
 



            คํานํา 
 
 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 2556 นี้ จัดทําขึน้เพื่อรายงานผล

การดําเนินงาน พรอมทัง้นาํเสนอจุดเดน ขอสังเกต และขอเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการประเมินตน 

เองตามแนวทางการประกนัคุณภาพ ในระหวางวนัที่ 1 มิถุนายน 2556 – วันที ่ 31 พฤษภาคม 2557          

ที่ผานมา และนําเสนอแกผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ สาธารณชน คณะกรรมการประกนั

คุณภาพฝายวชิาการ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัรังสิต  

 
            ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดไดดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทาง PDCA  ที่           

มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวคือ 5 องคประกอบ จํานวน 16 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
    องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ 
    องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลกั 

                            องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
                            องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
                            องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 

 
          สํานกัหอสมุดหวงัเปนอยางยิง่วารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปการศึกษา 

2556 นี ้ จะเปนขอมูลสารสนเทศและหลักฐานที่จะสะทอนใหเห็นถงึความอุตสาหะมุงมัน่ของบุคลากรของ

สํานักหอสมุดทุกคนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพเพื่อการบริการวิชาการและบริการผูใช ตลอดจนรวม 

มือกันพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 
   ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูใชบริการหองสมุดทุกทานที่ไดสนับ 

สนุนการดําเนนิงานของสาํนกัหอสมุด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทุกทานมา ณ 

โอกาสนี้ สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะทีท่านจะไดใหแกสํานักหอสมุด เพื่อการพัฒนาคุณภาพอยางตอ 
เนื่องในโอกาสตอไป 

 
 
                                ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ 
                                                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
                                                                                            กรกฎาคม 2556 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 สํานักหอสมุดเปนหนวยงานสนับสนนุการศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับบัญชา

ข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ มกีารจัดแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 2 ฝาย ไดแก ฝาย

เทคนิคและบรกิาร และฝายพัฒนา และระดับแผนกจํานวน 5 แผนก ไดแก แผนกเทคนิค แผนกบริการ 

แผนกพฒันา  แผนกหอจดหมายเหตุ  และสํานักงานเลขานุการ ปจจุบันมีอัตรากาํลังทั้งสิน้ 28 คน        

ปการศึกษา 2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24,869,985.48  บาท (ยี่สิบส่ีลานแปด

แสนหกหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบหาบาทสี่ สิบแปดสตางค) มีการใชจายจริงเปนเงินทั้งสิ้น 

23,733,434.51 บาท  (ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยสามสิบสี่บาทหาสิบเอ็ดสตางค)   

มีการใชงบประมาณคิดเปนรอยละ 95.43 ของงบประมาณที่ไดรับ  โดยคาใชจายหลักนํามาใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,199,818.37  บาท (สิบส่ีลานหนึ่งแสนเกาหมื่น

เกาพันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค)  คิดเปนรอยละ  59.83 ของคาใชจายทั้งหมด  โดยใช

จายเปนคาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  

ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดไดกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานเพื่อการประกนั

คุณภาพตาม 5 องคประกอบ 16  ตัวบงชี้ โดยมีผลการดาํเนนิงานตอไปนี้  

 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  

สํานักหอสมุดมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคในการประกอบภารกิจให

สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ ในการกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดแผน โดยมี

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของฝาย

วิชาการ   ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดมีโครงการจํานวน 36 โครงการ โดยเปนโครงการที่ใช

งบประมาณ 24 โครงการ และไมใชงบประมาณ 12 โครงการ มีการดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยมี

โครงการบรรลุ 34 โครงการ และไมบรรลุ 2 โครงการ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเพื่อ

นํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป  
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 

 
 
 
 



 ข 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก  
สํานักหอสมุดมีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับ

หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

และสนองตอบความตองการของผูใช ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมองคความรูของมหาวิทยาลัย โดยได

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของภาระงานหลักดังกลาว 5 ตัวบงชี้   ไดแก  การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  การดําเนิน 

งานหอจดหมายเหตุ  และการบริการสงเสริมวิชาการ 

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ สํานกัหอสมุดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิงาน

และการใหบริการ อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในการบริหาร การจัดหา          

การจัดทาํฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท การบริการสืบคนและเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ 

การบริการยมืคืนทรัพยากรสารสนเทศ และใชเทคโนโลยี RFID ในการยืมคืนดวยตนเอง (Self 

Checking Service) โดยมีการติดตั้งเคานเตอรบริการยืมดวยตนเอง และจุดรับคืนหนังสือ (Books 

Return) นอกจากนี้ยังมีการใชระบบบริการหนงัสืออิเล็กทรอนิกส RSU Library eBook เพื่อรองรับการ

ใชหนงัสืออิเลก็ทรอนกิสภาษาไทยและอปุกรณพกพา และมีการพัฒนาและบํารุงรักษาเวบ็ไซตของ

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

ในปการศึกษา 2556 มีเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 105 เครื่อง โดยเปนเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับบริการผูใช 27 เครื่อง (คิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 878.65 คน)  

 บุคลากรของสาํนักหอสมุดไดรับการพัฒนาทักษะความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

สม่ําเสมอ เฉลีย่คนละ 2.57  กิจกรรมตอป  

  การจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ในปการศึกษา  2556  มีการจัดสรรงบประมาณ      

เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวนเงินทั้งสิ้น   14,199,818.37  บาท      (สิบส่ีลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกา        

พันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค)   คิดเปนรอยละ 59.83 ของคาใชจายทั้งหมด โดยใชจาย

เปนคาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท   

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

(23,723.64 คน) มีสัดสวนเทากับ 598.55  บาทตอ  1 คน และคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 65.19  ของคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด    

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท มีจํานวนทัง้สิน้  26,116,363  รายการ  ดังนี ้

  เมื่อเปรียบเทยีบกับปการศึกษา 2555  มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 10.33  มีสัดสวน

ทรัพยากรสารสนเทศ  (26,116,363  รายการ) ตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (23,723.64 คน) 

เทากับ 1,100.85  รายการ  ตอนักศกึษา 1 คน  และมีจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

(25,941,588  รายการ)  คิดเปนรอยละ 99.33 



 ค

 การบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดมีการเปดใหบริการตั้งแตวันจนัทรถึงวันศกุร 

เวลา 08.30 ถึง 21.00 น. และใหบริการในวันเสาร-อาทิตย  เวลา 09.00-19.00 น. รวมชัว่โมงเปด

ใหบริการเฉลีย่  12.5 ชั่วโมงตอวัน    และมีบรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยคนควา  มีการพัฒนา 

การใหบริการตอบคําถามผานออนไลน ไดแก  E-mail   Facebook   Twitter   ตลอดเวลาที่เปดใหบริการ

ต้ังแตเวลา  08.30 ถงึ 20.30 น.  รวมเวลาตอบคําถามและชวยการคนควา 12  ชั่วโมงตอวนั  มีบริการ

อิเล็กทรอนกิสตลอด  24  ชั่วโมง  มีผูใชบริการรวม  5,019,524 คร้ัง      

ปการศึกษา 2556 มีจํานวนผูเขาใชจํานวนทัง้สิ้น 2,813,742 คร้ัง   (หอสมุดกลาง  178,290  

คร้ัง  หองสมดุศูนยศึกษาวภิาวดี  3,027 คร้ัง  หองสมดุศูนยศึกษาสาทรธาน ี  5,228  คร้ัง  และการใช

ผานเว็บไซตจาํนวน  2,627,197 คร้ัง)   และมกีารใชบริการตางๆ  รวม 5,475,812 คร้ัง   โดยเฉลี่ยผูใช  

(นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 23,723.64 คน)  ใชบริการหองสมุดคนละ 230.81 คร้ังตอป    โดยแยกเปน

การใชบริการ ณ จุดหองสมดุ  และบริการอิเล็กทรอนกิส  ดังนี ้

 

การใชบริการหองสมุด 
ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ  ณ จดุหองสมุด  

    1.1  ผูเขาใช หอสมุดกลาง 178,290   

    1.2  ผูเขาใชหองสมุดศนูยศึกษาสาทรธาน ี 5,228   

    1.3  ผูเขาใชหองสมุดศนูยศึกษาวิภาวดี 3,027 

    1.4  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ   174,558 

    1.5  การยมืทรัพยากรฯ  30,326 

    1.6  การคืนทรพัยากรฯ 36,238 

    1.7  การใชบริการตอบคําถาม 4,025 

    1.8  การใชบริการอินเทอรเน็ต 9,480 

    1.9  การใชบริการ Books drop 1,280 

    1.10 การใชบริการหองศึกษากลุม(Study Room) 757 

    1.11 การลงทะเบียนและตออายุสมาชกิ   9,999 

    1.12 การบริการหนังสือใหมประจาํสัปดาห 3,080 

2. การใชบริการอิเล็กทรอนกิส  

     2.1  การใชผานเว็บไซต 2,627,197 

     2.2  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 1,856,947   

     2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 522,720 



 ง 

     2.4  การยมืทรัพยากรฯ ตอออนไลน 3,657 

     2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 109 

     2.6  การยมืทรัพยากรฯ ผาน Self  Check 1,609 

     2.7  การคืนทรพัยากรฯ ผาน Books Return 3,221 

     2.8  การจองทรัพยากรฯ ผานออนไลน 48 

     2.9  การบริการขอมูลผูใชผานออนไลน 4016 

                                            รวมทั้งหมด 5,475,812   

 

นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดมีการวิเคราะหการใชงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

และในการใหบริการหองสมดุ  โดยคํานวณตนทนุตอหนวยของทรพัยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ (0.90 

บาทตอหนวย) และวิเคราะหตนทนุตอหนวยของการใหบริการตอจํานวนการใชบริการทัง้หมด (4.32 

บาทตอหนวย)  เพื่อประโยชนในการประเมินมูลคาการลงทุนและกําหนดกลยุทธสรางความคุมคาของ

การดําเนินงานของสํานักหอสมุด 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชประจําปการศึกษา 2556 อยูในระดับดี มคีาเฉลี่ย  3.92  

ดานที่มีคาเฉลีย่สูงสุดคือ  ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.27  ดานสถานที ่ วัสดุ  ครุภัณฑ  มีคาเฉลี่ย  

4.02  ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.90   ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย  3.85  

ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มคีาเฉลี่ย  3.82  และดานเครือ่งมือและอุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.66     

 การดําเนินงานดานจดหมายเหต ุ  สําหรับปการศึกษา 2556 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการ

กับเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ไดแก การรับและจัด  

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสติ  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยัรังสิต และรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต จํานวน 62 

รายการ การแปลงวิดีทัศนเร่ืองสําคัญๆ เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส จาํนวน 12 รายการ การรวบรวมวดีิทัศน

บทสัมภาษณของ ดร. อาทิตย อุไรรรัตน และเรื่องที่เกี่ยวกับมหาวทิยาลยัรังสิตซึง่เผยแพรอยูบนยทูบู 

จํานวน 9 รายการ ถอดเทปประวัติศาสตรมหาวทิยาลัยรังสิตจากคาํบอกเลา จํานวน 1 เร่ือง กําหนด

รหัสและจัดเกบ็เอกสารจดหมายเหตุและวตัถุจดหมายเหตุ และการบันทึกรายการบรรณานกุรมใน

ฐานขอมูล จาํนวน 1,723 รายการ รวมเอกสารจดหมายเหตุและวตัถุจดหมายเหตุที่มีอยูในฐานขอมูล 

จํานวน 1,987 รายการ แบงเปนประเภทไดดังนี ้ ของที่ระลึก จํานวน 152 รายการ ส่ิงพิมพ จํานวน 

1,604 รายการ วิดีทัศน จํานวน 141 รายการ ซีดี จาํนวน 58 รายการ ดีวีดี จาํนวน 30 รายการ สไลด  

จํานวน 1 รายการ แถบบนัทกึเสียง จํานวน 1 รายการ  



 จ 

 แผนกหอจดหมายเหตุไดพฒันาเว็บไซตและฐานขอมูลจดหมายเหต ุ โดยในปการศึกษา 2556 

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

รวมจํานวน 1, 594 คร้ัง 

การบรกิารสงเสริมวิชาการ ในปการศึกษา 2556 ไดมีจัดการปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับ

นักศึกษาใหม การสอนวิธกีารสืบคนขอมูล รวมทัง้สิน้ 43 สาขา 1,960 ราย และจัดอบรมการใช

ฐานขอมูลเพื่องานวิจยัใหแกนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิน้ 24 สาขา 

590 คน  และจัดอบรมการใชฐานขอมูลออนไลนและแหลงขอมลูเพื่องานวิจัยใหกับอาจารยผูสอนใน

คณะตาง ๆ  รวม 21  คณะ จํานวน  170  คน   

มีการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอานและการใชหองสมดุสําหรับนักศกึษา จาํนวน 10 คร้ัง จดั

นทิรรศการใหญ จาํนวน  8  คร้ัง  จัดบอรดแนะนาํขอมลูเร่ืองตาง ๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน รวมถงึ

แนะนาํขาวสารตางๆ จํานวน  47 เร่ือง  

มีการจัดทาํวารสารวิชาชพี “รังสิตสารสนเทศ” เพื่อการเผยแพรขอมูลความรูทางดาน

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และวิชาการดานอืน่ ๆ ที่เกีย่วของ โดยมกีําหนดออก ปละ 2 

ฉบับ (ราย 6 เดือน) ต้ังแตป พ.ศ. 2538  มีการผลิตวารสารรังสิตสารสนเทศมาออกเผยแพรแลวจํานวน 

