิลปศาสตร   นิเทศศาสตร   เภสัชศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  ดิจิทัลอารต  

ศึกษาศาสตร  นวัตกรรมสังคม  บัณฑิตวทิยาลยั  และสํานักงานวางแผน     

 - ฐานขอมูล  Science  Direct  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2555   รวมทั้งสิน้  26  คน 

จากคณะเภสชัศาสตร  วิศวกรรมศาสตร   เทคนิคการแพทย  วทิยาศาสตร  สํานักงานวางแผน   

 - ฐานขอมูล  Wiley-Online Library  เมือ่วันที่  21 พฤษภาคม 2556   รวมทัง้สิน้  40  

คน จากคณะศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ  พยาบาลศาสตร  เภสัชศาสตร  เทคโนโลยีชีวภาพ  การแพทย

แผนตะวนัออก อุตสหกรรมการทองเที่ยวและบริการ  วิศวกรรมศาสตร   วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

สารสนเทศ  นติิศาสตร   ศึกษาศาสตร   
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 - ฐานขอมูล  ProQuest Dessertations & Theses   เมื่อวันที ่  21 พฤษภาคม 2556  

รวมทัง้สิ้น  40  คน จากคณะศิลปศาสตร   บริหารธุรกิจ  พยาบาลศาสตร    เภสัชศาสตร  

เทคโนโลยีชวีภาพ  การแพทยแผนตะวนัออก  อุตสหกรรมการทองเที่ยวและบริการ  วิศวกรรมศาสตร   

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิติศาสตร   ศึกษาศาสตร   

 - ฐานขอมูล  Science  Direct เมื่อวนัที่   21  พฤศจิกายน 2556    รวมทัง้สิน้  29   คน 

จากคณะพยาบาลศาสตร  เภสัชศาสตร เทคโนโลยชีีวภาพ อุตสหกรรมการทองเทีย่วและบริการ 

วิศวกรรมศาสตร   วทิยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิติศาสตร    

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.3.020  แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.5.002 บันทกึแจงเรื่องการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบันทึกการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ 

สหส.อ2.5.004 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.5.005 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและอบรมการสืบคนขอมูล 

สหส.อ2.5.006 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและตารางการสอนรายวิชา  PSY 311  

สหส.อ2.5.007      บนัทึกเชญิผูเขารวมอบรมฐานขอมลูออนไลน 

สหส.อ2.5.008      รายชื่อผูเขารวมอบรมฐานขอมูลออนไลน  
  
2.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
 สํานักหอสมุดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการอานและการใชหองสมุดแก          

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ เพื่อใหผูใชสามารถใชหองสมุดไดอยางถกูตอง สามารถชวยเหลือ

ตนเองไดในการคนควาขอมลู และมีการจดักิจกรรมอื่นๆเพื่อสงเสริมใหเกิดการอานและการใชทรัพยากร

สารสนเทศอยางคุมคา ซึ่งในการจัดกจิกรรมตางๆ  สํานักหอสมุดมีการทําประชาสมัพันธ  และเผยแพร

ขาวสารอยางตอเนื่อง   โดยในปการศึกษา 2555 มีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสรมิการอานและการใช  

โดยมีกิจกรรมหลักประจาํปเพื่อใหผูใชเขามามีสวนรวม จํานวน  11 ครั้ง  ดังนี ้ 

1 .  กิจกรรมตามหายอดน ักอ าน  ครั ้งที ่ 5   จัดขึ ้น ในภาคการศ ึกษาที ่ 1 - 2 /  2555  

(1สิงหาคม  2555 -31  มกราคม  2556)   โดยใชจํานวนครั้งในการยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศน              

ของผูใชบริการ    ผูที่เขารวมกิจกรรมฯ จะไดรับ “ใบตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 5”   ทุกครั้งที่ยืมหนังสือ

หรือส่ือโสตทัศน จะไดรับการประทับตราเพื่อบันทึกจํานวนครั้งการยืมลงในใบตามหายอดนักอานฯ   

โดยอาจารยตองยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศน จํานวน 5 เลมหรือ 5 เร่ืองขึ้นไป  เจาหนาที่และนักศึกษาตอง



สำน
ักหอสมุด มหาว

ิทยา
ลัยร

ังส
ิต

 
 

62

ยืมหนังสือ/ สื่อโสตทัศน จํานวน  2 เลมหรือ 2 เร่ืองขึ้นไป ผูเขารวมกิจกรรมฯ ที่มีจํานวนครั้งในการยืม

มากที่สุดก็จะไดรับรางวัล “ยอดนักอาน คร้ังที่ 5” และในการสะสมแตมผูเขารวมกิจกรรมฯ สามารถนํา

แตมที่สะสมมาแลกของรางวัลตามที่หองสมุดกําหนดไว   โดยจะไมสามารถนําแตมไปสะสมตอเพื่อเปน

ยอดนักอานได ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 438 คน  ผูที่ไดรับรางวัลยอดนัก

อานครั้งที่ 5  ในปการศึกษา 2555  ไดแก  นักศึกษาจากคณะศิลปศาสาตร มีจํานวนการยืม  57 คร้ัง  มี

การยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ้น 134 รายการ 

2.  กจิกรรมยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 5   (2 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555)  เปนกิจกรรมที่แจก

รางวัลจากการยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศน ของสํานักหอสมุด  โดยทุกครั้งที่ยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศนจะไดรับ

ใบ “ยืมมาก ลุนมาก ครั้งที่ 5” ผูเขารวมกิจกรรมฯ จะตองเขียนสิ่งที่ประทับใจ หรือขอเสนอแนะสําหรับ

สํานักหอสมุดฯ พรอมเขียนชื่อ/ นามสกุล และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดแลว นํามาใสในกลองที่

เคานเตอรบริการชั้น 2 และชั้น 3 จะมีการจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละ 20 รางวัล ผลการจัดกิจกรรมมี

ผูเขารวม กิจกรรมทั้งสิ้น 2,129 คน สิ่งที่ประทับใจ คือ  “ดานผูใหบริการ”  สวนขอเสนอแนะที่มีผูรวม

กิจกรรมใหคําแนะนํามากที่สุดคือ “ดานทรัพยากรสารสนเทศ”  

3.  กิจกรรมวันแม    (10-31 สิงหาคม 2555)  สํานักหอสมุดฯ จัดกิจกรรม “วันแม : เลือก

หนังสือใหแมอาน เลือกเพลงใหแมฟง เลือกหนังใหแมดู”  มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 306 คน โดยมีผูที่

เขารวมกิจกรรมเขียนขอความบอกรักแมเพื่อติดบอรดมีจํานวน 178 คน รวมทั้งมีผูเสนอรายชื่อหนังสือ

เพื่อใหแมอาน จํานวน 4 คน ผูเสนอรายชื่อเพลงเพื่อใหแมฟง จํานวน 14 คน และผูเสนอรายชื่อหนัง

เพื่อใหแมดู จํานวน 10 คน และมีผูเขารวมกิจกรรมสงไปรษณียบัตรเพื่อบอกรักแม จํานวน 100 คน   

4.  กิจกรรมทําความดี เพื่อพอ  (10 ธันวาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ 2556)   เนื่องในวันที่ 5 

ธันวาคมเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเปนวันพอแหงชาติ เพื่อใหนักศึกษาและผูใชบริการไดแสดง

ความจงรักภักดีที่มีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  สํานักหอสมุดจึงไดจัดเตรียมใบ

โพธิ์ “ทําความความดี เพื่อถวายในหลวง” ใหนักศึกษาและผูใชบริการไดเขียนแสดงความจงรักภักดีที่มี

ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จากนั้นนํามาติดกับตนไมพรอมทั้งเตรียมไปรษณียบัตรใหกับ

นักศึกษาและผูใชบริการไดเขียนเพี่อสงความรักความรูสึกที่มีตอพอผานทางไปรษณียบัตรโดยไมตอง

เสียคาใชจาย ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 487 คน โดยมีผูที่เขารวมกิจกรรมเขียน
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ขอความ ทําความดีเพื่อพอ ในใบโพธิ์ติดที่ตนไมมีจํานวน 387 คน ผูเขารวมกิจกรรมสงไปรษณียบัตร

เพื่อบอกรักพอมีจํานวน 100 คน   

5.  กิจกรรมของขวัญปใหม  ใหอะไร ไมตกเทรนด   (11 ธันวาคม 2555 - 15 มกราคม 2556) 

ในชวงเทศกาลปใหม เปนชวงเวลาแหงความสุขที่ผูคนมักจะมอบสิ่งดี ๆ ใหแกกัน ประเพณีที่ไดรับความ

นิยมอยางหนึ่ง คือ การมอบของขวัญ สํานักหอสมุด  จึงไดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเปนการแนะนําขอมูล

เกี่ยวกับการเลือกของขวัญประเภทตาง ๆ และการมอบหนังสือใหเปนของขวัญดวย นอกจากนี้ยังจัด

แสดงวีดิทัศนวิธีการหอของขวัญรูปแบบตาง ๆ ใหกับผูใชบริการ เพื่อจะสรางแนวคิดใหม ๆ ในการมอบ

ของขวัญในเทศกาลปใหม ผลการจัดกิจกรรมมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 111 คน  

6. กิจกรรมเทศกาลแหงความรัก (1-28 กุมภาพันธ 2556) ในชวงเดือนกุมภาพันธจะเปน

เทศกาลแหงความรัก สํานักหอสมุด  จึงจัดกิจกรรมขึ้น โดยจัดแสดงขอมูล หนังสือ สื่อโสตทัศน            

ที่เกี่ยวกับประวัติ ความเชื่อ ประเพณี สถานที่แหงความรักของประเทศตางๆ ความรักในรูปแบบตางๆ 

และจัดมุมใหผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “มุมมองความรักในมุมมองของคุณ" ผานทาง

หนังสือ ภาพยนตร และละคร ที่มีมุมมองของความรักสอดแทรกอยู พรอมทั้งมีการมอบรางวัลใหกับ

ผูเขารวมกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ทั้งสิ้น 44 คน โดยมีมุมมองดานความ

รักผานทางหนังสือ จํานวน 9 คน ภาพยนตร จํานวน 22 คน และละคร จํานวน 3 คน มีผูไดรับรางวัลใน

การจัดกิจกรรม จํานวน 12 คน   

7.  กิจกรรมการออกแบบตกแตงหองอานในแนวคิด Green Library : หองสมุดที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  (24 มกราคม - 26 เมษายน 2556) สํานักหอสมุด เปนหนวยงานที่ไดดําเนินการเรื่องการ

อนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง เพื่อชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอม  อีกทั้งยังใหความสําคัญกับการใช

งานของพื้นที่ในหองสมุดใหเกิดประโยชนใชสอยอยางคุมคา จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเขามา

มีสวนรวมกับหองสมุดในการอนุรักษพลังงาน  โดยการสงผลงานการออกแบบตกแตงหองอาน      

พรอมทั้งจะนําผลงานที่ชนะการประกวดมาเปนตนแบบการออกแบบตกแตงหองอานของสํานักหอสมุด    

ผลการจัดกิจกรรมมีผูสงผลงานการออกแบบหองอานในแนวคิด GREEN LIBRARY จํานวน 17 คน ผูที่

ไดรับรางวัลที่ 1 คือ นางสาวอรณิชา  แสงงิ้ว รหัส 5404984  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

8.  กิจกรรมทองเที่ยวสไตลไหนที่เปนแบบสไตลคุณ?  (20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556)  

สํานักหอสมุด จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเผยแพรขอมูลการทองเที่ยว เพื่อสงเสริม กระตุนใหเกิดการทองเที่ยว
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ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยจัดบอรดเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว ประโยชนที่

ไดรับจากการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการทองเที่ยวสถานที่ และรูปแบบการ

ทองเที่ยวตางๆ ในประเทศไทย และจัดแบบฟอรมใหผูใชบริการเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆ ที่ไดไปมา ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรมแนะนําสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 49 

คน   โดยแนะนําสถานที่ทองเที่ยวภายในประเทศจํานวน 44 คน สถานที่ทองเที่ยวตางประเทศ จํานวน 