35 ฉบับ  

   มีรายการวทิยุ Smile Library หองสมดุบนหนาปดวทิยุ 97.25 MHz  ออกอากาศเปนประจาํ

ทุกวนัพฤหัสบดี ระหวางเวลา 12.00 ถงึ 13.00 น. โดยบุคลากรทกุคนไดมีสวนรวม ปการศึกษา 2556        

มีการจัดรายการ จํานวน 22 คร้ัง  รายการวทิยุ Smile Library ยอนหลงัเผยแพรอยูบนเวบ็ไซต 

http://library.rsu.ac.th 

  มีการจัดทํา “จดหมายขาวสํานักหอสมุด” รายเดือน ซึ่งจัดทาํทัง้ในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพและ

ฉบับอิเล็กทรอนิกสที่ http://library.rsu.ac.th/library_newsletter.html) มีการเผยแพรจดหมายขาวเปน

จํานวน 117 ฉบับ  

 นอกจากนี ้  สํานกัหอสมุดไดใชเครือขายสังคมออนไลน (Social Networking) ไดแก 

Facebook (rsulibrary@hotmail.com) Youtube และ Twitter (@Rangsit_Library) เปนชองทางในการ

ส่ือสารประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆ กับผูใช  

มีการรณรงคการอานเปนวาระแหงชาติ   โดยจัดรณรงคแคมเปญ RSU Loves to Read  

ตลอดปการศึกษา และยงัไดเขารวมเปนภาคีเครือขายกับกรุงเทพมหานครในโครงการรณรงคกรุงเทพ 

มหานครเปนมหานครแหงการอาน 2556  (World  Book Capital 2013)  

มีบริการวิชาการแกสังคม  โดยรวมมือกบัหองสมดุเครอืขายภายนอก 12 แหง จัดกิจกรรม 

Friends of the Library  เพื่อการแลกเปลี่ยนหมนุเวยีนทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจนมีกจิกรรม

สงเสริมการแบงปนความรูใหกับสมาชิก  ชุมชน  และผูสนใจทัว่ไปเปนประจําทุกป   



 ฉ 

มีความรวมมอืเครือขายระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   เพื่อใหเกิดความรวมมือ

กันในดานตาง ๆ  ใหเกิดการพัฒนาดานวิชาชพี  และการใหบริการผูใช  อีกทัง้ใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ  ใหความชวยเหลือกนัในดานวิชาการระหวางสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยในป

การศึกษา 2556  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  ไดรับหนาที่เปนประธานเครอืขายฯ  

ซึ่งมีวาระตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2556 - สิงหาคม 2558  และจะมกีารจัดประชุมทุก 2 เดือน 

มีการจัดกิกรรมทอดผาปาหนังสือใหกับโรงเรียนในเขตชมุชน  เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู   

ปละ 1 คร้ัง โดยปที่ผานมาจดัทอดผาปาโรงเรียนวัดรังสติ  

   มีบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก โดยเปดเขาใชไดตลอดเวลาทาํการ มีบริการคนขอมูลและ

สงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูขอใชมาจากหนวยงานภายนอกโดยผานเครือขายความรวมมอืระหวาง

หองสมุดทั้งสถาบนัของรัฐและเอกชน หรือติดตอใชบริการดวยตนเอง  ในปการศึกษา 2556 มีการขอใช

บริการสําเนาเอกสารจากหนวยงานอื่น ๆ  รวมทัง้สิ้น  3,923  ราย   

   มีการฝกปฏบัิติงานที่เกี่ยวของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ใหกับนักศึกษาที่เรียนโดยตรง และสาํหรบันักศึกษาสาขาดานอืน่ๆ ตามความเหมาะสม ในปการศึกษา 

2556 มีการฝกปฏบัิติงานใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จาํนวน 3 คน นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

จํานวน 2 คน  และนักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จาํนวน 2 คน 

 
 ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ  
สํานักหอสมุดมีสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน มีการกาํหนดโครงสรางและแบงสวนงาน มกีาร

บริหารงานอยางมีสวนรวม มีคณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด มกีารประชุมเปนประจําเดือนละครั้ง

และมีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนที่ปรึกษา มีการบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะหและประเมนิความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ตลอดจน มีการกําหนดแผนกาํจัดและลดระดับความเสีย่ง      

มีการพฒันาบคุลากรโดยใชแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาฝายวชิาการและแผนการ

จัดการความรูของมหาวทิยาลัยเปนแนวทาง  

ในปการศกึษา 2556 มีกิจกรรมพัฒนาบคุลากร รวมจาํนวน 463 คร้ัง จําแนกเปนการประชมุ 

การฝกอบรม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน ในจาํนวนดังกลาวเปนการจัด

โดยสํานกัหอสมุดเองจํานวน 9 คร้ัง บุคลากรไดรับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 16.54 คร้ังตอป มีการกําหนด

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงไวในคําบรรยายลักษณะงาน  



 ช 

มีการใชขอมูลสารสนเทศจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Horizon Dynix Library System) ระบบ

การยืม-คืนดวยตนเองดวย RFID ผานระบบ Self Checking Service และ Books Return System และ

ระบบบันทกึขอมูลการเขาใชหองสมุดของผูใชจากการสแกนบารโคด ตลอดจน ระบบบริหารงาน

งบประมาณและแผนงานของมหาวทิยาลยั ในการบริหารงาน มีการบํารุงรักษาระบบ ติดตาม

ประเมินผลและใชสารสนเทศในการตัดสินใจ      
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 4.80 

 
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  

สํานักหอสมุดมีแผนการเงนิและงบประมาณ โดยงบประมาณและคาใชจายหลักนําไปใชในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนในหลกัสูตรตางๆ ของมหาวทิยาลยั ทัง้นี้ใน

การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  มีวิธกีารจดัสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ

จํานวนของนกัศึกษาในแตละคณะเพื่อความเหมาะสม  นอกจากนี้ยงัมีการพัฒนาโครงการตางๆ ที่

สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนของฝายวิชาการ  การวางแผนการเงินและงบประมาณ

ใชหลักการมีสวนรวม และมีการพิจารณางบประมาณตามขั้นตอนที่มหาวทิยาลัยกําหนด ในการใช

จายเงิน มกีระบวนการอนมุติั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทุกโครงการ   และมีการตรวจสอบการ

ใชงบประมาณทุกสิ้นภาคการศึกษา  และสิ้นปงบประมาณ  เพือ่ติดตามการใชงบประมาณใหเปนไป

ตามแผน  และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของสํานักหอสมุด

ตอไป 

ปการศึกษา 2556 ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24,869,985.48 บาท (ยี่สิบส่ีลานแปด

แสนหกหมื่นเกาพันเการอยแปดสิบหาบาทสี่สิบแปดสตางค)   มีการใชจายจริงเปนเงินทั้งสิ้น 

23,733,434.51 บาท  (ยี่สิบสามลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยสามสิบส่ีบาทหาสิบเอ็ดสตางค)   

คิดเปนรอยละ 95.43 ของงบประมาณที่ไดรับ   

 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 

 
องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    

สํานักหอสมุดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพซึ่งประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกแผนก และมีการสลับสับเปลี่ยนทุกป       

มีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพที่เกี่ยวกับภาระงานหลัก ที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของสํานักหอสมุด  

 



 ซ 

นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ซึ่งเปนกลไกพื้นฐานในดานความมี

ระเบียบ ความสะอาด และ  สุขนิสัย  มีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะอนุกรรมการ

ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ควบคูกันไป นับเปนกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพและพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง   

ระบบ กลไกและการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ

และประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด คณะกรรมการประกัน

คุณภาพฝายวิชาการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

สํานักหอสมุดไดสรุปและวิเคราะหผลของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนวทางแกไข 

และไดนําเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและเผยแพรตอสาธารณชน   
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงานไดคะแนนเทากับ 5.00 
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 16 ตัวบงชี ้ มีผลการ

ดําเนินงานเทากับ 4.94  หรืออยูในระดับดีมาก 
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สวนที่ 1 
สถานภาพทั่วไป 

 
1.1  สถานภาพทั่วไปในปจจุบัน 
 
  สํานักหอสมุดเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวทิยาลยัรังสิต มีฐานะเทียบเทาคณะ มีสายการบงัคับ

บัญชาขึ้นตรงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดทําหนาทีบ่ริหารและ

ควบคุมการดาํเนนิงานดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของสํานักหอสมุด 

ผูบริหารมหาวทิยาลยัรังสิตไดเร่ิมโครงการกอต้ังหองสมดุขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 โดยรับบุคลากร

ตําแหนงบรรณารกัษเขาทําหนาที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณสําหรับงาน

หองสมุด โดยใชพื้นที่บริเวณชั้น 6 ของอาคารจอดรถโรงพยาบาลพญาไท 1 เปนที่ทาํการชั่วคราว และ

เมื่อมหาวทิยาลัยเปดการเรียนการสอน ณ สถานที่ต้ังปจจุบันในป 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. เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 
แผนและโครงการพัฒนา ปการศึกษา 2556 
               สํานักหอสมุด มีแผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของมหาวทิยาลยั (2556-2559) 

และแผนพัฒนาฝายวชิาการในดานการบริการวิชาการ (2556-2559) โดยกําหนดเปนแผนงานดานตางๆ 

ดังนี ้

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนาํองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยทุธ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

2. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของมหาวทิยาลัย 

3. โครงการคลังจดหมายเหตอิุเล็กทรอนกิส 
4. โครงการจัดทาํประวัติศาสตรมหาวิทยาลยัรังสิตจากคาํบอกเลา (Oral History) 

5. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

6. โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธออนไลน 
7. โครงการพฒันาระบบจัดการองคความรูสํานักหอสมุด 

8. โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU Loves to Read 

9. โครงการจัดรายการวทิย ุSmile Library 
กลยทุธ  1.2  จัดทําโครงสรางพื้นฐานทีดี่ 

1. โครงการคาบาํรุงรักษาประตูอัตโนมัติทางเขาชัน้ 3 และ 5 

2. โครงการซอมแซมและบํารุงรักษากลองวงจรปด 

3. โครงการจัดทาํหองแสดงนทิรรศการ 
4. โครงการปรับปรุงเคานเตอรใหบริการ ยืม-คืน และบริการตอบคําถาม 
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5. โครงการจัดทาํหอง Group Study เพื่อบริการผูใชเฉพาะกลุม 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพือ่ใหบริการ

ผูใช 

7. โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 

8. โครงการปรับปรุงหองน้าํอาคารหอสมุด ชัน้ 2-6 

9. โครงการปรับปรุงหองโถงชัน้ลางเพื่อเปนบริเวณศึกษาเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษา (Common area) 

กลยทุธ  1.3  พัฒนาทรพัยากรบุคคลและสวัสดิการที่ดี 
1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

2. โครงการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร : การศึกษาดูงาน
หองสมุดจากสถาบนัอุดมศึกษา 

กลยทุธ  1.6  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
1. โครงการพฒันาคุณภาพสํานกัหอสมุด 

2. โครงการกิจกรรม 5ส 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคณุภาพบัณฑิต 
กลยทุธ 2.2  การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

1. โครงการพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. โครงการสัปดาหหองสมุด 

3. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสตูรที่มีการ
เรียนการสอน 

4. โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 

5. โครงการพฒันาการบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสผานอปุกรณพกพา             

(RSU Mobile Library) 

6. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
7. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 กลยุทธ 2.3  พัฒนากจิกรรมและการบริการสําหรบันักศกึษาและศิษยเกา 
1. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 

2. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยทุธ 4.3  การพัฒนาบคุลากรดานการวิจยัและงานสรางสรรค 

1. โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารย เพื่อใชในการวิจัยและการ
พัฒนาตนเอง 

กลยุทธ 4.4  สรางโครงการความรวมมือดานงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมกับ
เครือขายดานการวิจัย ทั้งภายในและภายนอก 

    1.  โครงการจัดเก็บผลงานวจิัย ผลงานวิชาการของอาจารย มหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธ 5.3  ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

1. โครงการทอดผาปาหนังสือ 

                ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนดําเนนิงานโดยมีโครงการเพื่อใหสอดคลอง

กับแผนพฒันาสํานักหอสมดุ จํานวน 36  โครงการ  ไวดังนี ้

1. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read  

2. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการจัดรายการวิทยุ Smile Library 

4. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

5. โครงการคาบํารุงรักษาประตูอัตโนมัติทางเขาชั้น 3 และ 5 

6. โครงการซอมแซมและบํารุงรักษากลองวงจรปด 

7. โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารย เพื่อใชในการวิจัยและการพัฒนา
ตนเอง 

8. โครงการจัดทําหองแสดงนิทรรศการ 
9. โครงการปรับปรุงเคานเตอรใหบริการ ยืม-คืน และบริการตอบคําถาม 

10. โครงการพัฒนาการบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา 

11. โครงการจัดทําหอง Group Study เพื่อบริการผูใชเฉพาะกลุม 

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อใหบริการผูใช 

13. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด 

14. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

15. โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
16. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 
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17. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 

18. โครงการพัฒนาและเผยแพรขาวสารและสื่อประชาสัมพันธออนไลน 
19. โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 

20. โครงการทอดผาปาหนังสือ 

21. โครงการสัปดาหหองสมุด 

22. โครงการกิจกรรม 5ส 

23. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

24. โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารหอสมุด ชั้น 2-6 

25. โครงการปรับปรุงหองโถงชั้นลางเพื่อเปนบริเวณศึกษาเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