5 คน  

9.   กิจกรรม  RSU Loves to Read  ประจําปการศึกษา 2555  (ตลอดปการศึกษา 2555)  

สํานักหอสมดุ  ไดจัดโครงการ RSU Loves to Read  หรือชุมชนคนรังสิตรักการอานขึ้น ตั้งแตป

การศึกษา 2553 เพื่อเปนการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาและคณาจารยของมหาวิทยาลัย

รังสิตหันมาสนใจและใหความสําคัญกับการอานมากยิ่งขึ้น และเพื่อนําไปสูการสรางเครือขายชุมชนคน

รังสิตรักการอานท่ีมั่นคงและยั่งยืน ในปการศึกษา 2555 ไดจัดแสดงนิทรรศการ จัดทําบรรรณนิทัศน

หนังสือที่ไดรับการแนะนํา และจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกในชุมชนฯ ไดรวมสนุก และเห็น

ประโยชนจากการอาน  ผลการจัดกิจกรรมมีดังนี้ มีการจัดนิทรรศการเพื่อแนะนําสมาชิกในชุมชน 

จํานวน 1 คร้ัง มีจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึน 54 คน  ซึ่งแตเดิมนั้นมีสมาชิกเขารวมชุมชนจํานวน 365 คน  

รวมปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 419  คน   

10.   งานสัปดาหหองสมุดประจําปการศึกษา 2555   (23-23 พฤศจิกายน 2555)    ภายในงาน

สัปดาหหองสมุดประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน  การบรรยาย  การเสวนา  การจัดนิทรรศการ การ

แนะนําฐานขอมูลออนไลน  การแนะนําการใชหองสมุด การออกรานหนังสือ การจําหนายสินคาประเภท

ตางๆ  รวมทั้งการจัดฉายภาพยนตร และการตอบปญหาวิชาการ  เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูใชบริการ

รูจักแหลงทรัพยากรการเรียนรู  และยังชวยกระชับสัมพันธภาพระหวางหองสมุดกับผูใชบริการใหมีความ

แนนแฟนมากยิ่งขึ้น  ผลการจัดกิจกรรมมีดังนี้ 

           10.1 การบรรยายเรื่อง “พลเมืองอาเซียน : เตรียมตัวอยางไรไมใหตกขบวน”  โดย  คุณ

ดํารง พุฒตาล   มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 164 คน มีความพึงพอใจในหัวขอเนื้อหาการบรรยายอยู

ในระดับมาก คาเฉลี่ย4.06 การจัดการอยูในระดับมาก 4.17  วิทยากรอยูในระดับมาก 4.42  และ

ประโยชนอยูในระดับมาก 4.34 
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   10.2  การบรรยายเรื่อง “ฟุดฟดฟอไฟ...พรอมไหมจะโกอินเตอร” โดยคุณสุผจญ     

กลิ่นสุวรรณ มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 154 คน มีความพึงพอใจในหัวขอเนื้อหาการบรรยายอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 การจัดการอยูในระดับมาก4.06 วิทยากรอยูในระดับมากที่สุด 4.63 และ

ประโยชนก็อยูในระดับมาก 4.39  

   10.3  การบรรยายเรื่อง “สะพายเปและออกเดินทางไป สัมผัสอาเซียนกับจารยอิท” 

โดยอาจารยอิทธิพันธ พัฒนานุพงษ คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน  165 คน มีความพึงพอใจในหัวขอเนื้อหาการบรรยายอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.08   การจัดการอยูในระดับมาก 4.25 วิทยากรอยูในระดับมาก 4.41 และประโยชนอยูใน

ระดับมาก 4.31 

    10.4  การอบรมฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวิจัย ProQuest Dissertations & Theses 

และฐานขอมูล Wiley- Online Library มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 25 คน มีความพึงพอใจในหัวขอ

เนื้อหาการบรรยายอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04   การจัดการอยูในระดับมาก 4.43   วิทยากรอยูใน

ระดับมากที่สุด 4.64  และประโยชนก็อยูในระดับมาก 4.46 

          10.5  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลเพื่อการวิจัยฐานขอมูล Science Direct มีผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 25 คน มีความพึงพอใจในหัวขอเนื้อหาการบรรยายอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.03    การจัดการอยูในระดับมาก 4.37 วิทยากรอยูในระดับมาก 4.27 และประโยชนอยูในระดับมาก 

4.39             

   10.6  กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 259 คน 

   10.7  กิจกรรมแจกหนังสือและวารสาร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 126 คน จาํนวน

ส่ิงพิมพที่แจกไป แบงเปนหนังสือ 36 เลม และวารสาร จํานวน 232 เลม  

   10. 8  กิจกรรมจําหนายหนังสือและวารสาร ประเภทราคาเลมละ 10 บาท จําหนายได 

27 เลม เปนเงินจํานวน 270 บาท ประเภทราคาเลมละ 5 บาท จําหนายได 48 เลม เปนเงิน จํานวน 240 

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 510 บาท   

  10.9  กิจกรรมออกรานหนังสือ มีอาจารยมารวมคัดเลือกหนังสือจากรานคา 5 แหง 

จํานวน 56 คน รวมคัดเลือกหนังสือจํานวน 244 เลม 
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11.  กิจกรรมพบนักเขียน ประจําปการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  ณ หอง 

Auditorium  อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)   มหาวิทยาลัยรังสิต สํานักหอสมุด  ไดจัดกิจกรรมพบ

นักเขียนขึ้นเปนประจําทุกป   เพื่อเปนพื้นที่ใหนักเขียนและนักอานไดมโีอกาสมาพบปะกันอยางใกลชิด 

จินตนาการ ความคิด และประสบการณของนักเขียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่ชื่นชอบจะชวยเสริมสรางแรง

บันดาลในการอานและอาจพัฒนาไปสูการเปนนักเขียนหนังสือไดในอนาคต  ในปการศึกษา 2555 นี้  

ไดเชิญนักเขียนจากสํานักพิมพสถาพร บุคส จํานวน 3 คน มาเสวนาในหัวขอ “จากตัวอักษรสูบทละคร” 

ผลการจัดกิจกรรมโดยประเมินผลจากแบบสอบถามพบวา ผูเขารวมกิจกรรม   มีระดับความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.21   ดานวิทยากรอยูในระดับมากที่สุด 4.41 รองลงมาคือ   

ดานประโยชน  4.31  ดานการจัดการ 4.20   และดานเนื้อหา 3.91  

การจัดนิทรรศการ และแนะนําขอมูลขาวสารสําคัญตางๆ  เพื่อใหผูใชไดรับความรูในหัวขอที่

นาสนใจ และเปนแรงกระตุนเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขามาใชหองสมุด  เปนที่คนควาหาขอมูลตางๆ  

โดยในปการศึกษา 2555     มีการจัดนิทรรศการหลักๆ  จํานวน  7  คร้ัง  และมีการจัดบอรดแนะนํา

ขาวสารความรูเร่ืองตางๆ   จํานวน  37 เร่ือง   ซึ่งนิทรรศการที่จัดมีดังนี้  

นิทรรศการสงเสริมการอาน 
1.  นิทรรศการ “60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” (23 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2555) จัดแสดง

บริเวณหนาหองบริการ ชั้น 3  ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราชสยามกุฎราชกุมาร ผลการจัดนิทรรศการมีผูเขารวมชมนิทรรศการทั้งสิ้น 212 คน  โดยทําการเก็บ

จํานวนผูเขาชมจากแบบประเมินนิทรรศการและจากการสังเกตของเจาหนาที่บริการที่ประจําอยูประตู

ทางเขาชั้น 3  สามารถแยกออกเปนผูตอบแบบประเมินจํานวน 54 คน และจากการสังเกตของเจาหนาที่

จํานวน 158 คน ผลการประเมินจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.66   เนื้อหาสาระคิดเปนคาเฉลี่ย 3.92   รูปแบบการจัด   คิดเปนคาเฉลี่ย  

3.74   การฉายวีดิทัศน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.59   และนอยที่สุดไดแก   การนําขอมูลไปใชประโยชน คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.38   

2.  นิทรรศการ “80 พรรษา มหาราชินี” (6 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2555) จัดแสดงในหองบริการ 

ชั้น 3 ซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถกับผาไทย และจัด

แสดงขอมูลเกี่ยวกับผาไทยประเภทตางๆ ผลการจัดนิทรรศการจัดทําโดยเก็บสถิติจํานวนผูเขาชมโดย

เจาหนาที่ที่นั่งตรงประตูทางเขา ชั้น 3 และจัดแบบสอบถามไวบริเวณที่จัดนิทรรศการ มีผูเขาชม
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นิทรรศการทั้งสิ้น 452 คน สามารถแยกออกเปน จํานวนผูเขาชมนิทรรศการ 306 คน และตอบ

แบบสอบถามจํานวน 146 คน ผลประเมินจากแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ

โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.92 เนื้อหาสารคิดเปน 4.26 รองลงมาไดแก การนําขอมูลไปใช

ประโยชน คิดเปน 3.86 และนอยที่สุดไดแก รูปแบบการจัด คิดเปน 3.64   

3. นิทรรศการ “ อาเซียน+3 และ อาเซยีน+6 ” (20 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2555) จัดแสดง

บริเวณบันไดทางขึ้นชัน้ 3  ซึ่งจัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน+3 อาเซียน+6 ประโยชนและผลกระทบ

จากอาเซียน+3 และอาเซยีน+6 รวมทั้งมกีิจกรรมใหผูใชบริการรวมสนกุจากนทิรรศการโดยใหตอบ

คําถาม และแจกรางวัลผลการจัดนิทรรศการมีผูตอบคําถามจาํนวน 121 คน ผูตอบแบบประเมิน 27 คน 

รวมทัง้สิ้นเปน 148 คน ผลประเมินจากแบบสอบถามพบวา ระดับความพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดับ

มาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.77 หัวขอทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดบัไดแก การนาํขอมูลไปใชประโยชน

คิดเปนคาเฉลีย่ 3.92 รองลงมาไดแก รูปแบบการจัด คิดเปนคาเฉลีย่ 3.89 และเนื้อหาสาระ คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.85 ตามลําดับ  

4.  นิทรรศการ “รางวัลซีไรต ประจําป 2555” (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555)  ในป

การศึกษา 2555 นวนิยายที่ไดรับรางวัล คือ “คนแคระ” ของ คุณวิภาส ศรีทอง เพื่อเปนการสงเสริมให

ผูใชบริการไดรูจักและเห็นถึงความสําคัญของวรรณกรรมที่มีคา สํานักหอสมุด  จึงไดจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับรางวัลซีไรต และหนังสือที่เขารอบรางวัลซีไรต ประจําป 2555 พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือ จัดทํา

บรรณนิทัศนหนังสือที่ไดรับรางวัลและหนังสือที่เขารอบรางวัลซีไรตป 2555 ผลการจัดนิทรรศการโดย

การเก็บสถิติจํานวนผูตอบคําถามจากกิจกรรม และจากสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดไวบริเวณที่

นิทรรศการ มีผูเขาชมนิทรรศการทั้งสิ้น 167 คน สามารถแยกออกเปนจํานวนผูตอบคําถามมีทั้งสิ้น 143 

คน สมุดเยี่ยมชมนิทรรศการ จํานวน 24 คน  ผลการสรุปความคิดเห็นจากสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการพบวา   

ผูแสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด เขียนวานิทรรศการมีเนื้อหาที่สนใจ มีประโยชนมาก 

5.  นิทรรศการ  “อาเซียน...เ ร่ืองใกลตัว” (19 พฤศจิกายน 2555 - 31 มีนาคม 2556) 

สํานักหอสมุด ไดจัดงานสัปดาหหองสมุด ประจําปการศึกษา 2555 โดยมีแนวคิด  เปนเรื่องที่ใหความรู

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ

อาเซียนในแงมุมของการศึกษา เชน ปฏิญญาอาเซียนดานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรปรับตัว

อยางไร 8 วิชาชีพที่มีการตกลงใหเคลื่อนยายหรือแลกเปลี่ยนระหวางประเทศสมาชิกอยางเสรี เปนตน 

และจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับอาเซียน ผลการจัดนิทรรศการมีผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการโดยแสดงความ
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คิดเห็นในสมุดเยี่ยมชม จํานวน 14 ราย และจากการสังเกตพบวา มีผูใหความสนใจเขามาอานปาย

นิทรรศการตั้งแตยังไมไดทําการตกแตงนิทรรศการ รวมไปถึงบุคคลภายนอก  ซึ่งไดแก กลุมผูปกครอง

นักเรียนและนักเรียนหลายกลุมที่ใหความสนใจในเนื้อหานิทรรศการพรอมถายรูปเปนที่ระลึกดวยเชนกนั  

6.  นิทรรศการ “85 พรรษา นอมใจภักดิ์ รักในหลวง” (3 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) 

สํานักหอสมุด  จัดนิทรรศการขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ  และแสดงความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555   

โดยจัดแสดงพระราชดํารัสของพระองคทานที่ประทานใหกับปวงชนชาวไทย จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับพระ

อัจฉริยภาพทางดานเทคโนโลยีของพระองคที่ทรงนําความรูทางสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช

ในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม “ทําความดีเพื่อพอ”  มีทั้งสิ้น 387 คน 

7.  นิทรรศการ “สรุปผลการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําปการศึกษา 2555”  (20 

พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2556) สํานักหอสมุด ไดจัดนิทรรศการขึ้นเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรม ของสํานักหอสมุด  โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและนิทรรศการสงเสริม

การอานประจําป 2555 ผลการจัดกิจกรรมและภาพการจัดกิจกรรม พรอมทั้งจัดแสดงรายชื่อหนังสือ

และสื่อโสตทัศนที่ไดจากการแนะนําของผูรวมกิจกรรมตาง ๆ   

การจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ   ไดแก 

1. Tablet for Child ฉลาดใช...ใหเด็กฉลาด  (1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555) 

2.  รางวัลนาฏราช   (18 มิถุนายน  – 20 กรกฎาคม 2555) 

3.  20+2 เร่ืองตองระวงั บน Social Network  (16 กรกฎาคม – 7 สงิหาคม 2555) 

4.  10 หนงัทีเ่ยียวยาจิตใจ  (23 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2555)  

5.  10 คําพูดดีๆ ที่ลูกอยากไดยินจากพอแม  (7 – 27 สิงหาคม 2555) 

6.  ส้ินเสียง จิตรกรกวี อังคาร กลัยาณพงศ  (27 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2555) 

7.  ความรูอุตุนิยมวิทยา  (5 ตลุาคม – 13 พฤศจิกายน 2555) 

8.  การตูน แรงบนัดาลใจสูการอาน  (13 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2555) 

9.  สรุปปรากฏการณทางดาราศาสตร ในป ค.ศ. 2012  (14 ธันวาคม 2555 – 16 มกราคม 

2556) 

10. Summary ASEAN : เราควรเปนมนุษยแบบไหนในประชาคมอาเซยีน  (17 มกราคม – 31 

มีนาคม 2556) 

11. เจาฟานกัอาน ผูทรงมีคุณูปการตอการเรียนรู   (1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2556) 

12. ตารางการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012   (8 มถิุนายน – 5 กรกฎาคม 2555) 
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13. โรคมือเทาปาก ภัยรายในเดก็   (5 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2555) 

14. โรคติดตอที่มาพรอมกับฝน   (6 – 27 สิงหาคม 2555) 

15. แซซองพระราชสมัญญา อัคราภิรักษศิลปน  (14 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555) 

16. โลกอาลัยการจากไปของ นลี อารมสตรอง (27 สิงหาคม – 22 กนัยายน 2555) 

17. 7 นวนิยายที่เขาชิงรางวัลซีไรต  (3 – 27 กันยายน 2555) 

18. เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุมกนัโลกแตก  (3 กันยายน 2555 – 31 มกราคม 2556) 

19. สายฝนในรอยจํา  (14 กันยายน – 31 ตุลาคม 2555) 

20. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะวิธีตรวจสอบสถานพยาบาลเถื่อน / หมอเถื่อน (22 กันยายน 

– 14 ตุลาคม 2555) 

21. คนแคระ รางวลัซีไรตป 2555  (28 กันยายน – 12 พฤศจกิายน 2555) 

22. 13 ขอหาม เทศกาลกนิเจ  (15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2555) 

23. แนะนาํประวัตวิิทยากร งานสัปดาหหองสมุดป 2555   (13 - 27 พฤศจิกายน 2555) 

24. 9 Super Food เพิม่ความจาํ  (13 ธนัวาคม 2555 – 15 กุมภาพนัธ 2556)  

25. เทคโนโลยีกอโรค   (18 กุมภาพนัธ – 2 เมษายน 2556) 

26. ภาษาทักทายอาเซียนและสกุลเงนิในประเทศกลุมอาเซียน  (8 สงิหาคม – 4 กนัยายน 2555) 

27. เตรียมตัวเตรียมใจกอนรูจัก AEC และสถานการณที่นาจะเปนไป   (12 กันยายน – 5 ตุลาคม 

2555) 

28. ประชาคมอาเซียน บทเรียนใหมที่ตองเรงทําความเขาใจ   (5 ตุลาคม – 15 พฤศจกิายน 2555) 

29. ภาพยนตร 25 เร่ืองที่ขึน้ทะเบียนมรดกภาพยนตรของชาติ   (1 – 30 พฤศจิกายน 2555) 

30. ธุรกิจทองเทีย่ว พรอมรับ AEC หรือยงั   (15 พฤศจิกายน – 31 มกราคม 2556) 

31. 10 หนงั ประชาคมอาเซยีนรวมสมัย  (3 – 31 ธันวาคม 2555) 

32. 10 สุดยอดภาพยนตรนาดู   (2 มกราคม  – 15 กุมภาพันธ 2556) 

33. แนะนาํตูรับคืนหนังสือ Books Drop  (31 มกราคม  – 31 พฤษภาคม 2556) 

34. แนะนาํประเทศเพื่อนบานอาเซียน : ลาว & มาเลเซีย   (1 กุมภาพันธ – 2 เมษายน 2556) 

35. เศรษฐกิจพอเพียง กับการปฏิรูปธุรกิจ   (1 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม 2556)  

36. รางวัลลูกโลกทองคํา คร้ังที่ 70   (16 กุมภาพนัธ  – 31 มีนาคม 2556) 

37. รางวัลออสการ ประจําป 2012    (1 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2556) 
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เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.009 รายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัดโครงการ/           

ประเมินผล 

สหส.อ2.5.010      ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอานประจาํปการศึกษา  2555 

สหส.อ2.5.011      รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการ 

สหส.อ2.5.012      รายละเอียดขอมูลที่จดับอรด 

สหส.อ2.5.013   ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรดประจําปการศึกษา 2555 
 
3. การผลิตวารสารวชิาชพี 

สํานักหอสมุด  มีการจัดทาํวารสารวชิาชีพ  คือ  “ รังสิตสารสนเทศ ”  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล   

ความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  และวิชาการดานอื่น ๆ ที่เกีย่วของ  อีกทั้ง

เพื่อใหเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรในแวดวงวิชาชีพ โดยมกีารจัดทาํแผนดําเนนิ 

งาน  จัดตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ซึ่งเปนตําแหนงผูบริหารของมหาวทิยาลยั  และมี      

การจัดตั้งกองบรรณาธิการรวมทัง้คณะทํางานประจําฉบับ  เปนผูประสานงานในการติดตอผูเขียน  และ

ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเพือ่จัดพิมพตวัเลม   นอกจากนี้ยงัมีการเชญิผูทรงคุณวฒุิที่มีความเชีย่วชาญ

ทางวิชาชีพมาเปนผูพจิารณาบทความ ใหแกผูที่เขยีนบทความมาลงวารสารในแตละฉบับ ทั้งนี้วารสาร 

จะมีการจัดพมิพเพื่อเผยแพรปละ  2 ฉบับ  (ราย 6 เดือน)     

 สํานักหอสมุดมีการผลิตวารสาร  รังสิตสารสนเทศมาตัง้แตป พ.ศ. 2538  ปจจุบันมีวารสารที่

พิมพออกเผยแพรรวมแลวทัง้สิ้น  29 ฉบับ 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.014   เอกสารการผลิตวารสารวิชาชีพ 

 
4.  บริการวิชาการแกสงัคม 

              สํานักหอสมุดไดมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดย

เครือขายหองสมุดเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 5 สถาบัน ไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน

พัฒนาวิทยา ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดรวมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูและสรางความ

เขาใจใหแกหองสมุดที่สนใจในแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเพื่อใหหองสมุดสามารถดําเนนิการไดอยาง

ตอเนื่องในภาวะวิกฤต  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากมหาอุทกภัยที่หองสมุดในเครือขายประสบในชวงเวลา

ที่ผานมา รวมทั้งการคาดการณถึงอนาคตวามีแนวโนมที่โลกจะเกิดภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ  โดยเฉพาะ
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ภัยภิบัติทางธรรมชาติที่จะทวีความรุนแรงขึ้นและจะสรางความเสียหายใหกับชีวิตและทรัพยสิน   องคกร

รวมทั้งสมุดที่ไมไดเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับสถานการณที่คาดไมถึงนี้ก็จะไมสามารถดําเนนิธรุกจิ

ไดตาม ปกติ ดังนั้น การเรียนรูขององคกรในการจัดการเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

ในภาวะวิกฤตหรือ Business Continuity Management (BCM) จึงเปนความจําเปนและสําคญัอยางยิ่ง

ในภาวะที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ซึ่งนอกจากผูเขารวมประชุมจะไดรับความรูและความ

เขาใจในแนว คิดหลักของการบริหารจัดการธุรกิจขององคกรใหดําเนินงานไปอยางตอเนื่อง  (Business  

Continuity Management  BCM)  แลวยังสามารถนําไปสรางแผน  Business Continuity Plan (BCP) 

ตามบริบทของแตละแหง  โดยจะมีตัวอยางการทําแผน BCP  ของหองสมุดในเครือขายเปนแนวทาง   

 สําหรับสํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการสรางความตอเนื่องทางธุรกิจของตนเองขึ้น ในกรณีเกิด

ผลกระทบจากภัยภิบัติและไมสามารถใหบริการเว็บไซตและทรัพยากรสารสนเทศออนไลนจากสาเหตุ

การเกิดอุทกภัย ซึ่งแผนนี้จะทําใหสํานักหอสมุดสามารถรับมือและจัดการกับเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  ลดผลกระทบที่มีจะตอการใชบริการของผูใชบริการหองสมุด และสามารถแกไขให 

กลับมาใหบริการตามปกติไดอยางรวดเร็ว 

 ในปการศึกษา 2555  มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใหบริการวิชาการแกสังคม  

จํานวน  2  คร้ัง 

 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.5.015     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหองสมุด เร่ืองการสรางแผนดําเนนิธุรกิจหองสมุดได

อยางตอเนื่องหลังจากเกิดปญหาวกิฤต 

สหส.อ2.5.016     แผนการสรางความตอเนื่องทางธุรกจิในกรณีไมสามารถใหบริการ website และ  

                            ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน   สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป 2555 

 
5. การประชาสัมพนัธเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ อยางครอบคลุม 
 สํานักหอสมุดมีคณะทํางานฝายสงเสริมและประชาสัมพันธฯ ซึง่ประกอบดวยบุคลากรจาก

แผนกตางๆ มาทําหนาที่จัดการและประสานงานในการเผยแพรขาวสารและบริการผานทัง้สือ่พื้นฐาน

และสื่อสัง คมออนไลนซึ่งมหีลากหลายชองทาง  โดยในปการศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

            5.1  จดหมายขาวสํานักหอสมุด  มหาวิทยาลยัรังสิต   สํานกัหอสมุดจัดทาํจดหมายขาวขึ้นเพื่อ 

เผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ ไปยังบุคลากรของคณะ  สถาบัน 