(Common area) 

26. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 
27. โครงการจัดทําประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 

28. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
29. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

30. โครงการรับนักศึกษาทุนชวยงานหองสมุด 

31. โครงการจัดเก็บผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย 

32. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน
การสอน 

33. โครงการวิเคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

34. โครงการเพิ่มพูนความรูประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร : การศึกษาดูงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

35. โครงการพัฒนาระบบจัดการองคความรูสํานักหอสมุด 

36. โครงการจัดหาฐานขอมูลองคความรูที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อพัฒนา
งานวิจัย 

 
1.3  แผนพัฒนาในอนาคต ปการศึกษา 2557 
             ในปการศึกษา  2557 สํานักหอสมุดไดกําหนดแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555-2559 ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การนําองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 
กลยุทธที่ 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

                    1. โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Love to Read 

                    2. โครงการนิทรรศการและหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป  มหาวิทยาลัย

รังสิต 

                    3. โครงการจัดรายการวิทยุ Smile Library 

                    4. โครงการหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

                    5. โครงการปรับปรุงทางกายภาพอาคารหอสมุดประจําปการศึกษา 2557 

                    6. โครงการจัดทําประวัติศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 

                    7. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 

 

กลยุทธที่ 1.2 จัดทําโครงสรางพื้นฐานที่ดี 

                     1. โครงการจัดทําหองคลังหนังสือ/วารสารเกา 

                     2. โครงการปรับปรุงปายรายชื่อชั้นหนังสือ/วารสาร 

                     3. โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือ 

 

กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ 

                    1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

 

กลยุทธที่  1.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

                    1. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธที่ 2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมุงสูความเปนนานาชาติ 

                    1. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

                    2. โครงการสัปดาหหองสมุด 

                    3. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา 

2557   

                    4. โครงการพัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณพกพา (RSU Library eBook) 

                    5. โครงการผลิตสื่อแนะนําการใชหองสมุด (ภาษาอังกฤษ) 

                    6. โครงการพัฒนาทักษะการคนควาขอมูลเพื่อการศึกษาแกนักศึกษา 
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                    7. โครงการพัฒนาระบบการจัดการวารสารออนไลน (e-Journal) ภาษาไทย 

                    8. โครงการปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

 

กลยุทธที่ 2.3  พัฒนากิจกรรมและการบริการสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา 

                     1. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมุด 

                     2. โครงการรับนักศึกษาทุนชวยงานหองสมุด 

                     3. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด    

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

                    1. โครงการพฒันาทักษะและความรูเพื่อการคนควาวิจัย และการพัฒนาตนเอง              

แกอาจารย และนักวิจัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธที่ 5.1  กําหนดนโยบาย และพัฒนาการบริหาร การบริการวิชาการ 

                    1. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 

 

กลยุทธที่ 5.3  ใชการบริการวิชาการเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของสังคม 

                     1. โครงการทอดผาปาหนังสือ 

  

1.4  ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ  

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลัยไดอนุมัติใหสํานักหอสมดุ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 

และเพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติ จึงใชชื่อใหมวา  สาํนักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ  นับต้ังแตป 

พ.ศ. 2538 เปนตนมา จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลัยไดใหกลบัไปใชชื่อเดิม คือ สํานกัหอสมดุ 

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 ส่ือโสตทัศน 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 ส่ือโสตทัศน 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 ส่ือโสตทัศน หนงัสืออางอิง ฐานขอมูลออนไลน การใหบริการจองหนังสือ บริการหนงัสือ

สํารอง บริการแสดงหนังสือใหมและวารสารใหมประจําสปัดาห การใหบริการคนหาตัวเลมหนงัสือ/

วารสาร รวมทั้งการจัดเก็บหนงัสือ หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ  วิทยานิพนธ  วารสาร และ ส่ือโสต

ทัศน นาํจัดเรียงขึ้นชัน้ใหถูกตองตามระบบหมวดหมู การจัดเตรียมหนังสือที่ชํารุดและซอมแซมหนังสือ   

 

2.2 งานบริการสารสนเทศ 

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนําและชวยการคนควา  การบริการตอบคําถาม  

บริการรวบรวมบรรณานกุรมเฉพาะเรื่องแกอาจารย  นักวจิัย  บริการแนะนําวิธกีารสืบคนขอมูลจาก

แหลงตางๆ  การใหบริการสืบคน WEBPAC การบริการอินเทอรเน็ต บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

ออนไลน  การปฐมนิเทศและการสอนวิธกีารใชหองสมุด การบริการยมืระหวางหองสมุด บริการสาํเนา

บทความระหวางหองสมุด 
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2.3 งานบริการการอาน 

       มีหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องการใหบริการหนงัสอืทั่วไป  หนงัสืออางอิง ปริญญานิพนธ 

วิทยานิพนธ ส่ือโสตทัศนประเภทตาง ๆ การบริการวารสารฉบับปจจุบันและฉบับยอนหลัง    บริการ

หนงัสือพมิพฉบับปจจุบันและยอนหลัง  บริการกฤตภาคหนงัสือพิมพ    บริการสิง่พิมพพเิศษ/จุลสาร   

การใหคําแนะนําการคนหาทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้ การตรวจชัน้หนงัสือและวารสาร รวมทัง้การจัด

นิทรรศการขาวสารทีน่าสนใจ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดเตรียมวารสารฉบับลวงเวลาเพื่อ

สงเย็บรวมเลม การดูแลตรวจทางเขา-ออกและเก็บสถิติผูเขาใชสํานกัหอสมุด 

 

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 – ปจจบัุน) 
 

   
 
                                                                                          
 
               
 

             
 
                                                                                                                         

 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                             

                                                                                    
                                                      
                 
                                                                                        

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

สํานักงานเลขานุการ 

แผนกพัฒนา แผนกเทคนิค แผนกหอจดหมายเหต ุ

รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ 

แผนกบริการ 

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา 
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 คณะกรรมการบริหารสาํนักหอสมุด    

1.   ดร. มลิวัลย  ประดิษฐธีระ       ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด     ประธาน 

2.   นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ   กรรมการ 

3.   นางพัชรา  หาญเจริญกจิ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา           กรรมการ 

4.   นางกนกวรรณ จันทร  หัวหนาแผนกเทคนิค                     กรรมการ 

5.   นางสาวรตันาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา     กรรมการ 

6.   นางสาวชะออน พันถัน  หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร          กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักหอสมุด 

1.    ดร. มลิวลัย  ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  ประธาน 

2.    นางนฤมล พฤกษศิลป  รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ  กรรมการ 

3.    นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ หัวหนาแผนกพัฒนา           กรรมการ 

4.    นางกนกวรรณ จันทร  หัวหนาแผนกเทคนิค           กรรมการ 

5.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   

6.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

7.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย  บรรณารักษแผนกบริการ         กรรมการ 

8.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

9.    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร   เจาหนาที่แผนกบริการ             กรรมการ 

10.  นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว   เจาหนาที่แผนกเทคนิค       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.    นางกาญจนา เพง็คําศร ี  บรรณารักษแผนกบริการ            กรรมการ   

6.    นางสาวลมัย ประคอนสี  บรรณารักษแผนกเทคนิค            กรรมการ 

7.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย  บรรณารักษแผนกบริการ         กรรมการ 

8.    นางสาวพรศรี  สุขการคา    เจาหนาที่แผนกพัฒนา         กรรมการ 

9.    นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว  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.    หัวหนาแผนกหอจดหมายเหตุ                                                               กรรมการ 

8.    หัวหนาสาํนักงานเลขานุการ                  กรรมการ  

9.    ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส                                                   กรรมการและ 

                                                                                                                  เลขานุการ 

   10.  เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส                                                กรรมการและ 

                                                                                                                     ผูชวยเลขานุการ 
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       คณะอนกุรรมการกจิกรรม 5ส 
1.    นางสาวศิริรัตน พวงรอย       บรรณารักษแผนกบริการ   ประธาน 

2.    นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน       บรรณารักษแผนกเทคนคิ          รองประธาน 

3.    นางพัชรา หาญเจริญกจิ            รองผูอํานวยการฝายพฒันา           อนุกรรมการ 

4.    นางสาวชะออน พนัถนั         หัวหนาสาํนักงานเลขานกุาร  อนุกรรมการ 

5.    นางกัลยา ตันจะโร         บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ 

6.    นางสาวทิพยวารี วงษเจริญธรรม    บรรณารักษแผนกบริการ  อนุกรรมการ 

7.    นางสาวประทีป ชนิบด ี        บรรณารักษแผนกพัฒนา        อนุกรรมการ 

8.    นางกฤตยิาพร ทองพูล        เจาหนาทีแ่ผนกเทคนิค              อนุกรรมการ 

9.    นางกนัยา ไทยฉาย        เจาหนาทีแ่ผนกบริการ  อนุกรรมการ   

10.  นางสาวอรกัญญา กญุชชญาวนิช   เจาหนาที่แผนกหอจดหมายเหต ุ อนุกรรมการและ 

    เลขานุการ 

11.  นางสาวพรศรี สุขการคา        เจาหนาทีแ่ผนกพฒันา           อนุกรรมการและ  

              ผูชวยเลขานุการ 

 
 
1.6  จํานวนบุคลากร 
 บุคลากรของสํานกัหอสมดุมีจํานวนทัง้สิ้น 28 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       8  คน 

        คุณวุฒตํ่ิากวาปริญญาตรี      4  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 2 

5. สํานักงานเลขานุการ - 1 1 

รวม 14 13 27* 

* 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                            หัวหนาสาํนักงานเลขานกุาร 

 

           บุคลากรประจาํแผนก  มีดังนี ้     
              แผนกเทคนิค 

1.  นางกนกวรรณ จันทร                            หัวหนาแผนก            

2.  นางดาวรัตน  แทนรัตน                     บรรณารักษ 

3.  นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน                     บรรณารักษ 

4.  นางสาวลมัย  ประคอนสี                             บรรณารักษ 
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5.  นางอาภาวรรณ แยมสิน                        บรรณารักษ 

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 หวัหนาแผนก 

2.  นางสาวอรกัญญา กุญชชญาวนิช เจาหนาที ่
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    สํานกังานเลขานุการ    
 1.  นางสาวชะออน  พนัถนั                           หัวหนาสํานักงาน 

 
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

เนื้อที่สําหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถจุผูอานได ประมาณ 2,000 กวา

คน  และจุหนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลวเสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คา

กอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 ลานบาท ทําใหสามารถปฏบัิติหนาที่ในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสอื วารสาร หนงัสือพมิพ ส่ือโสตทัศน และสื่อ

อิเล็กทรอนกิส เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถูกตองและตรงกับความตองการ  ไดมีพิธีเปดอาคาร

อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย  ฯพณฯ นายทวชิ 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 ซึ่งไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 

2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อเดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit 
University Library) 
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พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น  มพีื้นทีท่ัง้สิ้น 9,300 ตารางเมตร 

 ปจจุบันมกีารแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ  ดังนี ้
ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพ  RSU Health Care       

ฝายกิจการนักศึกษา  สํานังานศิษยเกาและชุมชนประชาสัมพันธ  สํานักงานวางแผนและพัฒนากิจการ

นักศึกษา ศูนยบริการนานาชาติ หองฝกอบรมศูนยนวัตกรรมการเรียนรู และหองประชุมจุผูใชได

ประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่บริเวณโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชน

ทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน  โดยไมไปรบกวนผูใช

ในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 

  ชั้นที ่ 2 ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานักงานเลขานกุาร แผนก

พัฒนา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวนัตก เปนหองบรกิารสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต Books Return 

Station และลานพักสายตา   

  ชั้นที ่3  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร บริการ

สารสนเทศ บริการยืม-คืน/Self Checking Service และบรกิารสําเนาเอกสาร 

 ชั้นที ่4  หองอานหนงัสือตําราและหนังสืออางอิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 ชั้นที ่5  หองอานวารสาร นติยสาร และหนังสือพิมพ 

 ชั้นที ่6  หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี        

หอจดหมายเหตุมหาวทิยาลัยรังสิต  บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ 

 
1.8  การเงินและงบประมาณ 

สํานักหอสมุด ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกบั

แผนพัฒนาสาํนักหอสมุด ดังนี ้
 
แหลงงบประมาณ 

รายรับจากมหาวทิยาลยั                        =   24,869,985.48   บาท 

 รายไดจากเงินคาปรับประเภทตางๆ            =        149,383.00*  บาท 
                     รวมรายรบั                           =  25,019,368.48   บาท       
 

* สงเปนรายไดเขามหาวทิยาลัย 
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งบประมาณสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(ขอมูลจากระบบงบประมาณออนไลนของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) 

 

ลําดับ 

รหัส 

รายจาย 

หมวดรายจาย งบอนุมัติ รอตัด ตัดจาย คงเหลือ รอยละ 

ใชไป 

 1  01002  เงินเดือนและ

คาจาง-สวนงาน

สนับสนุน 

8,030,832.48 0.00 7,503,170.00 527,662.48 93.43% 

 2  01006  คาลวงเวลา-สวน

งานสนับสนุน 

550,000.00 0.00 825,755.00 -275,755.00 150.14% 

 3  02203  คาตอบแทน

ตําแหนงงานบริหาร-

สวนงานสนับสนุน 

120,000.00 0.00 110,000.00 10,000.00 91.67% 

 4  03501  คาอบรมและ

สัมมนาภายนอก

มหาวิทยาลัย 

99,458.00 93,358.00 6,100.00 0.00 100.00% 

 5  03604  คาซอมแซมและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ

และอุปกรณ 

3,317.00 0.00 3,317.00 0.00 100.00% 

 6  03704  คาธรรมเนียมอื่นๆ 19,200.00 0.00 18,817.44 382.56 98.01% 

 7  03708  คารับรอง 6,000.00 0.00 5,779.50 220.50 96.33% 

 8  03710  คาถายเอกสาร 30,000.00 0.00 41,777.91 -11,777.91 139.26% 

 9  03711  คาของขวัญและ

รางวัล 

1,000.00 0.00 215.00 785.00 21.50% 

 10  03714  คาเดินทางใน

ประเทศ 

9,000.00 0.00 9,481.00 -481.00 105.34% 

 11  04001  วัสดุสํานักงาน 100,000.00 0.00 55}003.50 44,996.50 55.00% 

 12  04102  คาหนังสือและ

วารสารวิชาการ 

14,200,000.00 29,351.00 14,170,648.62 0.38 100.00% 

 13  04203  คาใชจายอื่น

เกี่ยวกับหองสมุด 

200,000.00 0.00 198,184.80 1,815.20 99.09% 

 14  56709  โครงการสรางชุมชน

คนรังสิตรักการอาน 

40,500.00   35,000.00 0.00 100.00% 
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RSU Loves to 

Read 

 15  56767  โครงการนิทรรศการ

เหตุการณและวัน

สําคัญของหา

วิทยาลัย 

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 100.00% 

 16  56779  จัดรายการวิทยุ 

Smile Library 

3,600.00 3,600.00   0.00 100.00% 

 17  56900  จัดกิจกรรมสงเสริม

การอาน 

25,000.00 16,335.00 8,645.00 0.00 100.00% 

 18  56904  คาบํารุงรักษาประตู

อัตโนมัติทางเขาชั้น 

3 และ 5 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00% 

 19  56906  ซอมแซมและ

บํารุงรักษากลอง

วงจรปด 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00% 

 20  56908  พัฒนาทักษะการ

เขาถึงสารสนเทศแก

อาจารย เพื่อใชใน

การวิจัยและการ

พัฒนาตนเอง 

8,200.00 8,200.00 0.00 0.00 100.00% 

 21  56A11  จัดทําหองแสดง

นิทรรศการ 

58,700.00 0.00 23,237.74 35,462.26 39.59% 

 22  56A16  ปรับปรุงเคานเตอร

ใหบริการ ยืม-คืน 

และบริการตอบ

คําถาม 

279,988.00 0.00 0.00 279,988.00 0.00% 

 23  56A17  พัฒนาการบริการ

หองสมุด

อิเล็กทรอนิกสผาน

อุปกรณพกพา (RSU 

Mobile Library) 

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00% 

 24  56A26  จัดทําหองGroup 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00% 
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Study เพื่อบริการ

ผูใชเฉพาะกลุม 

 25  56A29  จัดหาครุภัณฑ ชั้น

วางทรัพยากร

สารสนเทศประเภท

ตางๆเพื่อใหบริการ

ผูใช 

136,000.00 0.00 114,947.00 21,053.00 84.52% 

 26  56B58  บํารุงรักษาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ 

757,560.00 0.00 321,000.00 436,560.00 42.37% 

 27  56B65  การเสวนาวิชาการ

และบริการ

สํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 

2556 

12,000.00   11,911.00 0.00 100.00% 

 28  56B69  พัฒนาคุณภาพ

สํานักหอสมุด 

8,000.00 8,000.00 .00 0.00 100.00% 

 29  56B74  พัฒนา และเผยแพร

ขาวสารและสื่อ

ประชาสัมพันธ

ออนไลน 

3,000.00 0.00 2,400.00 600.00 80.00% 

 30  56B77  สงเสริมการใช

โปรแกรม Open 

Source 

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100.00% 

 31  56B81  ทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 100.00% 

 32  56B88  สัปดาหหองสมุด 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 100.00% 

 33  56B91  กิจกรรม 5 ส 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00% 

 34  56B96  จัดทําและเผยแพร

วารสารรังสิต

สารสนเทศ 

12,000.00 5,000.00 16,616.00 -9,616.00 180.13% 

 35  56Z26  โครงการสนับสนุน

ใหนักศึกษาทํางาน

ระหวางเรียน 

30,630.00 0.00 30,975.00 -345.00 101.13% 

รวม 24,869,985.48 223,864.00 23,509,570.51 1,136,550.97 95.43% 
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สรุปผลการใชงบประมาณ (ตามขอมูลของสํานักงานงบประมาณ) 

                           งบประมาณที่ไดรับ                        =      24,869,985.48   บาท 

                           งบประมาณที่ใชไป                        =       23,733,434.51   บาท 

                             

                            คิดเปนรอยละ 95.43 %  ของงบประมาณที่ไดรับ 

 

 
1.9  ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 
 

ขอเสนอแนะ การแกไข 

1. การประเมนิผลการดําเนนิงานและการนําผล

จากการประเมินมาพัฒนาควรมีความชดัเจน 

ไดขอตั้งโครงการใหสอดคลองกับแผนของสํานัก 

หอสมุดและแผนพัฒนามหาวทิยาลยัรังสติ พ.ศ. 

2555-2559  มีการดําเนนิงานตามโครงการ 

และประเมินโครงการตามรปูแบบที่

มหาวิทยาลยักําหนดผูรับผิดชอบไดสรุปผลและ

เสนอในที่ประชุมกรรมการเพื่อทราบและกําหนด

แนวทางในการพัฒนาสําหรบัปการศึกษาตอไป 

  

2. ควรจัดกลุมโครงการและลําดับความสาํคัญ    

รวมทัง้มีการประเมินผลความคุมคาของ

โครงการ 

ที่ประชุมกรรมการบริหารสาํนักหอสมุดทาํหนาที่

พิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดเปนกลุมตาม  

ประเด็นยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 

กําหนดโครงการใหสอดคลองกับสภาพความ

เสี่ยงและความเรงดวน เชน โครงการจัดหา

ระบบหองสมดุอัตโนมัติทดแทนระบบเดมิ และ

โครงการปรับปรุงกายภาพของอาคารหอสมุดซึ่ง

มีอายุกวา 20 ป   
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ขอเสนอแนะ การแกไข 

3. ผลจากการประเมินความพึงพอใจของการใช   

บริการ ควรนาํมาวิเคราะห และปรับปรุงใน

ขอที่ไดคะแนนนอย เพื่อพฒันาการใหบริการ

ที่ดียิ่งขึน้ 

มีสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการใช

บริการและนาํผลไปเปนแนวทางในการปรับปรุง

แกไขดานที่ยงัไดคะแนนนอย ไดแก  

     1. ดานทรพัยากรสารสนเทศ ไดขอ

งบประมาณ ในการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ

เพิ่ม มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศอิเล็กทรอนกิสมากขึ้น มีการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศที่เปนเลมใหมีความ

หลากหลายยิง่ขึ้น และเปดโอกาสใหนักศกึษา 

ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามสีวน

รวมในการแนะนําและเสนอซื้อทรัพยากร 

สารสนเทศโดยการประชาสมัพันธและแจง

ขาวสารถงึผูใชอยางใกลชิด  

2. ดานเครื่องมือและอุปกรณ สํานกัหอสมุด   

มีแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาเพิม่

จํานวนในจุดการใหบริการสืบคนและทดแทน

เครื่องเกาทุกๆ  5 ป  

 

4. ควรเสนอโครงการเชิงรุก และรวมโครงการให

เปนกลุมตามยุทธศาสตร รวมทัง้จัดทาํให

เปนไปตามกระบวนการ PDCA เพื่อนําผล

การประเมนิมาปรับปรุง 

 

ไดจัดโครงการที่ตองดําเนนิงานไวภายใตแผน

ของสํานกัหอสมุด ตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนา

ฝายวิชาการ และแผนมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 

2555-2559 และมีการดําเนนิการตาม

กระบวนการ PDCA ซึ่งเปนรูปแบบที่

มหาวิทยาลยักําหนด 
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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 และการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนแหลงทรพัยากร

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.  เพื่อขยายขอบเขตบริการทางวิชาการสําหรับผูใชใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกับ

หนวยงานภายนอกเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
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 แผนการดําเนินการ 
 สํานักหอสมุดมีการกําหนดแผนดําเนินงานในปการศึกษา  2556 ตามแผน  5 ปของ 

มหาวิทยาลัย (แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2555-2559) โดยแผนดําเนินการมีการกําหนดโครงการสําหรับ

ป 2556 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 

ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ1.1.002   แผนการดําเนนิงาน

สํานักหอสมุดประจําป 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556  

2  (2) มี(1)+บุคลากรในหนวยงานมีสวน

รวมในการกําหนดปรัชญา ปณิธาน  

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด         

ประจําปการศึกษา 2556 

3  (3) มี(2)+บุคลากรในหนวยงานได

ปฏิบัติภารกิจตามแนวปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.014  เอกสารเว็บไซต

สํานักหอสมุด  

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุม

บุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุม

บรรณารักษและเจาหนาที่แผนบริการ ประจําป

การศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+การเผยแพรใหประชาคม

ไดรับทราบ และเสริมสรางความ

ตระหนักของบุคลากรในหนวยงาน

อยางตอเนื่อง 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002 รายงานการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

5  (5) มี(4)+การทบทวนเพื่อปรับให

เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด         

ประจําปการศึกษา 2556 

 
ตัวบงชี้ 1.2   การกําหนดนโยบาย / แผนงาน และการประเมินแผนงาน 
 สํานักหอสมุดมีการจัดทําแผนงาน และกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน  โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด    โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของ

สํานักหอสมุดเดือนละ 1 คร้ัง หรือมีการประชุมในกรณีเร่ืองเรงดวน 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    สํานักหอสมุดไดต้ังงบประมาณไว จํานวน 36 

โครงการ ในปงบประมาณ 2556 ไดดําเนินการบรรลุแลว จํานวน 22 โครงการ โดยไดรับอนุมัติ

งบประมาณ จํานวน 22 โครงการ  จํานวน 2 โครงการไมบรรลุ   และโครงการที่ไมไดใชงบประมาณและ

ดําเนินการบรรลุ จํานวน 12 โครงการ  
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โครงการประจําปการศกึษา 2556 ที่ไดรับงบประมาณ และดาํเนนิการบรรล ุ
ชื่อโครงการ งบประมาณที่

ไดรับ 
จํานวนเงินที่
ใชงบประมาณ 

1. โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสาํคัญของ
มหาวิทยาลยั 

3,500.00 3,500.00 

2. โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ    757,560.00 321,000.00 

3. โครงการพฒันา และเผยแพรขาวสารและ 3,000.00 2,400.00 

     ส่ือประชาสัมพันธออนไลน   

4. โครงการสรางชุมชนคนรังสติรักการอาน RSU Loves to 

Read 

40,500.00 40,500.00 

5. โครงการจัดรายการวทิยา Smile Library 3,600.00 3,600.00 

6.  โครงการคาบํารุงรักษาประตูอัตโนมัติทางเขาชัน้ 3 และ 5 15,000.00 ใชงานปกติไมมี

การแจงซอม 

7.  โครงการซอมแซมและบํารุงรักษากลองวงจรปด 10,000.00 ใชงานปกติไมมี

การแจงซอม 

8.  โครงการจดัทําหองแสดงนทิรรศการ 58,700.00 23,237.00 

9. โครงการจดัทําหอง Group Study เพือ่บริการผูใชเฉพาะกลุม 30,000.00 30,000.00 

10. โครงการจัดหาครุภัณฑ ชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภท 

      ตางๆ เพื่อใหบริการผูใช 

136,000.00 114,947.00 

11. โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 5,000.00 5,000.00 

12. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําป 

      การศึกษา 2556 

12,000.00 12,000.00 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมดุ 8,000.00 8,000.00 

14. โครงการกจิกรรม 5ส 5,000.00 5,000.00 

15. โครงการสัปดาหหองสมดุ 35,000.00 35,000.00 

16. โครงการกจิกรรมสงเสรมิการอาน 25,000.00 25,000.00 

17. โครงการจางนักศึกษาชวยงานหองสมดุ 30,630.00 30,975.00 

18. โครงการพัฒนาทักษะการเขาถงึสารสนเทศแกอาจารยเพื่อ 

ใชในการวิจัยและการพัฒนาตนเอง 

8,200.00 8,200.00 

19. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 7,500.00 7,500.00 
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20. โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสติ 

      สารสนเทศ       

12,000.00 21,616.00 

 
โครงการที่ไดรับงบประมาณ และดาํเนนิการไมบรรล ุ

ชื่อโครงการ งบประมาณที่
ไดรับ 

หมายเหต ุ

1. โครงการพฒันาการบริการหองสมุดอิเล็กทรอนกิสผาน

อุปกรณพกพา (RSU Mobile Library) 

15,000.00 ปรับโครงการ

เพื่อให

สอดคลองกล

ยุทธการพฒันา

มหาวิทยาลยั  

2.  โครงการปรับปรุงเคานเตอรใหบริการ ยมื-คืน และบรกิาร

ตอบคําถาม 

279,988.00 อยูระหวางการ

ดําเนนิการ 

       
โครงการที่ไมไดใชงบประมาณ และดําเนินการบรรล ุ

ชื่อโครงการ 

1. โครงการวเิคราะหความคุมทุนในการจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

2. โครงการคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนกิส 

3. โครงการจดัทําประวัติศาสตรมหาวทิยาลัยรังสิตจากคําบอกเลา (Oral History) 