วิทยาลัย  และหนวยงานตางๆ  ตั้งแต เดือนกันยายน  พ .ศ .  2547 จนถึงสิ้นปการศึกษา  2555 
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สํานักหอสมุดเผยแพรจดหมายขาวไปแลว 105 ฉบับ ผูสนใจสามารถติดตามจดหมายขาวสํานักหอสมุด

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

5.2  รายการวิทยุ Smile Library หองสมุดบนหนาปดวิทยุ RSU Radio 97.25 MHz  โดยเริ่ม

ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 จนถึงปจจุบัน มีกําหนดออกอากาศเปนประจํา

ทุกวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.00 – 13.00 น. โดยบุคลากรสํานักหอสมุดทุกคนมีสวนรวมในการ

หมุนเวียนกันเปนผูดําเนินรายการที่มีเนื้อหาสาระความรูทั่วไปที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและ

พัฒนาตนเอง การแนะนําทรัพยากรความรูใหมๆ และนาสนใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ขาวสารตางๆ ที่จะเปนประโยชนสําหรับประชาคมรังสิตและชุมชนโดยรอบ  สําหรับปการศึกษา 2555  

มีการจัดรายการ จํานวน 42 คร้ัง นับเปนหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงเดียวของประเทศไทยที่มีรายการบน

คลื่นวิทยุจริงๆ ผูสนใจติดตามรายการวิทยุ Smile Library ยอนหลังไดที่เว็บไซต http://library.rsu.ac.th 

 5.3 เว็บไซตหองสมุด สํานกัหอสมุดไดพฒันาเว็บไซต URL: http://library.rsu.ac.th  ขึ้นเพื่อ

ประโยชนในการใชบริการของสํานักหอสมุด โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้

1. จัดใหมีบุคลากรทําหนาที่ดูแลเว็บไซตโดยเฉพาะ 

2.   จัดการขอมูลของสํานกัหอสมุดในเว็บไซตใหครอบคลุมเนื้อหาทุกเรือ่ง 

3. มีการปรับปรุงขอมูลใหทนัสมัยอยูเสมอ 

4. สามารถเขาถงึขอมูลไดอยางรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง 

5. สามารถดาวนโหลดเอกสารและคูมือตางๆ ผานทางเว็บไซต 

6. มีบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ  

7. มีสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

8. มีการรับขอเสนอแนะและตอบขอเสนอแนะผานทางเวบ็บอรด 

9. มีการตอบขอเสนอแนะผานทางเว็บบอรด 

 5.4  สื่อสังคมออนไลน สํานักหอสมุดไดนําสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ  มาใชในการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ กิจกรรมและบริการใหมๆ  ของหองสมุด โดยสื่อสังคมออนไลนที่สํานักหอสมดุนํามาใช 

ไดแก 

 5.4.1 โปรแกรมสนทนาออนไลน MSN สํานักหอสมุดไดเปดชองทางการสือ่สารถามตอบ

แบบเรียลไทม (Real time) ดวยบริการ MSN เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอกับบรรณารักษตอบคําถาม

และชวยการคนควาไดอยางรวดเร็วและไมมีคาใชจาย (MSN งดใหบริการตั้งแตเดือนเมษายน 2556 เปน

ตนมา) 

 5.4.2 เฟซบุกสํานักหอสมุดใชเฟซบุกในการติดตอส่ือสารกับผูใชบริการและผูสนใจทั่วไป

ตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยมี Facebook admin หมนุเวียนกันทําหนาที่นําเสนอขอมูลขาวสาร กิจกรรม 
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และบริการตางๆ ของสํานักหอสมุดรวมทั้งเผยแพรสาระความรูที่เปนประโยชน นอกจากนี้ สํานักหอสมุด

ยังสามารถใชชองทางนี้ในการสนทนา ตอบคําถาม และใหคําแนะนําแกสมาชิกไดแบบเรียลไทม

เชนเดียวกัน  ติดตามเฟซบุกของสํานักหอสมุดไดที่ www.facebook.com/rsulibrary  และเมื่อส้ินปการศึกษา 

2555 สํานักหอสมุดมีสมาชิกรวมจํานวน 1,995 คน 

 5.4.3 ทวิตเตอร สํานักหอสมุดใชทวิตเตอรควบคูกับเฟซบุกในการประชาสัมพันธขาวสาร

และกิจกรรมของหองสมุดดวยการสงขอความสั้นไปถึงผูติดตาม ผูสนใจสามารถติดตามทวิตเตอรของ

สํานักหอสมุดไดที่ @Rangsit_Library 

 5.4.4 ยูทูบ สํานักหอสมุดไดใชยูทูบเปนชองทางในการประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสารและ  

ความรูทีเ่กี่ยวกับหองสมุดติดตามคลิปวีดโิอที่สํานักหอสมุดนําขึน้เผยแพรแลวไดที ่
http://www.youtube.com 
เอกสารประกอบ ไดแก 

สหส.อ2.5.017          คําสั่งแตงตั้งคณะทาํงานฝายสงเสริมและประชาสัมพนัธฯ 

สหส.อ2.5.018          เอกสารลงชื่อผูจัดรายการวทิยุประจําเดือน 

สหส.อ2.5.019        เว็บไซตสํานักหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 

สหส.อ2.5.020        เฟซบุกสํานกัหอสมดุ 

สหส.อ2.5.021        ทวิตเตอรสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.5.022        เว็บไซตยูทูบ 

 
6. มีบริการบุคคลภายนอก 
 สํานักหอสมุดมีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชสํานักหอสมุด เพื่อเปนการใหบริการวิชา 

การแกสังคม ชุมชนตางๆ โดยสามารถเขาใชไดตลอดเวลาที่สํานักหอสมุดเปดทําการ ทั้งนี้บุคคลภาย 

นอกที่มาเขาใชบริการตองแสดงบัตรประจําตัวและแจงใหทางผูใหบริการทราบ  ทางสํานักหอสมุดไดมี

การจัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก โดยใหมีการลงชื่อในสมุดบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ  

รวมทั้งเตรียมบัตรสําหรับสแกนเขาประตูอัตโนมัติ   เพื่อจําแนกประเภทของบุคคลที่มาเขาใช           

สํานักหอสมุด สําหรับเพื่อเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานตอไป   

  นอกจากการใหบริการกับผูเขาใชที่มาดวยตนเองแลว  ทางสํานักหอสมุด ยังมีบริการคนขอมูล

และสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูตองการจากภายนอก โดยอาจจะผานทางหองสมดุสถาบันที่ตนสังกัด

อยูหรือติดตอดวยตนเอง  ซึง่เปนความรวมมือระหวางหองสมุดทัง้สถาบันของรัฐและเอกชน   

 สําหรับการใหบริการบุคคลภายนอกในปการศึกษา 2555 ทั้งที่มาเขาใชบริการภายในสาํนกั 

หอสมุด  และที่มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากที่อ่ืน  รวมทั้งสิน้  3,668  ราย   
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เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.023  สมุดเซ็นชื่อบุคคลภายนอกเขาใชหองสมดุ 

สหส.อ2.5.024   สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดรายเดอืน 

สหส.อ2.5.025    เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถายสาํเนาเอกสารระหวางหองสมดุสําหรับ  

                       บุคคลภายนอก  ประจาํปการศึกา 2555 

สหส.อ.2.5.026  สถิติการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด          

 สําหรับบุคคลภายนอก  ประจําปการศึกษา 2555                 
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องคประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการ  โดยกําหนดโครงสรางการบริหารไวอยางชัดเจน

เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  มีการแบงสวนงานออกเปน แผนก

เทคนิค แผนกพัฒนา แผนกบริการ  แผนกหอจดหมายเหตุ และสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด

กําหนดภาระหนาที่การบริหารและการจัดการ ในการปฏิบัติอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร    

บุคลากรสํานักหอสมุดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตางๆ และนําไป

ถายทอดใหบุคลากรของแตละแผนกรับไปปฏิบัติตอไป 
  
การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ 3.1  การบริหารและการจัดการ 
 สํานักหอสมุด มีการบริหารและการจัดการตามแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการบริหารตาม

สายงานการบังคับบัญชา โดยมีการจัดทําแผนภูมิการแบงสวนงานออกเปน 4 แผนก  และ 1 สํานักงาน  

มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละแผนกอยางชัดเจน  และเพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสรางการมีสวนรวม ในปการศึกษา  2555 สํานักหอสมุดจึงไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบภารกิจที่สําคัญ  4 ชุดดวยกัน คือ 

1. คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ

รองผูอํานวยการและหัวหนาแผนกเปนกรรมการ  ทําหนาที่กําหนดแนวทางในการบริหาร กําหนด

แผนงาน และควบคุมใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาของ

ฝายวิชาการและมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ       

รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนกเปนกรรมการ ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนกเปน

กรรมการ ทําหนาที่พิจารณากําหนดตัวบงชี้ ตัวชี้วัด และเกณฑวัดคุณภาพของสํานักหอสมุด ตลอดจน

ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามองคประกอบ

และจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผูอํานวยการสํานักหอสมุดเปนประธาน และ    

รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก ตัวแทนบรรณารักษและเจาหนาที่จากทุกแผนก ทําหนาที่วิเคราะหและ

ระบุปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ จัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
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4. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส มีผูอํานวยการเปนประธาน และดําเนิน

กิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส  มีหนาที่ในการดําเนินกิจกรรม 5ส กําหนดแผนการจัด

กิจกรรมปรับปรุงมาตรฐาน 5ส ในการปฏิบัติงานสวนบุคคลและโดยรวม 

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการบริหารและการ

จัดการ 

(อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 

2555-2559 

(อางถึง) รอวอ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในดานวิชาการ  พ.ศ. 2555-2559 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2555-2559  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555  

สหส.อ3.1.001  โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.1.002  ภาระงานของแผนกตางๆ 

สหส.อ3.1.003 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร 

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.1.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงสาํนกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งคณะกรรมการประกนั

คุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา  2555 

(อางถึง) สหส.อ5.3.008 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

2 (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวม

ในการกาํหนดแผนการบริหาร

และการจัดการ 

(อางถึง)สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากร

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ

และเจาหนาทีแ่ผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.4.002 รายงานการประชุมแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.3.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

3 (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.3.007 รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.3.010 เอกสารการจัดโครงการเผยแพร

ความรูกิจกรรม 5ส ประจาํปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4 (4) มี (3)+การประเมิน

แผนงาน/โครงการ 

 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่       

1-3/2555 

5  (5) มี(4)+การนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

บริการ ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.2.4.003 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.3.007 รายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

 
 
ตัวบงชี้ 3.2 การกาํหนดภาระหนาที่ของบุคลากร 
 สํานักหอสมุดมีการจําแนกตําแหนงและกําหนดภาระหนาที่ (Job Description) ของบุคลากร

อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาแผนก/

สํานักงาน  บรรณารักษ และเจาหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงาน   มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหัวหนาแผนกตามหลักเกณฑและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัย คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

บรรณารักษ และเจาหนาที่  และจะมีการสรุปผลการประเมินฯใหบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการปฎิบัติงานของบุคลากรในสํานักหอสมุดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1)มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร

ไวอยางชัดเจน  

สหส.อ3.2.007  Job Description 

สหส.อ3.2.008  ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมุด

ประจําป  2555 

2  (2) มี(1)+ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.2.009 แบบรายงานและประเมนิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  

สหส.อ3.2.010  คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน

และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดาํรงตําแหนง 

หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

3  

 

(3) มี(2)+การดําเนนิงานตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่  

(อางถึง) สหส.อ3.2.007  Job Description 

4  (4) มี(3)+การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

(อางถึง) สหส.อ3.2.009  แบบรายงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักหอสมุด  

5 

 

(5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.2.009  แบบรายงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักหอสมุด 

 
 
ตัวบงชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ไดแก   

ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดาน

สถานที่สิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ

สํารวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม  (อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท)  สําหรับปการศึกษา  2555 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ซึ่ง
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แบบสอบถามที่แจกจํานวน 1,100  ชุด แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจํานวน 986  ชุด  แยกเปนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 604  ชุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 271 ชุด  และ

อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 73 ชุด   และผูบริหารจํานวน 38 ชุด  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช 

พบวา ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.78  (คะแนนเต็ม 5)  สําหรับในรายดาน 

พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.06   และรองลงมาตามลําดับไดแก  ดาน

การเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.81  ดานสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.76    ดานการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร  มีคาเฉลี่ย 3.72   ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย 3.66   และดานเครื่องมือและ

อุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.66 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.3 (ไดคะแนน เทากับ 4 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  คาเฉลี่ย 1.00-1.50  - 

2  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 - 

3  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 - 

4  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 สหส.อ3.3.011 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.3.012 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ปการศึกษา 2555 

5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 - 

 
 
ตัวบงชี้ 3.4  การพัฒนาบคุลากร 
           สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด 

คลองกับวัตถปุระสงคของสาํนักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับ     

ปการศึกษา 2555 มีการพฒันาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสมัมนา  

การเขาฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  รวมจาํนวน 

420 คร้ัง ในจํานวนดงักลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 9 คร้ัง รวมแลวบุคลากรมีโอกาสได

รวมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉลี่ยคนละ 15.56 คร้ังตอป  
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2555 คร้ังที ่ 1 เร่ือง 

“การสรางบลอ็กดวย Wordpress” 

2. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 คร้ังที่ 2 เร่ือง  

”การจัดการความรู : เครื่องใชสํานักงานอตัโนมัติ” 

3. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 คร้ังที่ 3 เร่ือง  

”เทคนิคการจดัรายการวทิยแุบบมืออาชีพ” 

4. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 คร้ังที่ 4 เร่ือง  

”การใชโปรแกรมโอเพนซอส Zotero” 

5. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 คร้ังที่ 5 เร่ือง  

”Google Apps for Education ในการทํางาน” 

6. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2555 คร้ังที ่ 6 เร่ือง 

“การประชาสมัพันธกับหองสมุด : ทําอยางไรจะประสบผลสําเร็จ” 
 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการพัฒนาบุคลากร  (อางถึง) รอว.อ1.005 แผนพัฒนาฝายวิชาการ พ.ศ. 

2555-2559 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004 แผนพัฒนามหาวทิยาลยัรังสติ 

พ.ศ. 2555 – 2559 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกการ

พัฒนาบุคลากร 

สหส.อ3.4.013 เอกสารบนัทึกขอความ จดหมายเชิญ

ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสํานกัหอสมุด 2555 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/

โครงการ 

(อางถึง)สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกกจิกรรมพัฒนา

บุคลากรสํานกัหอสมุด 2555 

5 (5) มี (4)+การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติงานแผนกเทคนคิ

ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางการ

ปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนการปฏิบัตงิานแผนก    

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 (คร้ังที่ 3/2556) 

 
ดัชนีบงชี้ 3.5  ระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารและการตัดสนิใจ  
 สํานักหอสมุดไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาใชในการบริหารหองสมุดและการปฏิบัติ 

งานของแผนกตางๆ ขอมูลสารสนเทศจากระบบไดถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบาย การวางแผน       

การจัดสรรงบประมาณ และการสงเสริมการใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการและการตอบสนองความ

ตองการของผูใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ของสํานักหอสมุด 

ประกอบดวยโมดูลยอย ดังนี้ 

1.  ระบบการจัดการและควบคมุการจัดหา (Acquisition Module)  สําหรับการบริหาร

จัดการ การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ระบบสามารถรายงาน

งบประมาณแยกตามคณะและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดหา 

2.  ระบบวิเคราะหและควบคุมการจัดทาํหมวดหมู (Cataloging Module) สําหรับการ

กําหนดและการจัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศของสาํนักหอสมุดโดยใชรวมกับ Acquisition Module 

ระบบสามารถรายงานจาํนวนรายการทรพัยากรสารสนเทศที่ไดรับการจัดหมวดหมู 

3.  ระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module)  สําหรับการบริหารจัดการและการ

บอกรับส่ิงพิมพตอเนื่อง ระบบสามารถรายงานงบประมาณที่ใชแยกตามคณะ จํานวนรายชื่อที่บอกรับ 

รายการที่เย็บรวมเลม สถิติการใช และสถิติการยืม-คืน 

4. ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)  สําหรับใหบริการยืม-คืนทรพัยากรสาร

สน เทศของสาํนักหอสมุด ซึ่งจะทํางานรวมกับรหัสแถบ (Barcode)  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความ

ถูกตองในการใหบริการ ระบบสามารถรายงานจาํนวนการยืม จาํแนกเปนหมวดหมู คณะ วัน เดือน ป 

สถิติการยืม-คืนสูงสุดและต่าํสุด 
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5.  ระบบการยืม-คืน ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System) โดยใช RFID 

(คลื่นสัญญาณ วิทยุ) ในการบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให

สามารถยืม-คืนไดดวยตน เอง 

6.  ฐานขอมูลผูใช สําหรับเก็บขอมูลที่เกี่ยวกยัผูใชจําแนกตามสถานะ อาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา 

7.  ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบจํานวนการเขาใชจําแนกตามคณะและชวงเวลา 

นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยังไดใชฐานขอมูลของหนวยงานสนับสนนุที่เกี่ยวของกบัการจัดการ

งานดานธุรการ ไดแก งานดานการวางแผน การจัดการงบประมาณ การบริหารบคุคล การควบคุมพัสดุ

และครุภัณฑ และงานประกนัคุณภาพ ดงันี ้

1.  โปรแกรมควบคุมนโยบายและแผนงาน และประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาว 

หนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาของสํานักงานวางแผนและพัฒนา  

(http://budget.rsu.ac.th/planning )  

2. โปรแกรมตรวจสอบขอมูลการขออนุมตัิใชงบประมาณดาํเนนิการและงบพัฒนาโครงการ
ตางๆ  ของสํานักงานงบประมาณ (http://budget.rsu.ac.th ) 

3. ฐานขอมูลบุคลากร (http://hr.rsu.ac.th/Emp/)และระบบประเมินผลบุคลากรประจําป  

(http://hr.rsu.ac.th/pramern/) ของสํานักงานบุคคล 

4. ระบบพัสดุออนไลน ของสํานักงานพัสดุ (http://budget.rsu.ac.th/Inventory/) 

5. ฐานขอมูลสวนกลางตัวบงชี ้สกอ.และสมศ.  (http://qa.rsu.ac.th/qaoffice/Default.aspx) 

6. ระบบฐานขอมูลเอกสารอางอิงสําหรับงานประกนัคุณภาพการศึกษาของฝายวิชาการ 
(http://isdc.rsu.ac.th) 

        

 โดยในปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุดไดจัดทําแผนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

หองสมุดอัตโนมัติมาใชในการจัดการงานหองสมุด  มีการกําหนดโครงการและแผนปฏิบัติงาน มีการ

รายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งนําผลที่ไดจากการปฏิบัติงานตามแผนฯ มาปรับปรุงและพัฒนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง และผูรับผิดชอบไดรายงานผลการดําเนินงานตอ

ผูบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ             
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ  (อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.1.001  แผนกลยทุธงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํนกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต (2553-2557) 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 

 

(อางถึง) สหส.อ2.1.005 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : System 

Administration Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Acquisition 

User’s and Setup Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup 

Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s 

and Setup Guide  

(อางถึง) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Serial User’s  and  

Administrator’s  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon : RFID System  

User’s Manual 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.1.012 เอกสารบันทึกขอ

แกไข/ปญหาของระบบหองสมุดอัตโนมัติเพื่อ

แนะนาํ/อบรมแกบุคลากร 

สหส.อ3.5.015  คูมือการใชงาน/(User 

manual) ระบบพัสดุออนไลน สาํนกังานพสัดุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและ

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.2.008 สรุปรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนก

บริการประจําปการศึกษา 2555 

 สหส.อ3.5.016 เอกสารเวบ็เพจหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  สําเนาเอกสารขอ

อนุมัติงบประมาณประจําป 2555 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ (อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 

ภาคการศึกษาที ่1-3/2555 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจาํป

การศึกษา 2555 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง

งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2555     

มีการกําหนดการใชงบประมาณโดยการวางแผนการใชงบประมาณ งบดําเนินการ และงบประมาณ

โครงการ  งบประมาณแบงเปน 3 ภาคการศึกษา  ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ  มีการควบคุมการขอ

ใชงบประมาณ และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณตลอดระยะเวลาในการขออนุมัติการใช

งบประมาณ โดยตรวจสอบการใชผานระบบ Intranet ของสํานักงานงบประมาณ   

การดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 4.1  การเงนิและงบประมาณ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงบประมาณประจําป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดเพื่อรวมกันพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ   การขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณมีข้ันตอน

การเบิกจายงบประมาณตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว     มีการจัดเก็บสําเนาเอกสารการขอ

อนุมัติงบประมาณไวเพื่อเปนหลักฐานและเพื่อการติดตามการขออนุมัติ   และมีการประเมินผลการ

ดําเนินโครงการและรายงานความคืบหนาเปนรายภาคการศึกษา   

 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.1 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนการจัดทําแผน

งบประมาณประจําป  

สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ ประจําป 2555 

สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2555 

2  (2) มี(1)+กลไกในการใช

งบประมาณประจําป และ

สอดคลองกับนโยบายหลักของ

มหาวิทยาลยั 

สหส.อ4.1.003 สําเนาเอกสารการขออนุมตัิ

งบประมาณประจําป 2555 

สหส.อ4.1.004 ขั้นตอนการเบิกจายงบประมาณ 

สหส.อ4.1.005  นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 

2555  

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ4.1006 สรุปการใชงบประมาณประจําป 2555  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3 (ตอ) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่    

1-3/2555 

4 (4) มี(3)+การประเมินผลการใช

งบประมาณประจําป 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2555 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการ

ประจําป 2555 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2555 

 
 
ตัวบงชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตาง ๆ)  สํานักหอสมุดมี

การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ

วารสารอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาแผนกเทคนิค  สวนงบดําเนินการหมวดอื่นๆ และงบลงทุน

โครงการตาง ๆ อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานเลขานุการ  และสามารถตรวจสอบการใช

งบประมาณผานระบบ  Intranet ของสํานักงานงบประมาณ  ทุกสิ้นภาคการศึกษา    และสิ้น

ปงบประมาณ   สํานักหอสมุดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาค

และประจําปการศึกษา  เพื่อติดตามวาการใชงบประมาณเปนไปตามแผน   และนําผลสรุปการใช

งบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทุนโครงการ

สํานักหอสมุดตองจัดทําแบบรายงานความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อเปนการติดตามผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
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ผลการประเมินการดาํเนนิงาน  ตัวบงชี้ 4.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดนโยบายแผนงาน

การเงนิและการจัดสรรงบประมาณที่

สอดคลองและครอบคลุมภารกิจ  

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณ

ประจําป 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 

2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.005  นโยบายการใช

งบประมาณ ประจําป 2555 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกการ

ตรวจสอบ และมีการดําเนนิกิจกรรม/

โครงการตามแผนงานที่กําหนด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003 สําเนาเอกสารการขอ

อนุมัติงบประมาณประจําป 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2555 

3  (3) มี(2)+การติดตามประเมนิผลการ

ดําเนนิงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2555 

4  (4) มี(3)+การสรุปหรือรายงานและ

เผยแพรใหบุคลากรทราบ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางอิง) สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ

ประจําป 2555  

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2555  

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 
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ตัวบงชี้ 4.3  การวิเคราะหตนทุนในการบริการของหองสมุด 
 สํานักหอสมุดจัดเปนหนวยงานบริการวิชาการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหลงความรู การบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจยั การ

บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และสงเสริมศิลปวฒันธรรม การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน

ของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะห

ความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทนุในการดําเนนิงานของหองสมุด โดยมีแนวทางวธิีคิด ไดแก  

การคํานวณตนทนุตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ และตนทนุการบริการตอจํานวนการใช โดยใชขอมูล

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ และจํานวนการใชบริการตางๆ  ไดแก 

การเขาใชหองสมุด การยืม-คืน การยืมตอ การจอง การใชวารสารและสื่อโสตทัศน  การสืบคนขอมูล