4. โครงการพฒันาระบบองคความรู สํานกัหอสมุด 

5. โครงการจดัหาฐานขอมลูองคความรูทีไ่ดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจัย 

6. โครงการเพิม่พูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาบุคลากร : การศึกษาดูงานหองสมุดจาก 

    สถาบันอุดมศึกษา 

7. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทใหครอบคลุมหลักสูตรที่มีการเปดการเรียนการสอน 

8. โครงการพฒันาสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

9. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 

10. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

11. โครงการรับนักศึกษาที่ไดรับทุนประเภทตางๆ ทาํงานหองสมุดเพือ่เก็บเปนชัว่โมงทนุ 

12. โครงการจัดเก็บผลงานวจิัยผลงานวิชาการของบุคลากร/อาจารย มหาวิทยาลัยรังสิต 
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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 แผนการปฏบัิติการของสํานักหอสมุด

ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเลก็ทรอนิกส 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต (2548-2555)     

(แผนตอเนื่อง) 

2  (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดแผนงาน  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี   

ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัติงานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตาราง

การปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนปฏิบัติงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการทีก่ําหนดไว    

สหส.อ.1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน

และโครงการที่ไดดําเนนิการแลว  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน

แผนงานและโครงการมาใช

ปรับปรุง  และพัฒนางานของ

หนวยงานใหดีข้ึน 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 คร้ังที่ 1/2557 
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องคประกอบที่ 2  ภาระงานหลัก   
ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุดไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

และการปฏิบัติงาน โดยไดดําเนินการทางดานการดูแลเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณพวงตอ ระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ เว็บไซตสํานกัหอสมุดและการสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร และสิง่พิมพตอเนื่อง ส่ือโสตทัศน  และฐานขอมลูออนไลนตางๆ ที่สอดคลองและครอบคลุมทุก

กลุมคณะและหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัและตรงตอความตองการของผูใช ทัง้นี้

การดําเนินการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ นอกจากจะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลยั  และตรงตอความตองการของผูใชบริการแลว สํานกัหอสมุดยงัไดดําเนินการวิเคราะห

หมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชไดเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดสะดวกและรวดเร็วโดยไม

จํากัดเวลาและสถานที ่

 สํานักหอสมุดไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศใหแกผูใช ซึ่งจะครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ไดแก  หนังสือ  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  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 2556  โดย

การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานกับทกุแผนก ไดแก การนาํระบบหองสมดุอัตโนมัติ 

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. โครงการพฒันาและเผยแพรขาวสารและสือ่ประชาสัมพนัธออนไลน 
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 2556 

(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 2556 

สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2556 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ.1.2.007 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

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

สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2556 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2556 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

 
 จากผลการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปการศึกษา 2556  การดําเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เดนชัด และเปนสิ่งที่ชวยใหการดําเนินการมีคุณภาพ  ไดแก 
 
1.  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม เอ้ืออํานวยความสะดวก กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานและใหบริการ และมีการจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ
อยางครบถวนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 

 สํานักหอสมุดไดดําเนินการจัดการเทคโนโลยีทัง้คอมพวิเตอรและอุปกรณตางๆ (Hardware) 

และโปรแกรม (Software) สําหรับใชปฏิบัติงานและใหบริการที่มีความทันสมัย มีคุณสมบัติทีส่ามารถ

รองรับการปฏิบัติงานและใหบริการ  มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาจัดการงานตางๆ ของหองสมุด 

ไดแก ระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ระบบวเิคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู ระบบควบคุม

วารสาร ระบบบริการสืบคนฐานขอมูล ระบบควบคุมการยืม-คืน ระบบการยมื-คืนดวยตนเองอตัโนมัติ 

ระบบขายงานอิเล็กทรอนกิส และระบบฐานขอมูลผูใช เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน และคณุภาพ

การใหบริการ 
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 สํานักหอสมุดติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon ซึ่งเปนระบบหองสมดุอัตโนมัติของ  

Dynix Marquis Inc.  สําหรบั version ที่ติดตั้งใชงานคือ Horizon 7.3 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 

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)  เปนระบบที่ใชสําหรับการ

บริหารจัดการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 

5. ระบบวิเคราะหและควบคมุการจัดทาํหมวดหมู  (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 ดวยตนเองอัตโนมัติ (Self Check System)  เปนการนาํเทคโนโลยี

ทันสมยัที่สุดในขณะนี ้ คือ RFID (คลื่นสัญญาณวทิยุ)  มาใชงานและบันทึกขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถยืม-คืน ไดดวยตนเอง 



 
 

36

9. ระบบสํารวจทรัพยากรหองสมุด (Inventory Module)  เปนระบบทีส่ามารถสาํรวจขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดทุกประเภท และมีรายงานสรุปขอมูลการสํารวจ ไดแก 

ขอมูลหนงัสือที่วางผิดตําแหนง ขอมูลหนังสือที่สูญหาย และสถิติการสาํรวจหนงัสือ 

 

สํานักหอสมุดไดจัดซื้อระบบหองสมุดอัตโนมัติ Horizon มาดาํเนนิงานหองสมุดตั้งแตป

การศึกษา 2548  โดยสํานักหอสมุดไดจัดซื้อแลว 8 ระบบงาน คือ ระบบงานที ่1 – ระบบงานที่ 8  

 

เอกสารประกอบ  ไดแก  

สหส.อ2.1.004  คูมือปฏิบัติงานผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  Horizon 

สหส.อ2.1.005  เอกสารระบบหองสมุดอัตโนมัติ 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 38 เครื่อง คิดเปนรอยละ 36.19  ของเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักหอสมุด  โดยแบงการใช ดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชปฏิบัติงาน จํานวน 11 เครื่อง คิดเปนรอยละ 28.95 

2. เปนเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่หบริการ จาํนวน 27 เครื่อง คิดเปนรอยละ 71.05  แบงเปน 

2.1  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชปฏิบัติการบริการ มีจาํนวน 12  เครื่อง 

2.2  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการฝกอบรมการใชฐานขอมูล  มจีํานวน 15  เครื่อง 
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ในปการศึกษา 2556  มีผูใชจํานวน  23,723.64  คน  คิดเปนสัดสวนคอมพิวเตอรสําหรับ

ใหบริการ 1 เครื่อง  ตอผูใช จํานวน 878.65 คน                                                                                       
 
เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.013   เอกสารแสดงจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  

(อางถึง) สหส.อ2.2.005 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2556 
  
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. มีการเก็บสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 

  

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.014 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ  

สหส.อ2.1.015  เอกสารอิเล็กทรอนิกสเว็บไซตสํานักหอสมุด  
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4. บุคลากรทกุระดับไดรับการพัฒนาทกัษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมเพิ่มพูนความรูทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปการศึกษา 2556   มีกิจกรรมพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งสิ้น 72 กิจกรรม บุคลากรของสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 15.55  ของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุด  โดย

บุคลากรสํานักหอสมุดไดรับการสงเสริมใหไดรับความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศคิด

เฉลี่ยคนละ 2.57 คร้ัง 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.1.016 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
ตัวบงชี้ 2.2 งานจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

  สํานักหอสมุดมีหนาที่หลกัในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหการสนับสนุนการเรียน  

การสอน การคนควา การวจิัยแกคณะ/วทิยาลยั/สถาบนัของมหาวิทยาลัย  โดยมกีารกําหนดโครงการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจาํป 2556   

มีการกาํหนดนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอยางเปนลายลักษณอักษร และมีการ

วางแผนปฏิบัติงานประจําตางๆ ภายในแผนกเทคนิค บุคลากรภายในแผนกทกุคนรบัทราบนโยบายและ

แผนปฏิบัติการประจําปผานการประชุมแผนก ทําใหบุคลากรสามารถดําเนนิงานไดตามแผนปฏิบัติงาน

ที่กําหนดไว มีการสรุปผลการดําเนนิงานในรอบปที่ผานมาเพื่อนําผลสรุปการดําเนนิงานมาวางแผน

พัฒนาตอไป   และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคบับัญชา โดยโครงการตาง ๆ ที่ไดมีการกาํหนดไว

ในแผนประจาํปมีจํานวน 5 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทใหครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน    

การสอน  

2. โครงการจดัหาฐานขอมลูองคความรูทีไ่ดรับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อพัฒนางานวิจัย  

3. โครงการจดัเก็บผลงานวจิัย ผลงานวิชาการของบุคลากร/อาจารย มหาวิทยาลยัรังสิต 

4. โครงการทอดผาปาหนงัสือ 

5. 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 2556 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 

สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต                     

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏบัิติงานแผนกเทคนิค  

ประจําปการศึกษา 2556    

สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2556      

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําป 2556   

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนนิงานแผนกเทคนิค 

ประจําปการศึกษา 2556   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากร

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2556      

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2556 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2556   

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

 จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2556 แผนกเทคนิคไดมีการกําหนดแผนการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศประจําปการศึกษาขึ้น โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศออกเปน 3 ภาคการศึกษา ไดแก   ภาคการศึกษาที่ 1    (เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 2556)  

ภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2556-เดือนมีนาคม 2557)  และภาคฤดูรอน  (เดือนเมษายน-
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เดือนพฤษภาคม 2557) ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการจัดหานั้น ประกอบดวย หนังสือ วารสาร            

ส่ือโสตทัศนวัสดุ หนังสือพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 สรุปผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2556 มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่ได

จัดหาทั้งหมด 25,948,721 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ หนงัสือ 3,319  เลม 

(จัดซื้อ 978 เลม และบริจาค 2,341 เลม) วารสาร 976 ชื่อเร่ือง (จดัซื้อ 320 ชื่อเร่ือง และบริจาค 656 
ชื่อเร่ือง) เอกสารจดหมายเหตุ 1,604 รายการ ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 1,216 รายการ (จัดซื้อ 158 

รายการ และบริจาค 675 รายการ, วัตถจุดหมายเหตุ 383 รายการ) หนงัสือพมิพ 18 ชื่อเร่ือง และ

อิเล็กทรอนกิส ประกอบดวย ฐานขอมูลออนไลน จาํนวน 11 ฐาน (จัดซื้อ 9 ฐาน และไมเสียคาใชจาย 3 

ฐาน ไดแก 1. ฐานขอมูล e-Book Collection (EBSCOhost) และ RSU Library eBook เปนการซื้อขาด 

2. ฐานขอมูล ThaiLIS เปนฐานขอมูลทีม่หาวิทยาลยั/สถาบนัตางๆ รวมกันพัฒนาและสงเสรมิการใช

ทรัพยากรสาร สนเทศรวมกนั ไมมีคาใชจายในการบอกรับ และ 3. ฐานขอมูล Dentistry & Oral 

Science Source เปนฐานขอมูลที่ไดสิทธิท์ดลองใชตลอดปการศึกษา 2556 สําหรับฐานขอมูลออนไลน

ที่มีการจัดหาทั้ง 11 ฐาน สามารถสืบคนรายการผานระบบออนไลนได จํานวน 25,941,588 รายการ 

แบงตามฐานขอมูล ดังนี้ 1. ฐานขอมูล  eBooks Collection  ( EBSCOhost) และ RSU Library eBook 

8,285 ชื่อเร่ือง 2. ฐานขอมลู Wiley–Online Library  1,500  ชื่อเร่ือง  3. ฐานขอมูล Science Direct  

12,609,638 บทความ 4. ฐานขอมูล IEEE/IEL 3,742,715 รายการ 5. ฐานขอมลู Business Source 

Complete 2,900 ชื่อเร่ือง 6. ฐานขอมูล Education Research Complete 3,800 ชื่อเร่ือง 7. ฐานขอมูล 

ProQuest Dissertation & Theses (PQDT) 2,100,000 รายการ 8. ฐานขอมูล  Matichon e-library  

7,118,662  ระเบียน 9. ฐานขอมูล ThaiLIS 353,068 รายการ 10. ฐานขอมูล CINAHL Plus with Full 

Text 770 ชื่อเร่ือง และ 11. ฐานขอมูล Dentistry & Oral Science Source 250 ชื่อเร่ือง 

  เมื่อส้ินสุดปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรพัยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการผูใช

ทั้งหมด 26,116,363 รายการ แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ดังนี้    หนังสือ 152,039 เลม 

วารสาร 976 ชื่อเร่ือง เอกสารจดหมายเหตุ 1,604 รายการ ส่ือโสตและวัตถจุดหมายเหต ุ 20,138 

รายการ หนงัสือพิมพ 18 ชื่อเร่ือง และฐานขอมูลออนไลน 11 ฐาน  (จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ

อิเล็กทรอนกิสที่สืบคนไดทัง้หมด 25,941,588 รายการ)  

 สําหรับคาใชจายในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2556 มีจํานวนเงนิ

ทั้งสิน้ 14,199,818.37 บาท (สิบส่ีลานหนึง่แสนเกาหมื่นเกาพนัแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ด

สตางค) แบงตามประเภททรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ดังนี้ หนงัสือ 1,384,409.52 บาท วารสาร   

3,438,692.15 บาท  ส่ือโสตทัศนวัสดุ 49,973.00 บาท หนงัสือพมิพ  69,750.00 บาท   และฐานขอมูล

ออนไลน  9,256,993.70  บาท  
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 นอกจากผลการดําเนนิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2556 ที่แสดงใหเห็น

ถึงงบประมาณที่ไดจัดสรรใหแตละคณะ/วิทยาลัย/สถาบันใชในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อนาํ 

มาใชประกอบการเรียนการสอน การคนควา การวิจยั และมีจํานวนทรพัยากรสารสนเทศทุกประเภท 

เพื่อรองรับการใชบริการของผูใชสํานักหอสมุดแลวนัน้ เพื่อใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้น จําเปนที่จะตองแสดง

ใหเหน็ถงึคุณภาพที่ไดจากการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ดวยการแสดงสัดสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

คาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี ้  

1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศกึษา 

สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททัง้หมด จาํนวน 26,116,363 รายการ 

โดยมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556  จํานวน 23,723.64 คน 

ดังนัน้ ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตอจาํนวนนกัศึกษา  เทากับ  

1,100.85 รายการตอนักศึกษา 1 คน 

สูตรการคํานวณ 
                      จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดทีม่ีในสํานักหอสมดุ 

                 จาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556  

 

                                                                       26,116,363          =   1,100.85  รายการ : คน 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.2.005    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556 
สหส.อ2.2.006    สรุปคาใชจายและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2556  

สหส.อ2.2.007    สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 
สหส.อ2.2.008   สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําปการศึกษา 2556  

 

2. คาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เปนเงิน 14,199,818.37  

บาท (สิบส่ีลานหนึง่แสนเกาหมืน่เกาพันแปดรอยสบิแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) โดยมจีํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556  จํานวน 23,723.64 คน ดังนัน้ ในป

    23,723.64 
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การศึกษา 2556 สํานกัหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอนักศึกษา เทากับ 

598.55 บาท  (หารอยเกาสบิแปดบาทหาสิบหาสตางค) ตอนักศึกษา 1 คน 

สูตรการคํานวน 

                คาใชจายในการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

                จาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556 

 

     14,199,818.37       =  598.55  บาท : คน 

 
 
เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.2.005    จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา (FTES) ประจําปการศึกษา 2556 
(อางถึง) สหส.อ2.2.006   สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําป 

                                         การศึกษา 2556     

(อางถึง) สหส.อ2.2.008   สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําปการศึกษา 2556  

(อางถึง) สหส.อ4.1.004    สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจําป 2556 

 

3. รอยละของคาใชจายจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกสตอคาใชจายจัดซ้ือ 
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส จํานวนเงิน 

9,256,993.70 บาท (เกาลานสองแสนหาหมื่นหกพันเการอยเกาสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค) และมี

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด จํานวนเงิน 14,199,818.37 บาท  (สิบส่ี

ลานหนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค) ดังนั้น ในปการศึกษา 2556 

สํานักหอสมุดมีคาใชจายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 65.19 ของคาใชจาย

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ 
     คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสปการศึกษา  2556  x  100 

=   
 9,256,993.70 x 100 

คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทปการศึกษา 2556     14,199,818.37 

                                                                                                                                            =      65.19                                  

 

   23,723.64 



 
 

43

เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต  

                                      (2548-2555)  (แผนตอเนื่อง) 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจําป 

                                       การศึกษา 2556     

สหส.อ2.2.009  สรุปคาใชจายฐานขอมูลอิเลก็ทรอนกิสที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจาํป 2556 
 
4. รอยละของจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิสตอจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ทั้งหมด 

 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส จาํนวน 25,941,588 รายการ และมี

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งหมด จาํนวน 26,116,363  รายการ ดังนัน้ ในปการศึกษา 

2556 สํานักหอสมุดมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนกิสคิดเปนรอยละ 99.33 ของทรพัยากร

สารสนเทศทัง้หมด 

สูตรการคํานวณ 

   จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดที่มีในสํานักหอสมุด  x 100 
= 

25,941,588  x 100 

        จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีในสํานักหอสมุด           26,116,363 

                                                                                                    =    99.33  
 
เอกสารประกอบ ไดแก 

(อางอิง) สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต   

                      (2548-2555) (แผนตอเนื่อง) 

(อางถึง) สหส.อ2.2.007 สรุปจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดทีม่ีอยูในสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.2.010  สรุปจํานวนรายการสืบคนไดของฐานขอมลูอิเล็กทรอนกิสที่จัดซื้อ     

ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารขออนุมัติงบประมาณ ประจาํป 2556 
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5.  การวิเคราะหตนทุนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

 ในปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศและแหลงความรู   โดยมีคาใชจายเปนจํานวนทั้งสิ้น  14,199,818.37  บาท (สิบส่ีลานหนึ่งแสน

เกาหมื่นเกาพันแปดรอยสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค)   และมีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   

26,116,363  รายการ    โดยมีคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด (ไมรวมงบโครงการสินทรัพย)  

23,689,046.66 บาท  การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงานของหองสมุดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสามารถ

ใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาและ

ประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด  ซึ่งจะทําใหทราบวาการลงทุนในเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ  จะเกิดความคุมคาเพียงใด  โดยมีแนวทางวิธี ไดแก  การคํานวณตนทุนตอ

หนวยทรัพยากรสารสนเทศ โดยใชขอมูลคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด และจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศ  เปนขอมูลพื้นฐานในการคิดคํานวณ  

วิธีการคํานวณ 

ตนทุนตอหนวยทรพัยากรสารสนเทศ 

คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด (ไมรวมงบโครงการลงทนุสินทรัพย)   23,689,046.66  บาท 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด                                  26,116,363  รายการ  

        ∴ ตนทุนทรัพยากรฯ 1 รายการ ตอคาใชจาย                                =  0.90       บาท 

 

1. คาใชจายทั้งหมดของสํานกัหอสมุด ปการศึกษา 2556 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 7,503,170.48 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 825,755.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 110,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 99,458.00 
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5 คาวัสดุสํานักงาน 55,003.50 

6 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และฐานขอมูล 14,199,999.62 

7 คาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับหองสมุด 198,184.80 

8 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

9 โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 3,500.00 

10 โครงการจัดรายการวิทยุ Smile Library 3,600.00 

11 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

12  โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการ

วิจัยและการพัฒนาตนเอง 

8,200.00 

13 โครงการจัดทําหองแสดงนิทรรศการ 23,237.74 

14 โครงการจัดทําหอง Group Study เพื่อบริการผูใชเฉพาะกลุม 30,000.00 

15 โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อ

ใหบริการตอผูใช 

114,947.00 

16 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 321,000.00 

17 โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 

2556 

12,000.00 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 8,000.00 

19 โครงการพัฒนาและเผยแพรขาวสารและสื่อประชาสัมพันธออนไลน 2,400.00 

20 โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 5,000.00 

21 โครงการทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

22 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

23 โครงการกิจกรรม 5ส 5,000.00 
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24 โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 21,616.00 

25 โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน 30,975.00 

                                                รวม 23,689,046.66 

     2. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2556 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดถึงปจจบัุน 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ                  รายการ 

หนังสือ 152,039 

วารสาร 976 

หนังสือพิมพ 18 

ส่ือโสตและวัตถุจดหมายเหตุ 20,138 

เอกสารจดหมายเหตุ 1,604 

ฐานขอมูลออนไลน 25,941,588 

                                               รวม 26,116,363 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006   สรุปคาใชจายและจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.2.011                ขอมูลคาใชจายของสํานักหอสมุดปการศึกษา 2556   และจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา  2556 

 
ตัวบงชี้ 2.3  งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
 สํานักหอสมุด มีการกําหนดการดําเนินงานโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 2556 นอกจากนี้มีการวางแผนปฏิบัติงานประจํา

ตางๆ ภายในแผนกพรอมทั้งกําหนดตารางการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจนในทุกภาคการศึกษา มีการ

ประชุมบุคลากรภายในแผนกเพื่อใหทราบถึงแผนปฏิบัติงานและโครงการตางๆ  เพื่อใหเกิดการทํางาน

ในทิศทางเดียวกัน และมีการดําเนินงานตามโครงการและตารางแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว  มีการ
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สรุปผลและสถิติการดําเนินงานในรอบปที่ผาน เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาและวางแผนงานตอไป และ

รายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา โดยโครงการตางๆ ที่ไดมีการกําหนดไวในแผนประจําปและ

ดําเนินการตามโครงการมีจํานวน  13  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการจัดกจิกรรมสงเสรมิการอาน  

2. โครงการคาบาํรุงรักษาประตูอัตโนมัติทางเขาชัน้ 3, 5 

3. โครงการผลิตสื่อแนะนาํการใชหองสมุด 

4. โครงการซอมแซมและการบาํรุงรักษากลองวงจรปด 

5. โครงการพฒันาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการวจิัย 

6. โครงการจัดทาํหอง Group Study เพื่อบริการผูใชเฉพาะกลุม 

7. โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภททตาง ๆ เพือ่ใหบริการผูใช 

8. โครงการปรับปรุงเคานเตอรบริการยืม-คืน และบริการตอบคําถาม 

9. โครงการอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 

10. โครงการจางนกัศึกษาชวยงานหองสมุด 

11. โครงการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด 

12. โครงการรับนกัศึกษาทนุชวยงานหองสมดุ 

13. โครงการสนบัสนุนใหนกัศึกษาทาํงานระหวางเรียน 

 

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

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.3.001  แผนดําเนนิงานและตารางการปฏิบัติงาน

แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและ

เจาหนาที่แผนกบริการประจาํปการศึกษา 2556   

(อางถึง)สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ1.2.007  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556                           

สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 

2556   

สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนนิงานแผนกบริการ 

ประจําปการศึกษา 2556   

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.3.002  รายงานการประชุมบรรณารักษ

และเจาหนาทีแ่ผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556  

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่     

1-3/2556 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ2.3.004  สรุปผลการดําเนินงานแผนก

บริการ ประจาํปการศึกษา 2556   

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

จากผลสรุปการดําเนินงานการปฏิบัติงานบริการทรัพยากรสารสนเทศในปการศึกษา 2556  มี

ผลการดําเนินงานในดานการใหบริการที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 
 
1. มีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  
 สํานักหอสมุด  ใหบริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เพือ่ชวยเหลือและใหคํานําแก 

อาจารย นกัศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา โดยจะมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบ 

คําถามและชวยการคนควาตามจุดที่ใหบริการในแตละชัน้ ยังมีบรรณารักษคอยใหบริการตอบคําถาม 

และชวยการคนควาโดยเฉพาะเปนผูชวยใหคําแนะนาํ และชวยในการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ  เชน 

หนงัสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน ฐานขอมูลออนไลน รวมทั้งแหลงขอมลูอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือให

คําแนะนําในการคนควาสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อการทํารายงาน การวิจยั การเขียนบรรณานุกรมที่

ถูกตอง  การแนะนาํวิธีการใชหองสมุด  และการใชฐานขอมูลออนไลนตางๆ  ที่สํานักหอสมุดบอกรับเปน

สมาชิก   โดยในวนัจันทร – ศุกร  จะมีบรรณารักษใหบริการตอบคําถาม  ต้ังแตเวลา 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 สํานักหอสมุด ไดพฒันาใหมีการบริการตอบ

คําถามผานออนไลน เชน E-mail  Facebook และ Twitter  โดยมีบรรณารักษใหบริการตลอดเวลาที่เปด

ใหบริการตั้งแต 08.30-20.30 น. รวมแลวมีจํานวนผูใชบริการตอบคําถามและชวยการคนควาทัง้สิ้น  

จํานวน   4,134   คร้ัง   

 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.3.005 แผนภูมิปฏิบัติงานบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.006     แบบบนัทึกบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.007     ตารางการปฏิบัติงานของบรรณารักษประจําโตะตอบคําถาม 

สหส.อ2.3.008     ผลบันทกึการบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

สหส.อ2.3.009     หนาจอแสดงการใหบริการตอบคําถามผานชองทางตาง ๆ 
 
2. บริการฐานขอมูลออนไลนเพื่อการสืบคนขอมลู 

สํานักหอสมุด จัดใหมีบริการฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ แกผูใช   ใหสามารถมีแหลงขอมูลตางๆ        

ที่สนับสนุนการเรียนการสอนใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเปนเครื่องมือในการชวยคนหาขอมูล       

ซึ่งฐานขอมูลที่มีใหบริการนั้น  จะประกอบดวยฐานขอมูลที่ชี้แหลง  ฐานขอมูลที่ใหเอกสารฉบับเต็ม  

และอื่น ๆ   ซึ่งในปการศึกษา 2556  สํานักหอสมุดมีการใหบริการขอมูลออนไลนตางๆ โดยมีทั้ง

ฐานขอมูลที่บอกรับเปนสมาชิก  และฐานขอมูลที่เปดใหบริการทั่วๆ ไป ดังนี้   

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

(Abstracts) และเอกสารฉบบัเต็ม (Fulltext) จากวารสารที่มีชื่อเสียง จาํนวน 1,500 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 และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถสืบคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1889-ปจจุบัน โดย

มีวารสารมากกวา 3,800 ชือ่เร่ือง และมากกวา 2,900 ชื่อเร่ือง เปนวารสารฉบับเตม็ 

3. ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมดาน 

การศึกษาทัง้หมด ต้ังแตการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสงู (Higher 

Education, Professional Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางดานตาง ๆ เชน ดานภาษาศาสตร 
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ดานสุขภาพ และอื่น ๆ โดยมีดัชน ี และสาระสังเขปบทความวารสารไมนอยกวา 3,800 ชื่อเร่ือง และ

เอกสารฉบับเต็มของวารสารไมนอยกวา 1,300 ชื่อเร่ือง สามารถคนหาขอมูลไดต้ังแตป 1900-ปจจุบัน 