ผาน Web และขอมูลผูใช การใชบริการ Books drop และ Books return การใชฐานขอมูล และบริการ

อินเทอรเน็ต  เปนขอมูลพืน้ฐานในการคิดคาํนวณ 
 
การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงาน 
1. คาใชจายทัง้หมดของสาํนักหอสมุด (ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ) ปการศึกษา 2555 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบรหิาร 8,065,806.00 

2 คาลวงเวลา-สวนบรหิาร 939,199.00 

3 คาตอบแทนตาํแหนงบริหาร-สวนบริหาร 130,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 52,404.00 

5 คาวัสดุสํานักงาน 97,092.10 

6 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล 13,418,700.83 

7 คาใชจายอืน่ๆ เกี่ยวกับหองสมุด 124,419.60 

8 โครงการสัปดาหหองสมุด 29,000.00 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 5,000.00 

10 โครงการกจิกรรม 5ส 5,000.00 

11 โครงการกจิกรรมสงเสริมการอาน 17,000.00 

12 โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธ

ออนไลน 

2,568.00 
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13 โครงการคาบาํรุงรักษาประตูอัตโนมัติชั้น 3,5  3,745.00 

14 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 11,985.00 

15 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 560,466.00 

16 โครงการผลิตสื่อแนะนาํการใชหองสมุด 10,000.00 

17 โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําป

การศึกษา 2555 

12,000.00 

18 โครงการจัดหาแผนขอมูล RFID TAG เพื่อพัฒนาหองสมดุ

อิเล็กทรอนกิส และเสนเทปแมเหล็ก 

67,410.00 

19 โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคาํบอกเลา 

(Oral History) 

1,500.00 

20 โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของ มหาวทิยาลยั 3,500.00 

21  โครงการคลังจดหมายเหตอิุเล็กทรอนกิส 1,500.00 

22 โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 3,500.00 

23  โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU Love to Read 15,000.00 

24 โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด 10,111.50 

25 โครงการพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส 64,300.00 

26  โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชใน

การวิจยั 

 8,600.00 

27  โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด 5,000.00 

28  โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด 2,000.00 

29 โครงการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนา บุคลากร :  

การศึกษาดูงานหองสมุดจากสถาบนัอุดมศึกษา, เพื่อพฒันา

ทักษะและฝกอบรมการจัดรายการวทิยุ (Smile Library) 

6,000.00 

 

 

30 โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ตางๆเพื่อใหบริการผูใช 

138,261.50 

31  โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 6,000.00 
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32  โครงการติดตั้งระบบปองกนัและรักษาความปลอดภัยเครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานและบริการ 

40,125.00 

33 โครงการพฒันาเว็บเพจภาษาอังกฤษของสาํนักหอสมุด 20,000.00 

34 โครงการจัดหาเกาอี้นัง่อานและเฟอรนิเจอรใหบริการแกผูใช 40,000.00 

35 โครงการพฒันาบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสผานอุปกรณพกพา 

(RSU  Mobile Library) 

7,000.00 

36  โครงการสนับสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 31,350.00 

                       รวม 23,955,543.53 

  
 

คาใชจายในการดําเนนิงานของสํานกัหอสมุดทั้งหมดในปการศึกษา 2555 ทีผ่านมา สามารถ

วิเคราะหเปน 7 เร่ือง ดังนี ้

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท รวมทัง้สิ้น 13,418,700.83  บาท 

            1.1 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทศัน และฐานขอมูล   13,418,700.83 บาท 

2.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทัง้สิ้น  677,136.00 บาท 

2.1 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอตัโนมัต ิ     560,466.00  บาท 

            2.2  โครงการคาบาํรุงรักษาประตอัูตโนมัติชั้น 3,5        3,745.00  บาท   

2.3 โครงการพัฒนาบริการหองสมุดอิเลก็ทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU Mobile Library)  

       7,000.00  บาท      

2.4  โครงการพัฒนาสื่ออิเลก็ทรอนกิส  64,300.00 บาท   

2.5  โครงการติดตั้งระบบปองกันและรกัษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ    

ปฏิบัติงานและบริการ  40,125.00 บาท       

2.6  โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส  1,500.00 บาท             

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการ  รวมทัง้สิ้น   70,404.00 บาท  

3.1 โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด  12,000.00  บาท 

3.2  คาอบรมและสัมมนาภายนอก   52,404.00 บาท   

3.3  โครงการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนา บุคลากร : การศึกษาดูงานหองสมุด 

 จากสถาบนัอดุมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและฝกอบรมการจัดรายการวิทย ุ(Smile Library) 

  6,000.00 บาท 
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4. การพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อการบริการ  รวมทั้งสิน้  178,261.50  บาท 

4.1  โครงการจัดหาครุภัณฑ ชัน้วางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆเพื่อใหบริการผูใช 

         138,261.50 บาท 

 4.2  โครงการจัดหาเกาอีน้ั่งอานและเฟอรนิเจอรใหบริการแกผูใช   40,000.00 บาทา   

5. การบริการวชิาการและวิชาชีพ รวมทัง้สิ้น   104,153.00 บาท  

5.1 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 17,000.00 บาท 

5.2 โครงการสัปดาหหองสมุด  29,000.00 บาท 

5.3 โครงการพฒันาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวิจัย  8,600.00  บาท 

5.4 โครงการจัดทาํรายการวทิย ุSmile Library    3,500.00 บาท 

5.5 โครงการจัดทาํและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 11,985.00 บาท 

5.6 โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธออนไลน  2,568.00 บาท 

5.7 โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU Love to Read  15,000.00  บาท 

5.8 โครงการรับสมัครบุคคลภายนอกเปนสมาชิกหองสมุด  5,000.00  บาท 

5.9 โครงการรับสมัครศิษยเกาเปนสมาชิกหองสมุด  2,000.00 บาท 

5.10 โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source   6,000.00 บาท 

5.11 โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของมหาวิทยาลัย  3,500.00 บาท 

6. คาตอบแทนการบริการ รวมทั้งสิน้ 970,549.00  บาท 

            6.1   คาลวงเวลา-สวนบรหิาร    939,199.00 บาท 

            6.2   โครงการสนบัสนุนนักศึกษาทํางาน  31,350.00 บาท 

7. คาบริหารจัดการ รวมทั้งสิน้  8,536,339.20 บาท 

            7.1   เงินเดือนและคาสวนบรหิาร  8,065,806.00 บาท 

            7.2   คาตอบแทนตาํแหนงงานบริหาร-สวนบริหาร  130,000.00 บาท 

            7.3   คาวัสดุสํานักงาน  97,092.10 บาท 

            7.4   คาใชจายอืน่ๆ เกี่ยวกับหองสมุด 124,419.60 บาท 

            7.5   โครงการจัดหาแผนขอมูล RFID TAG เพื่อพัฒนาหองสมดุอิเล็กทรอนกิส และเสนเทป 

                   แมเหล็ก  67,410.00 บาท 

            7.6  โครงการพัฒนาคุณภาพสํานกัหอสมุด 5,000.00 บาท 

 7.7  โครงการกิจกรรม 5ส  5,000.00 บาท 

            7.8  โครงการผลิตสื่อแนะนาํการใชหองสมุด  10,000.00 บาท  

            7.9  โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด  10,111.50  บาท 
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            7.10 โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคาํบอกเลา (Oral History)  

                    1,500.00 บาท  

            7.11 โครงการพฒันาเว็บเพจภาษาอังกฤษของสาํนักหอสมุด 20,000.00 บาท 
 
การวิเคราะหตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ และตนทุนการบริการตอจํานวนการใช 
 2. จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2555 

ประเภท จํานวน 

หนงัสือ                                148,720   รายการ 

วารสาร                                        943  รายการ  

สื่อโสตทัศน                                  18,922   รายการ 

หนงัสือพมิพ                                         19   รายการ 

สื่ออิเล็กทรอนกิส                           23,247,360   รายการ    

               รวม                      23,415,964  รายการ 

  

3. จํานวนการใหบริการในปการศึกษา 2555 

ประเภท จํานวน 

การเขาใชหองสมุด (หอสมดุกลาง ศูนยการศึกษา 2 ศูนย และผาน

เว็บไซต) 

2,015,221  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac (Information Portal) ของหองสมุด 1,642,137  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน 399,927   คร้ัง 

บริการตอบคําถามและชวยการคนควา     3,881   คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ   42,139   คร้ัง 

การยืมตอทรัพยากรสารสนเทศ      9,300   คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากรสารสนเทศ   42,082   คร้ัง 

การจองใชทรัพยากรสารสนเทศผานออนไลน        116   คร้ัง 

การใช หนงัสอื วารสาร และสื่อโสตทัศน 214,915   คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต   16,732   คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน     5,444   คร้ัง 

การรับคืนผาน Books Drop และ Books Return Stations     5,199   คร้ัง 

การลงทะเบยีนสมาชกิใหม     7,835   คร้ัง 
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การตออายุสมาชิกใหม               2,438  คร้ัง 

การแสดงหนังสือใหม       3,104  คร้ัง 

การบริการใชหองศึกษากลุม (Study room)                  781  คร้ัง 

รวม       4,411,251 ครั้ง 

 

วิธีการคํานวณ 

1. ตนทนุตอหนวยทรัพยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมคาใชจายอืน่ ๆ)              23,955,543.53     บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                          23,415,964     รายการ  

∴ ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                             =   1.02       บาท
  

2. ตนทนุการบริการตอจํานวนการใหบริการ 
คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมคาใชจายอืน่ ๆ)              23,955,543.53     บาท 

จํานวนการใหบริการที่เกิดขึ้นทัง้หมดในป 2554                                      4,411,251       คร้ัง 

∴ ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบรกิาร     =    5.43     บาท 

 

จํานวนการใหบริการ ปการศกึษา 2552-2554 

 
ประเภท 2552 2553 2554 2555 

การเขาใชหองสมุด  

(หอสมุดกลาง   ศนูย

การศึกษา 2 ศนูยและผาน

เว็บไซต) 

 

460,110  คร้ัง 

 

 

342,351 คร้ัง 

 

 

962,253  คร้ัง 

 

 

 2,015,221  คร้ัง 

การสืบคนขอมูลผาน WebPac 

(Information Portal) ของ

หองสมุด 

 2,087,270  คร้ัง 

  

 1,000,768  คร้ัง 

 

930,846  คร้ัง 

 

 1,642,137  คร้ัง 

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน 94,491  คร้ัง 132,022   คร้ัง 216,058   คร้ัง    399,927  ครั้ง 

บริการตอบคําถามและชวย

การคนควา 

2,858  คร้ัง 5,020 คร้ัง 3,926   คร้ัง        3,881  คร้ัง 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 77,786  คร้ัง  59,848   คร้ัง 44,326   คร้ัง     42,139   ครั้ง 
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การยืมตอทรัพยากร

สารสนเทศ  
13,281  คร้ัง 

 

11,300   คร้ัง 
 

8,548   คร้ัง       9,300   คร้ัง 

การรับคืนทรพัยากร

สารสนเทศ 
77,406  คร้ัง 

 

59,671   คร้ัง 
 

43,875   คร้ัง     42,082   ครั้ง 

การจองใชทรัพยากร

สารสนเทศผานออนไลน 
194  คร้ัง 

 

128   คร้ัง 
 

95  คร้ัง          116   คร้ัง 

การใช หนงัสอื วารสาร และ

ส่ือโสตทัศน 

29,783  คร้ัง 23,104   คร้ัง 257,863   คร้ัง 

    (รวมทั้งหมด) 

   214,915   คร้ัง 

การใชบริการอินเทอรเน็ต 32,625  คร้ัง  35,133   คร้ัง 22,672   คร้ัง      16,732   คร้ัง 

การบริการขอมูลผูใชผาน

ระบบออนไลน 

 

6,420  คร้ัง 
 

6,065   คร้ัง 
 

4,628   คร้ัง        5,444   คร้ัง 

การรับคืนผาน Books Drop 

และ Books  Return Stations 
4,581  คร้ัง 5,924   คร้ัง 4,341   คร้ัง 5,199   คร้ัง 