4. ฐานขอมูล E-books Collection (EBSCOhost)   เปนฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกสที ่

ครอบคลุมหนงัสือทุกสาขาวชิาจํานวน  7,885  ชื่อเร่ือง 

5. ฐานขอมูล ScienceDirect  เปนฐานขอมลูที่ใหขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป  และ 

เอกสารฉบับเต็มทางดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และสาขาที่เกีย่วของ โดยในปการศึกษา 2556  

สํานักหอสมุด  มีการบอกรบัฐานขอมูล ScienceDirect  เปนแบบ Freedom  Collection  ที่ครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา  สามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มและสาระสงัเขปได 12,609,638  บทความ  มีขอมูลต้ังแตป 

ค.ศ. 1995-ปจจุบัน   

6. ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses (PQDT)  เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 

วิทยานิพนธ  และดุษฎีนิพนธไมนอยกวา 2.1 ลานรายการ  ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา  ทั้งดาน

วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สามารถสบืคนขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน 

7. ฐานขอมูล IEEE/IEL เปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน 

ความกาวหนาและเอกสารการประชุมของ IEEE และ IET รวมทัง้เอกสารมาตรฐานของ IEEE จํานวน  3 

ลานกวารายการ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทางดานวศิวกรรมไฟฟา วิทยาการคอมพิวเตอร และการ

ส่ือสารโครงขายโทรคมนาคมของ The Institute of Electrical and Electronic, Engineers (IEEE) และ 

The Institute of Electrical, Technology (IET) สามารถคนหาขอมูลไดต้ังแตป ค.ศ. 1988-ปจจุบัน  

8. ฐานขอมูล CINAHL  Plus with Fulltext  เปนฐานขอมูลวารสารเกี่ยวกับสาขาการ

พยาบาลศาสตร และการสาธารณสุขศาสตร ครอบคลุมสาขาวชิาที่เกี่ยวของกวา 17 สาขาวิชา สามารถ

สืบคนยอนหลังไดต้ังแต ป ค.ศ. 1973-ปจจุบัน ผูใชจะสามารถสืบคนขอมูลที่เปนวารสารฉบับเต็มได

มากกวา 770 ชื่อเร่ือง  

9. ฐานขอมูล Matichon e-library  เปนฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน สามารถสืบคนและ 

ติดตามขอมูลในหวัเรื่องตาง ๆ ที่ตองการในรูปของขาว บทสัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ 

รายงาน หรือขอเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบัองคกรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสําคัญ เกีย่วของกับ

ธุรกิจทุกประเภท สามารถสบืคนขอมูลไดมากกวา 10 หมวดหมู หรือกวา 2,000 หัวเรื่องยอย ยอนหลัง

ไดต้ังแตป พ.ศ. 2540 จากสื่อส่ิงพิมพในเครือมติชนและสื่อส่ิงพมิพอีกกวา 30 ฉบับในเมืองไทย มีขอมูล

มากกวา 7 ลานระเบียน 
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10. ฐานขอมูล ThaiLIS เปนฐานขอมูลวิทยานพินธ ปริญญานพินธ งานวิจยั วารสาร หนงัสือ

หายาก ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนกิสสําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ เพื่อสงเสริมการใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกัน พัฒนาระบบสารสนเทศและการบรกิารใหมีความทันสมยัอยางตอเนื่อง อันจะเปน

ประโยชนในการคนควาวิจัยของประเทศชาติ โดยฐานขอมูลวิทยานพินธ รายงานการวิจัยของอาจารย 

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทัว่ประเทศ นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ในการเขาใชบริการนั้น

จะตองเขาใชงานจากคอมพวิเตอรภายในหองสมุดสมาชิก สํานกั หอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตเปนหนึ่ง

สถาบนัที่เขารวมโครงการนี ้ปจจุบันสามารถสืบคนขอมูลไดมากกวา 3 แสนรายการ  

             11. ฐานขอมูลสบืคนสารสนเทศของสํานกัหอสมุด (WebPac)    ซึ่งเปนฐานขอมูลที่ผูใช

สามารถเขามาสืบคนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการอยูในสาํนักหอสมุด   

          นอกจากนี้ยังมีการจัดหาฐานขอมูลออนไลนที่เปดใหบริการทั่วไปโดยไมเสียคาใชจาย   

มาใหบริการแกผูใชรวมทั้งฐานขอมูลที่มีการใหทดลองใชตาง ๆ  เชน   ฐานขอมูล  Dentistry & Oral 

Science  Source  ฐานขอมูล Aardvark  ฐานขอมูล  Article Link   ฐานขอมูล ALA   American  

Library  Association  ฐานขอมูล  Artcyclopedia      ฐานขอมูล Arxiv.org E-PrintArchive   

ฐานขอมูล  Chemcenter    ฐานขอมูล  DOAJ      ฐานขอมูล ERIC     ฐานขอมูล Medical Online-E  

ฐานขอมูล PubMed   ฐานขอมูลสิทธิบัตรของบริษัทเอกชน    ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสไทยทางดาน

กฎหมาย เปนตน    

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.3.010 หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่สํานักหอสมุดมีการบอกรับ 

สหส.อ2.3.011         หนาจอแสดงรายชื่อฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่มีการทดลองใช  และไมเสีย

คาสมาชกิ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.014 เอกสารเว็บไซตสํานักหอสมดุ     
      
3. บริการอิเล็กทรอนกิส 
 ในปการศึกษา 2556 สํานกัหอสมุด  จดัใหมีบริการอเิล็กทรอนกิส  เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกผูใช ที่จะสามารถดําเนินการใชบริการหองสมุดไดดวยตนเอง ประกอบดวยบรกิารตางๆ คือ 

1. บริการตออายกุารยืมทรัพยากรสารสนเทศ  เปนบริการที่ผูใชสามารถทําการตออายกุารยืม

หนงัสือ และสือ่โสตทัศนตางๆ  ที่ยมืไป  และตองการจะยืมตออีกครั้งเมื่อครบกําหนดการ

สงคืนไดดวยตนเองโดยผานระบบออนไลน   ( มีจํานวนการใชบริการ   3,657 คร้ัง) 

2. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ    เปนบริการที่ใหผูใชทาํการจองหนังสือ  หรือส่ือโสตทัศน

ตางๆ  ที่มีผูอ่ืนยืมไปกอนแลว  โดยผูใชสามารถทาํการจองไดดวยตนเองโดยผานระบบ

ออนไลน  (มีจาํนวนการใชบริการ  48 คร้ัง) 



 
 

52

3. บริการสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใชสามารถทําการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ ทีม่ีอยูในสาํนักหอสมุด โดยสามารถเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ

สํานักหอสมุดรวมทัง้ฐานขอมูลออนไลนตาง ๆ ทีห่องสมุดมีการบอกรับ   (มีจํานวนการใช

บริการ 2,379,667 คร้ัง) 

4. บริการขอมูลผูใชผานระบบออนไลน เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแกผูใชโดย
สามารถตรวจสอบขอมูลและประวัติของตนเองในเรื่องการยืม  หนังสือที่ทําการจอง  การ

คางสงหนังสือ คาปรับ  รวมทั้งสามารถแกไขขอมูลประวัติ  ที่อยู  และ password  ไดดวย

ตนเอง  (มีจํานวนการใชบริการ  4,016  คร้ัง) 

5. บริการขาวสารขอมูลผานเวบ็ไซต    เปนการใหบริการขอมูล  ขาวสารและเรื่องทีน่าสนใจ  

รวมทัง้กิจกรรมตาง ๆ  ของสํานักหอสมดุแกผูใชโดยผานระบบออนไลน  (มีจํานวนการใช

บริการ  247,530 คร้ัง) 

6. บริการคนควาอางอิง เปนบริการตอบคําถามและชวยการคนควา การใหคําแนะนําตางๆ  

ในการแสวงหาขอมูลและแหลงสารสนเทศผานระบบออนไลน(มีจํานวนการใชบริการ 109 

คร้ัง) 

7. บริการยืมอัตโนมัติดวยตนเอง (Self Checking Service) ผูใชสามารถทําการยมืหนังสือได

ดวย ตนเอง ซึง่มีจุดการใหบริการจํานวน 2 จุด บริเวณชั้น 3 (มีจํานวนการใชบริการ 1,609 

คร้ัง) 

8. บริการคืนอัตโนมัติดวยตนเอง  (Books Return)  เปนบริการที่อํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชในการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ในกรณีที่ไมสะดวกในการจะตดิตอกับสํานักหอสมุด  

หรือในกรณีทีสํ่านักหอสมุดปดทําการ โดยมีจุดใหบริการอยูทีบ่ริเวณชั้น 2 อาคาร

สํานักหอสมุด  (มีจํานวนการใชบริการ  3,221 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 
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สหส.อ2.3.018                การใหบริการยมือัตโนมัติดวยตนเอง  (Self Checking Service) 

สหส.อ2.3.019                การใหบริการคนือัตโนมัติดวยตนเอง  (Books  Return) 
 
4. มีการเปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม   
 ในปการศึกษา 2556 สํานกัหอสมุด  มีการจัดจํานวนชัว่โมงการเปดใหบริการที่เหมาะสม  โดย

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

19.00 น. รวมจํานวนชัว่โมงที่ใหบริการ สําหรับในวันทาํการปกติรวมจาํนวน  12.5  ชั่วโมง  และวนันอก

เวลาทําการ จาํนวน  10  ชั่วโมง   โดยจํานวนผูเขาใชหองสมุดสาํหรับปการศึกษา 2556   มีจํานวน

ทั้งสิน้  2,813,745 คร้ัง   โดยแยกเปนผูเขาใชผานเว็บไซต /ฐานขอมลู / และการใช webpac จํานวน 

2,627,197 คร้ัง และผูเขาใชสํานกัหอสมดุกลางจาํนวน  178,290 คร้ัง ผูเขาใชหองสมุดศนูยวิภาวดี

จํานวน  3,027 คร้ัง  และผูเขาใชหองสมุดศูนยสาทรธานีจํานวน  5,228  คร้ัง 

เอกสารประกอบ    ไดแก 

สหส.อ2.3.020 แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.3.021 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 3 

สหส.อ2.3.022 รวมสถิติผูเขาใชประจําวนัทางเขาชั้น 5 

สหส.อ2.3.023      รวมสถิติผูเขาใชประจําวันหองบริการสื่อโสตทัศน 

สหส.อ2.3.024 รวมสถิติผูเขาใชหองสมุดรายเดือน (รวมหองสมุด 2 ศูนย) 

สหส.อ2.3.025      หนาแสดงสถิติการเขาใชเว็บไซต /สถิติการเขาใชฐานขอมูล  

                             /สถิติการเขาใช Webpac 

สหส.อ2.3.026 ตารางการใหบริการภาคค่ําและภาคพิเศษของผูปฏิบัติงาน 
 

5.  การวิเคราะหตนทุนการบริการของหองสมุด 

  การเขาใชบริการตาง ๆ  ในปการศึกษา 2556  มีการใชบริการตางๆ  รวม 5,475,812 คร้ัง ซึ่ง
การใชบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดทุกบริการนั้น  ตองมีคาใชจาย  ดังนั้นการวิเคราะหตนทุนในการ

บริการของหองสมุด สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดสรรงบประมาณ และใชเปนขอมูลในการ

วิเคราะหความคุมคาและประสิทธิผลของการลงทุนในการดําเนินงานของหองสมุด และตนทุนการ

บริการตอจํานวนการใช   เพื่อสามารถประเมินความคุมคาในการใชงบประมาณในการลงทุนดาน

บริการตางๆ   โดยใชขอมูลคาใชจายทั้งหมดของสํานักหอสมุด   และจํานวนการใชบริการตางๆ    เปน

ขอมูลพื้นฐานในการคิดคํานวณ 
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วิธีการคํานวณ 
ตนทุนการบริการตอจํานวนการใหบรกิาร 
         คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมุด(ไมรวมงบโครงการลงทนุสนิทรัพย)    23,689,046.66     บาท 

         จาํนวนการใหบริการที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปการศกึษา 2556                            5,475,812        คร้ัง 

∴ ตนทุนการบริการของสํานกัหอสมดุตอ 1 หนวยการใหบรกิาร                  = 4.32     บาท 
 

      1.  คาใชจายทัง้หมดของสํานักหอสมดุ ปการศึกษา 2556 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน(บาท) 

1 เงินเดือนและคาสวนบริหาร 7,503,170.48 

2 คาลวงเวลา-สวนบริหาร 825,755.00 

3 คาตอบแทนตําแหนงบริหาร-สวนบริหาร 110,000.00 

4 คาอบรมและสัมมนาภายนอก 99,458.00 

5 คาวัสดุสํานักงาน 55,003.50 

6 คาหนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน และฐานขอมูล 14,199,999.62 

7 คาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับหองสมุด 198,184.80 

8 โครงการสรางชุมชนคนรังสิตรักการอาน RSU Loves to Read 40,500.00 

9 โครงการนิทรรศการเหตุการณและวันสําคัญของมหาวิทยาลัย 3,500.00 

10 โครงการจัดรายการวิทยุ Smile Library 3,600.00 

11 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 25,000.00 

12  โครงการพัฒนาทักษะการเขาถึงสารสนเทศแกอาจารยเพื่อใชในการ

วิจัยและการพัฒนาตนเอง 

8,200.00 

13 โครงการจัดทําหองแสดงนิทรรศการ 23,237.74 

14 โครงการจัดทําหอง Group Study เพื่อบริการผูใชเฉพาะกลุม 30,000.00 

15 โครงการจัดหาครุภัณฑชั้นวางทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ เพื่อ