การลงทะเบยีนสมาชกิใหม - 10,140   คร้ัง 8,087   คร้ัง        7,835   คร้ัง 

การตออายุสมาชิกใหม - 2,145  คร้ัง 2,189  คร้ัง        2,438   คร้ัง 

การบริการหนงัสือใหม - 2,918  คร้ัง 2,397  คร้ัง        3,104   คร้ัง 

การบริการใชหองศึกษากลุม 

(Study room) 
- 558  คร้ัง 734  คร้ัง   781   คร้ัง 

รวม 2,886,805 ครั้ง 2,061,255 ครั้ง 2,512,838 ครั้ง  4,411,251 ครั้ง 
 
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 4.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและ

แผน/โครงการเพื่อการดําเนนิการใหบริการ

เปนลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

 

(อางถึง) สหส.อ4.1.001 การจัดสรร

งบประมาณประจําป 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ

ประจําป 2555 

(อางถึง) สหส.อ4.1.005 นโยบายการใช

งบประมาณ ประจําป 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2  

 

(2) มี(1)+มีการดําเนินงานตาม

งบประมาณและแผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและ

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป

การศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติแผนก

บริการประจําปการศึกษา 2555  

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ

ประจําป 2555 

3  (3) มี(2)+มีการวิเคราะหตนทุนในการ

ดําเนนิงานและสรุปผลการดําเนนิงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ

ประจําป 2555 

สหส.อ4.3.009 ขอมูลคาใชจายในการ

ดําเนนิงาน/จํานวนทรพัยากรสารสนเทศ และ

การใหบริการตางๆ 

4  (4) มี(3)+มีการรายงานผลเพื่อเผยแพรให

ผูที่เกีย่วของรับทราบ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจาํป 

2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2555 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการดําเนินงานมา

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการ 

วางแผนการดําเนนิงานในปตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํป

การศึกษา 2555 (คร้ังที่ 3/2556) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2555    
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    และจัดใหมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป สํานักหอสมุด

จัดทํารายงานประจําการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อนําเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณชน โดยคณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

2. กําหนดและมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 

3. ดําเนินการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4. ใหคําแนะนําแกหนวยงานในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักหอสมุด 

5. พิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

6. ควบคุม กํากับ ดูแล และติดตามผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ภายในสํานักหอสมุด 

7. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

8. แจงผลการตรวจสอบคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในใหหนวยงานใน
สํานักหอสมุดทราบ เพื่อนําผลไปดําเนินการตอไป 

9. ประสานงานดานการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
การดําเนินงาน 
 
ตัวบงชี้  5.1   การประกันคุณภาพ และการตรวจสอบคณุภาพ 
 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลสรุปการประเมิน

คุณภาพการศึกษา  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  
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 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารอางอิงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556  และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 8 

กรกฎาคม 2556 สํานักหอสมุดไดจัดทําเปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2555  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   ในฐานะเปนหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 30 

กรกฎาคม 2556  
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.1  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สํานกัหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2555 

2  (2) มี(1)+แผนการตรวจสอบ

คุณภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุด 

สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน

สํานักหอสมุด 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลการ

ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย

จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของ

หนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง

ภายในสํานักหอสมุด 

4  (4) มี(3)+การตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงาน โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวทิยาลัย 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2555 

สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.004  รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนนุการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบ

คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2555 

 
 
ตัวบงชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคณุภาพของหนวยงาน 
 สํานักหอสมุดกําหนดใหทุกแผนกเขามามสีวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยการ

จัดตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบรรณารักษ และ 

เจาหนาที่จากทุกแผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และ

ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว มีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ี่

กําหนดไว   มีการประเมินจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2555  เพื่อเผยแพรใหผูบริหารมหาวิทยาลยั  หนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชนไดรับทราบ    

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.2 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีกลไกการดําเนินงาน

ประเมินตนเองของหนวยงาน  

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

2  (2) มี(1)+ บุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดตัวบงชี ้

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2555 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

3  (3) มี(2)+ การประเมินผลตนเอง

ของหนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2555 สํานกัหอสมุด 

(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน

สํานักหอสมุด 

4  (4) มี(3)+ การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  (5) มี(4)+การปรับปรุงตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ 

สหส.อ5.2.006  รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจําปการศึกษา 2554 สํานักหอสมุด 

 
ตัวบงชี้ 5.3  การดําเนินกจิกรรม 5 ส 

     สํานักหอสมุดไดดําเนินกิจกรรม 5ส อ ยางตอเนื่อง ดวยเห็นถึงความสําคัญของการสราง

สุขลักษณะ  ในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใหบริการ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อทํา

หนาที่บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5ส 

อยางตอเนื่อง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5ส มี

ผลลัพทเปนรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน     มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเปน

หลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของแตละป 

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.3 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติ 

ในการดําเนนิกิจกรรม 5ส  

สหส.อ5.3.007  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรม 5ส สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

2  (2) มี(1)+มีคณะกรรมการหรือ

ผูรับผิดชอบดําเนนิงานกิจกรรม 5ส 

สหส.อ5.3.008  คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการกิจกรรม 

5ส สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.009  คําสัง่แตงตั้งกลุมพื้นที่กิจกรรม 5ส 

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

3  (3) มี(2)+มีการจัดกิจกรรม 5ส ของ

ทุกแผนก  

(อางถึง) สหส.อ5.3.007  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.010 เอกสารการจัดโครงการเผยแพร

ความรูกิจกรรม 5ส ประจาํปการศึกษา 2555 

4  (4) มี(3)+มีการรตรวจสอบและ

ประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5ส 

สหส.อ5.3.011 รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  

5ส สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงนโยบาย และแผนงาน

อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ5.3.011 รายงานสรุปผลการดําเนิน

กิจกรรม 5ส สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 
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สวนที่ 3 

การประเมินผลการดําเนินงาน 
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สวนที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนินการ 
 

ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

1.1 การกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน  วัตถุประสงค     

และแผนการดําเนินการ 

(1)  มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค  ไวเปน

ลายลักษณอักษร  

(2)  มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

(3)  มี(2)+บุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติภารกิจตามแนว

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

(4)  มี(3)+มีการเผยแพรใหประชาคมไดรับทราบ  และ

เสรมิสรางความตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

(5)   มี(4)+มีการทบทวนเพื่อปรับใหเหมาะสมกับ 

        สถานการณปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

 

1.2 การกําหนดนโยบาย / 

แผนงาน และการประเมิน

แผนงาน 

 

(1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับ

ปรัชญา ปณิธาน  และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  

(2)    มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน 

(3)    มี(2)+มีการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ          

ที่กําหนดไว  

(4)    มี(3)+มีการประเมินแผนงาน และโครงการ 

         ที่ไดดําเนินการแลว 

(5)    มี(4)+มีการนําผลการประเมินแผนงานและโครงการ 

มาใชปรับปรุง และพัฒนางานของหนวยงานใหดีขึ้น 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

รวมองคประกอบที่ 1 10  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 1 5.00  
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก   
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

2.1   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

2.2   งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

2.3   งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  (ตอ) 
 

 
ตัวบงช้ี 

 
 

เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

2.4   งานจดหมายเหตุ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

2.5   งานบริการสงเสริมวิชาการ (1)     มีการกําหนดไวในแผนงานประจําป 

(2)     มี(1)+มีการดําเนินงานตามแผน 

(3)     มี(2)+มีการสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)     มี(3)+มีการนําผลสรุปการดําเนินงานมา

วางแผนพัฒนาตอไป  

(5)     มี(4)+มีการรายงานผลการดําเนินงานตอ  

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 2 25  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2 5.00  
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.1  การบริหารและการจัดการ  (1)  มีแผนการบริหารและการจัดการ         

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผนการ

บริหารและการจัดการ 

(3) มี(2)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ 

โครงการ 

(4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 

(5) มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 

        พัฒนา      

 

 

 

5 

 

 

 

3.2  การกําหนดภาระหนาที่ของ 

        บุคลากร 

(1)  มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรไว 

อยางชัดเจน 

(2)  มี(1)+ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 

       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 

(3)   มี(2)+การดําเนินงานตามการปฏิบัติงาน 

       ของบุคลากรตามภาระหนาที่ 

(4)  มี(3)+การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

       บุคลากรตามภาระหนาที่ 

(5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       และพัฒนางานตอไป  

 

 

 

 

5 

 

 

3.3. ระดับความพึงพอใจของ         

ผูรับบริการ 

(1)   คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 

(2)   คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 

(3)   คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 

(4)  คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50 

(5)  คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 

 

 

4 

 

3.4  การพัฒนาบุคลากร (1)   มีแผนการพัฒนาบุคลากร 

(2)   มี(1)+ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

(3)   มี(2)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ  

(4)   มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 

(5)   มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 3  การบรหิารและการจัดการ (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

3.5   ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ 

ชวยในการบริหารและการ 

        ตัดสินใจ 

(1)  มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ      
(2)  มี(1)+ระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูล 

       สารสนเทศอยางเปนระบบ 

(3)  มี(2)+การดําเนินงานในการจัดเก็บ 

       ขอมูลสารสนเทศตามแผนงาน/โครงการ 

(4)  มี(3)+การประเมินแผนงาน/โครงการ 

 (5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน 

       พัฒนา 

 

 

 

 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 3 24  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3 4.80  
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

4.1  การเงินและงบประมาณ (1)   มีแผนการจัดทําแผนงบประมาณประจําป       

(2)   มี(1)+ กลไกในการใชงบประมาณประจําป 

       และสอดคลองกับนโยบายหลักของ 

มหาวิทยาลัย 

(3)  มี(2)+การดําเนินงานตามแผนงาน/ 

       โครงการ  

(4)  มี(3)+การประเมินผลการใชงบประมาณ 

       ประจําป 

(5)   มี(4)+การนําผลการประเมินมาวางแผน    

พัฒนา    

 

 

 

 

5 

 

4.2 การจัดสรรงบประมาณและการ
ตรวจสอบ 

         

(1)   มีการกําหนดนโยบายแผนงานการเงิน 

และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง 

        และครอบคลุมภารกิจ  

(2)   มี(1)+ระบบและกลไกการตรวจสอบ และ 

        มีการดําเนินกิจกรรม / โครงการตาม 

แผนงานที่กําหนด 

(3)   มี(2)+การติดตามประเมินผลดําเนินงาน 

        ทุกกิจกรรม / โครงการ 

(4)   มี(3)+การสรุปหรือรายงานและเผยแพรให 

        บุคลากรทราบ 

(5)  มี(4)+การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

       พัฒนา   

 

 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ  
ดํา เนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

4.3 การวิเคราะหตนทุนในการบริการของ
หองสมุด 

(1)   มีการจัดสรรงบประมาณประจําปและแผน/

โครงการเพื่อการดําเนินการใหบริการเปน

ลายลักษณอักษรและเปนระบบ 

(2)   มี(1)+การดําเนินงานตามงบประมาณ 

        และแผนงาน/โครงการ 

(3)  มี(2)+การวิเคราะหตนทุนในการดําเนิน งาน

และสรุปผลการดําเนินงาน 

(4)  มี(3)+การรายงานผลเพื่อเผยแพรใหผูที่

เกี่ยวของรับทราบ 

(5)  มี(4)+การนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง 

       พัฒนาเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

 

 

 

 

 

5 

 

รวมองคประกอบที่ 4 15  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4 5.00  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมินการ   
ดําเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.1 การประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบคุณภาพ 

(1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ 

        ดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

(2) มี(1)+แผนการตรวจสอบคุณภาพ 

(3)   มี(2)+กลไกเสนอผลการตรวจสอบและ 

       ประเมินผลตนเองโดยจัดทําเปนรายงาน

ประจําปเสนอคณะกรรมการประกัน

คุณภาพของหนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(4)   มี(3)+การตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

       โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

       การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 

(5)   มี(4)+การนําผลการตรวจสอบคุณภาพ

ภายในมาปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงาน 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

         

(1) มีกลไกการดําเนินงานประเมินตนเองของ
หนวยงาน 

(2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด   

ตัวบงชี้ 

(3) มี(2)+การประเมินตนเองของหนวยงาน 

(4) มี(3)+การนําผลการประเมินมาวางแผน

พัฒนา 

(5) มี(4)+การปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑ 

        การประเมินคุณภาพอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

5 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ตอ) 
 
  
 ตัวบงช้ี 

 
เกณฑการประเมิน 

ผลการ 
ประเมิน 

การดํา เนิน
งาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ของผู 

ประเมินฯ 

5.3  การดําเนินกิจกรรม 5ส (1)   มีนโยบาย แผนงาน แนวปฏิบัติในการ 

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส  

  (2)   มี(1)+คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

(3)   มี(2)+การจัดทํากิจกรรม 5ส ของทุก 

แผนก    

(4)   มี(3)+การตรวจสอบและประเมินผลการ

จัดทํากิจกรรม 5ส  

(5)   มี(4)+การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

        นโยบายและแผนงานอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

รวมองคประกอบที่ 5 15  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 5.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2555 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2555 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2555 
 

องคประกอบ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
คาเฉลี่ย            

ผลการประเมินการ
ดําเนินงาน 

( x ) 

ความหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนนิการ 

 

2 

 

5.00 

 

ดีมาก 

2.  ภาระงานหลัก 5 5.00 ดีมาก 

3.  การบริหารและการจัดการ 5 4.80 ดีมาก 

4.  การเงนิและงบประมาณ 3 5.00 ดีมาก 

5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 18   

คะแนนถวงน้ําหนัก** 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
89* 

 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดีมาก 

 
การคิดคํานวณ 
 * เทากับ (2x5.00) + (5x5.00) + (5x4.80) + (3x5.00) + (3x5.00) 

  =  10 + 25 + 24 + 15 + 15 

  =  89 

 

 ** เทากับ    89       =    4.94 

                   18 

 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 

 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 
 จุดเดน 

 1.  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัในการใหบริการและการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีมาตรฐานสากลในการดําเนินงาน และใชเทคโนโลยี RFID (RFID Self 

Check System) โดยไดนําระบบระบุตัวตนดวยเทคโนโลยีคลื่นวทิย ุ(Radio Frequency Identification 

Technology-RFID) มาใชในการยืม-คืนหนังสือดวยตนเองของผูใชและติดตั้งจุดคืนหนงัสือ (Books 

Return)    

 2.  จัดทําเอกสารดิจิทัลประเภทวทิยานพินธและงานวิจยัรูปแบบอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Thai 

Dissertation & Research Digital Collection) เพื่อเผยแพรองคความรูของมหาวทิยาลัยรังสิตใน

ฐานขอมูลของเครือขายหองสมุดมหาวทิยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเปนคลังความรูระดับชาติ และสงผลให

นักศึกษาและคณาจารยสามารถเขาถึงองคความรูจากวทิยานพินธและงานวจิัยของทุก

สถาบนัการศกึษาในประเทศไทย 

 3.  มีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมทุกหลักสูตรและสนับสนนุการวิจัย โดยมี

การพัฒนาเชิงปริมาณอยางตอเนื่องและเปนไปตามแผนการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 4.  มีบริการอิเล็กทรอนกิสทีค่รอบคลุมการใหบริการ จาํนวน 8 ประเภทบริการ ไดแก บริการตอ

อายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบคนขอมลูทรัพยากร

สารสนเทศ บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน  บริการขาวสารขอมลูผานเว็บไซต   บริการคนควา

อางอิงออนไลน (Ask a Librarian)  บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Check)  และบริการคืน

อัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return)  

5.  มีชองทางที่ใหผูใชสามารถติดตอสอบถามขอมูลไดหลายชองทาง  และเปนบริการเชิงรุกที่

ผูใชไมตองมาดวยตนเอง  ไดแก บริการตอบคําถามทาง e-mail, Facebook และระบบออนไลน (MSN) 

 6.  มีบริการวชิาการและวิชาชีพ โดยมกีารออกวารสารวิชาชพีทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร มีการจัดรายการวิทยุ Smile Library  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชอยางสม่าํเสมอ 

และมีโครงการรณรงคสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ 

 7.  มีการพัฒนาเรื่อง 5ส อยางตอเนื่อง โดยใชหลักการจัดการความรู สรางชมุชนนกัปฏิบัติดาน 

5ส จนกลายเปนแบบปฏิบัติที่ดี (Good practice) และไดรับการยอมรับจากประชาคมมหาวทิยาลัย 

 8.  บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถอยางสม่ําเสมอ และมีความคิดสรางสรรคใน

การพัฒนางาน 

9.  มีการวเิคราะหการใชงบประมาณในดานตาง ๆ มีการวิเคราะหตนทุนในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและการบริการ เพื่อประโยชนในการประเมินมูลคาการลงทนุและกาํหนดกลยุทธสรางความ
คุมคาของการดําเนนิงานของสํานักหอสมดุ 
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    ขอสังเกต 
 1. ดานการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักหอสมุดมีจํานวนและเครื่องคอมพิวเตอรไม

เพียงพอตอการใหบริการอินเทอรเน็ต สาํนกัหอสมุดมีโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาทดแทน
เครื่องเดิมแลว แตเนื่องจากเกิดความลาชาในกระบวนการจัดหาของหนวยงานที่เกีย่วของ จงึยงัไมไดรับ
เครื่องที่ไดขอจัดซื้อไปในปการศึกษา 2555 

     2. ดานทรพัยากรสารสนเทศ จากการสํารวจความพงึพอใจในปการศึกษา 2555 พบวาผูใชมี

ความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.66  

             3. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เพราะบุคลากรมีภาระงานมาก ทัง้ภาระงานหลัก ภาระงานรอง

และภาระงานรวมของสํานักหอสมุด  

4. การประชาสัมพันธการบริการแนะนํา/สอนการใชและอบรมวิธีการสืบคนและเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศใหคณาจารย นกัศึกษา และบุคลากรยังไมทั่วถงึ 

5. วารสารรังสติสารสนเทศยงัขาดคุณสมบัติความเปนมาตรฐานวารสารวิชาการในดานการ

ออกลาชากวากําหนด 

6. พื้นที่สําหรับบริการการอานและคนควาสําหรับผูใช หรือ Learning Common Area มีความ

แออัด ไมเพียงพอ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  จัดทําแผนการจัดหาเครื่องคอมพวิเตอรที่มีสมรรถนะเหมาะสมและจํานวนเพิ่มข้ึน 

2.  วิเคราะหตนทนุคาใชจายในการจัดหาตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเสนอขอ 

งบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือเพิ่มจากมหาวิทยาลัย 

 3.  มีการปรับเปลี่ยนแนวทางรวมถงึการดําเนนิการตางๆ ใหเกิดการพฒันาดานทรัพยากร 

สารสนเทศอยางตอเนื่อง โดยเนนในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มข้ึน 

และใหผูใชกลุมนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการแนะนาํทรัพยากรสารสนเทศตางๆ เพื่อใหตรงตอความ

ตองการมากขึน้ 

4.  วิเคราะหภาระงานและความตองการทางดานทักษะความสามารถเฉพาะตําแหนงของ 

บุคลากร เพื่อเสนอขออัตรากําลังเพิ่มจากมหาวิทยาลยั 

5.  เนนการประชาสัมพันธใหเขาถงึคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร อยางครอบคลมุและ

ใกลชิดยิ่งขึ้น 

6.  ปรับปรุงกระบวนการจัดทําและการผลิตวารสารรังสติสารสนเทศใหมีความรวดเร็วขึ้น  

รวมทัง้สงเสรมิและสนับสนนุใหบุคลากรของสํานักหอสมุดเขียนบทความและประชาสัมพนัธใหบคุลากร

ในวิชาชีพสงบทความมาตพีมิพเพิ่มข้ึน  
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7.  ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอพื้นที่ชัน้ลางของอาคารหอสมุดซึ่งเคยใชเปนหอง  

Study Room คืนจากการใชเปนหองเรียนของคณะการแพทยแผนตะวันออก เพื่อจัดทําเปน Learning 

Common Area สําหรับใหนักศึกษาใชเปนที่ศึกษาทบทวนความรูดวยตนเอง นอกจากนี้ควรมีหอง

สําหรับจัดเก็บหนงัสือทีม่ีการใชนอยหรือไมมีการใช จัดทําเปน Book Storage ทัง้นีเ้พื่อจะไดเพิม่พื้นที่

สําหรับการใหบริการนักศกึษาไดมากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 

รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 
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ภาคผนวก  ก 
รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบ 

 
 

คําอธิบายการใชรหัสสําหรับรายการอางองิ 

 
องคประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ1.1.001 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนนิงานสาํนกัหอสมุดประจําป 2555 

สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานักหอสมุด 

สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559  

สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบตัิการของสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต   

(2548-2555)  (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

 
องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั  
(ตัวบงชี้ 2.1) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยสีารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

(2553-2557) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 

สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2555 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ)  
(ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต     

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบตัิงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2555      

สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2555      

สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจาํปการศึกษา 2555   

 
(ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555  

สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 

2555 

สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2555  

สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจาํปการศึกษา 2555 

 
(ตัวบงชี้ 2.4)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001  แผนการปฏิบัติการแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา  2555 

สหส.อ2.4.002  รายงานการประชุมแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา  2555 

สหส.อ2.4.003  สรุปผลการดาํเนนิงานหอจดหมายเหต ุประจําปการศึกษา  2555 
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องคประกอบที่ 3 :  การบริหารและการจัดการ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ3.1.001 โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.1.002 ภาระงานของแผนกตางๆ 

สหส.อ3.1.003  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร สาํนกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.1.004     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2555 

สหส.อ3.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2555 

สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สํานักหอสมุดประจําป

การศึกษา 2555 

สหส.อ3.2.007 Job Description 

สหส.อ3.2.008 ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมดุ ประจําป 2555 

สหส.อ3.2.009 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  

สหส.อ3.2.010 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนและแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารง

ตําแหนง หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

สหส.อ3.3.011 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.3.012 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2555 

สหส.อ3.4.013 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุด 2555 

สหส.อ3.5.015 คูมือการใชงาน/(User manual) ระบบพัสดุออนไลน สํานักงานพัสดุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ3.5.016 เอกสารเว็บเพจหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2555 

สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2555 

สหส.อ4.1.003 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณประจําป 2555 

สหส.อ4.1.004 ขั้นตอนการเบกิจายงบประมาณ 

สหส.อ4.1.005 นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 2555 

สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ ประจําป 2555 

สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2555 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการประจาํป 2555 

สหส.อ4.3.009 ขอมูลคาใชจายในการดําเนนิงาน/จํานวนทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการตางๆ 

 
องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.1.002 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.003 ผลการตรวจสอบตนเองภายในสํานักหอสมุด 

สหส.อ5.1.004 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2554 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2555 

สหส.อ5.2.006 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 สํานักหอสมุด 

สหส.อ5.3.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.008 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส สาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.009 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.010 เอกสารการจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.3.011 รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 
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ภาคผนวก ข 

♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   -  การแนะนําการใชหองสมุดและอบรมวิธีการสืบคนขอมูล 

                 -  กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด   

      -  รายการวิทย ุSmile Library 

                 -  กิจกรรม RSU Loves to Read 

      -  วารสารรังสิตสารสนเทศ 
 

♦ สื่อประชาสัมพันธขาวสารบริการ 
                    -  จดหมายขาวสํานักหอสมุด 

                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Facebook 

                 -  เครือขายสังคมออนไลน   Twitter.com 
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♦ กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

 

 

                                                
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

การแนะนําการใชหองสมุด และอบรมวิธีการสืบคนขอมูล 
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กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด   
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รายการวิทย ุSmile  Library 
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กิจกรรม RSU Loves to Read 
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วารสารรังสติสารสนเทศ 
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♦ สื่อประชาสัมพันธขาวสารบริการ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด 
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  เครือขายสังคมออนไลน 
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