ใหบริการตอผูใช 

114,947.00 
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16 โครงการบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 321,000.00 

17 โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 

2556 

12,000.00 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพสํานักหอสมุด 8,000.00 

19 โครงการพัฒนาและเผยแพรขาวสารและสื่อประชาสัมพันธออนไลน 2,400.00 

20 โครงการสงเสริมการใชโปรแกรม Open Source 5,000.00 

21 โครงการทอดผาปาหนังสือ 7,500.00 

22 โครงการสัปดาหหองสมุด 35,000.00 

23 โครงการกิจกรรม 5ส 5,000.00 

24 โครงการจัดทําและเผยแพรวารสารรังสิตสารสนเทศ 21,616.00 

25 โครงการสนับสนุนใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน 30,975.00 

                                                รวม 23,689,046.66 

 

         2. จํานวนการใชบริการในปการศึกษา 2556 

การใชบริการหองสมุด ปการศึกษา 2556 

ประเภท จํานวน (ครั้ง) 

1. การเขามาใชบริการ  ณ จุดหองสมุด  

    1.1  ผูเขาใช หอสมุดกลาง 175,290   

    1.2  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาสาทรธานี 5,228   

    1.3  ผูเขาใชหองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 3,027 

    1.4  การใชตัวเลมทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ   174,558 

    1.5  การยืมทรัพยากรฯ  30,326 

    1.6  การคืนทรัพยากรฯ 36,238 
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    1.7  การใชบริการตอบคําถาม 4,025 

    1.8  การใชบริการอินเทอรเน็ต 9,480 

    1.9  การใชบริการ Books drop 1,280 

    1.10 การใชบริการหองศึกษากลุม (Study Room) 757 

    1.11 การลงทะเบียนและตออายุสมาชิก   9,999 

    1.12 การบริการหนังสือใหมประจําสัปดาห 3,080 

2. การใชบริการอิเล็กทรอนิกส  

     2.1  การใชผานเว็บไซต 2,627,197 

     2.2  การใชบริการสืบคนขอมูลผาน WebPac 1,856,947   

     2.3  การใชฐานขอมูลออนไลน 522,720 

     2.4  การยืมทรัพยากรฯ ตอทางออนไลน 3,657 

     2.5  การใชบริการตอบคําถามทางออนไลน 109 

     2.6  การยืมทรัพยากรฯ ผาน Self Checking Service 1,609 

     2.7 การคืนทรัพยากรฯ ผาน Books Return 3,221 

     2.8  การจองทรัพยากรฯ ผานออนไลน 48 

     2.9  การบริการขอมูลผูใชผานออนไลน 4,016 

                                            รวมทั้งหมด 5,475,812  

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง)สหส.อ2.3.003   สรุปสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.3.027                ขอมูลคาใชจายของสํานกัหอสมุดปการศึกษา 2556   และจํานวนการบริการ 

                                        ปการศึกษา  2556 
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ตัวบงชี้ 2.4  งานจดหมายเหตุ 
 

              มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับการภารกิจของหอจดหมายเหตุ และมีการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  มีการสรุปผลการดําเนินงาน มีการนําผลสรุปการดําเนินงาน

มาวางแผนพัฒนางานจดหมายเหตุ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ

อยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2556 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการตามโครงการและแผนการ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

1. การดําเนินงานทางดานเทคนิค 

2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การพัฒนาบริการและประชาสัมพันธ 
5. การพัฒนาอาคารสถานที่ 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.4 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

สหส.อ2.4.001 แผนการปฏบัิติงานแผนก             

หอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.4.002 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

งานแผนกหอจดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง)สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารการขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556 

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

โครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556          

สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงานแผนกหอ

จดหมายเหต ุประจําปการศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันาตอไป  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงาน

แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการ             

ภาคการศึกษาที ่1-3/2556 

5  

 

มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

  

(อางถึง) สหส.อ2.4.003 สรุปผลการปฏิบัติงาน

แผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํป

การศึกษา 2556 

 
ผลการดาํเนนิงานสําหรบัปการศึกษา 2556 
1. การดําเนินงานทางดานเทคนิค 
              หอจดหมายเหตุไดทําการคัดแยก รวบรวม เรียบเรียง และจัดการกับเอกสารจดหมายเหตุและ

วัตถุจดหมายเหตุตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูตองการใชสารสนเทศ

ของหอจดหมายเหตุทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งยังทําการอนุรักษ การสงวนรักษาดวยการ

แปลงเอกสารและไฟลวิดีทัศนใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันมิใหจดหมายเหตุซึ่งเปนเอกสารหรือ

วัสดุตนฉบับไดรับความเสียหายจากการใหบริการโดยตรง โดยหอจดหมายเหตุไดดําเนินการในเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

      1.1   การรับและจัดการกับเอกสารและวัตถุจดหมายเหต ุ

              หอจดหมายเหตุไดดําเนินการติดตอและรับมอบเอกสารสําคัญอันไดแก รายงานการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิตจากหนวยงานเจาของเอกสาร       รวม

จํานวนทั้งสิ้น  62 ราย การ ดังนี้ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสติ จํานวน 5 รายการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต จํานวน 27 รายการ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  จาํนวน 30 รายการ   

         1.2  การกําหนดรหัส การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถจุดหมายเหต ุและการบันทกึ

รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูล 
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  การกําหนดรหัส การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและวัตถุจดหมายเหตุ และการบันทึก

รายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลเปนกระบวนการดําเนินงานทางดานเทคนิคที่ตอเนื่องกัน โดยมีผล

การดําเนินงาน รวมจํานวน 1,723 รายการ แบงเปน 

1. ส่ิงพิมพประเภทหนังสือ         จํานวน          32 รายการ 

2. สารรังสิต                     จํานวน          97       รายการ    

3. ขาวมหาอทุกภัย       จาํนวน  94     รายการ 

4. สรุปขาวมหาวทิยาลยัฯ      จาํนวน      1,243     รายการ 

5. รายงานการประชุมฯ             จาํนวน        101 รายการ 

6. วิดีทัศน                                จํานวน  93 รายการ    

7. ซีดีและดีวีดี       จาํนวน          61       รายการ 

8. ของที่ระลึก                           จํานวน           2       รายการ 

                 รวมเอกสารจดหมายเหตุและวตัถุจดหมายเหตุที่มีอยูในฐานขอมูลหอจดหมายเหตุจนถงึ

ปจจุบัน รวมจาํนวน ทัง้สิ้น 1,987 รายการ แบงเปนประเภทไดดังนี้  

1. ส่ิงพิมพ (Book & Text)         จาํนวน    1,604        รายการ 

2. ของที่ระลึก (Souvenir)          จํานวน       152    รายการ 

3. วิดีทัศน (Video)                    จาํนวน       141       รายการ 

4. ซีดี (CD)                               จํานวน         58        รายการ 

5. ดีวีดี (DVD)                           จาํนวน         30      รายการ 

                   6.  สไลด (Slide)                         จํานวน           1   รายการ  

                   7. แถบบนัทกึเสียง (Sound Recording)  

                                                                     จํานวน           1       รายการ     

 

            1.3  การแปลงวิดีทศันเปนดวีีดี  

                   หอจดหมายเหตุไดรับมอบวิดีทัศน (Video) ซึ่งเคยใหบริการในหองบริการสื่อโสตทัศนมา

กอนแตเนื่องจากวิดีโอที่สงมอบมาใหนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรังสิต จําเปนตองไดรับอนุรักษไว

เพื่อมีใหคงสภาพและสามารถใชไดกับอุปกรณในยุคปจจุบัน สําหรับปการศึกษา 2556 หอจดหมายเหตุ 

ไดทําการแปลงวิดีทัศนเปนดีวีดี จํานวน 12 รายการ ดังนี้ 
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ลําดับ รายการ จํานวน 

1 พิธีสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 1 

2 พิธีไหวครูบายศรี ปการศึกษา 2530 1 

3 งานทาํบุญอาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 1 

4 งานสถาปนามหาวิทยาลยัรังสิต 1 

5 พิธีลงนามขอตกลงการรวมผลิตแพทยภาคคลีนิค 1 

6 แนะนาํมหาวทิยาลยั ป 2539 1 

7 แนะนาํมหาวทิยาลยั ป 2541 1 

8 วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปที่ 4 (26-29 พฤศจิกายน 2537) 1 

9 เนชัน่ทอลคจดั “สัมภาษณพิเศษ ดร.อาทติย อุไรรัตน” 1 

10 ครบรอบ 84 ป คุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน  1 

11 ขอคิดดวยคน “ฒ.ผูเฒา คนเกาในสงัคมแบบใหม (1) 1 

12 ขอคิดดวยคน “ฒ.ผูเฒา คนเกาในสงัคมแบบใหม (2) 1 

 
2.  การพัฒนาบุคลากร                 
            หอจดหมายเหตุไดสนับสนนุใหบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องที่

เกี่ยวของเพื่อเพิ่มพนูความรูและพัฒนาทักษะอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานจดหมายเหต ุดังนี ้

            2.1  การสงบุคลากรเขารวมประชมุ สัมมนา และรับการฝกอบรมในเรื่องทีเ่กีย่วของ ไดแก 

                   2.1.1  การฉลองพระชนัษา 100 ป สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

                   2.1.2  เสนหหนงัสืออนสุรณผูวายชนม 

                      2.1.3  120 ป ผานฟา ประชาธิปก 

                      2.1.4  การกอเกื้อกิจการเพื่อสุขสานติ์แกชาวสยาม 

               2.2  การศึกษาดูงานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานจดหมายเหต ุ

                      2.2.1  ศึกษาดูงานหองนทิรรศการและสืบคนหอสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลยั          

ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทมุธาน ี
 

3. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปการศึกษา 2556 หอจดหมายเหตุไดดําเนินการเกีย่วกบัการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน

ตางๆ ดังนี ้
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              3.1  การแกไขปรับปรุงระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ (Senayan) 

                     เนื่องจากบรรณารักษที่ รับผิดชอบการดูแลระบบฐานขอมูลจดหมายเหตุ (Senayan)  

ไดลาออกจึงไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง  อยางไรก็ตาม โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติระบบนี้มีความเสถียรอยูใน

ระดับหนึ่งผูปฏิบัติงานจึงยังสามารถไดตามปกติ เพียงแตไมสามารถแกไขเมนูหรือเพิ่มเติมความตองการ

อ่ืนๆ เชน ระบบการจัดเก็บสถิติที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

              3.2  การจัดทาํหนังสือและเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

                    3.2.1  หอจดหมายเหตุไดสแกนและตกแตงหนังสือชื่อ Journal of the Precious Hearts 

การเดินทางแหงหัวใจพิธีประสาทปริญญามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํป 2555 เปนไฟล PDF เพื่อเตรียมนํา

ข้ึนให บนเว็บไซตหอจดหมายเหตุตอไป 

                     
4.  การพัฒนาบริการและประชาสัมพนัธ 

          4.1  การปรับปรุงเวบ็ไซตเพื่อแพรขาวสารและบริการ  

                  หอจดหมายเหตุไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารกับผูใชและใหบริการขอมูล

และขาวสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการที่ http://library.rsu.ac.th/archives/ นอกจากนี้ 

สํานักหอสมุดยังมีเฟสบุคใหหอจดหมายเหตุใชเปนชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารผานทางเฟซบุก

ไดอีกทางหนึ่ง สําหรับป การศึกษา 2556  มีการเขาใชเว็บไซตรวมจํานวน 1,594 คร้ัง                                                   

         4.2  การใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมหอจดหมายเหต ุ

                 ในปการศึกษา 2556 หอจดหมายเหตุไดมีโอกาสตอนรับนักศึกษาและผูมาเยี่ยมชม        

โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ไดมาศึกษาดูงานของสํานักหอสมุดและเยี่ยมชม

หอจดหมายเหตุดวย     

                                 
5.  การพัฒนาอาคารสถานที่  
                 หอจดหมายเหตุหรือโซนพื้นที่ชมพูพันธุทิพยไดนํากิจกรรม  5ส  มาบริหารจัดการ

สภาพแวดลอมภายในพื้นที่เพื่อใหเกิดการสะสาง ความสะอาด ความสะดวก มีสุขลักษณะ และการ

สรางนิสัย ซึ่งสงผลดีตอการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารและวัสดุจดหมายเหตุ โดยในปการศึกษา 

2556 บุคลากรหอจดหมายเหตุไดเขารวมกิจกรรมทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) ในวันที่ 

25 เมษายน 2557 และมีการตรวจเยี่ยมและผานการประเมินตามมาตรฐานไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2557 
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6. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
           6.1 การจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสสําคัญ  

                   หอจดหมายเหตุไดจัดนิทรรศการ “พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยรังสิต” ข้ึนเนื่องใน

โอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดพิธีประสาทปริญญา ประจําปการศึกษา 2556  โดยนิทรรรศการได

นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาแกบัณฑิตรุนที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป พ.ศ. 2533 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ณ บริเวณสนามหญาดานหนามหาวิทยาลัยรังสิต 

เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี โดย  ฯพณฯ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรีเปน

ประธานในพิธี บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารุนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2512 และภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2533 มาจาก 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและคณะพยาบาลศาสตร รวมจํานวนทั้งสิ้น 321 

คน แบงเปนคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 276 คน ประกอบดวยสาขาวิชาการบัญชี จํานวน 77 คน  

สาขาวิชาการการจัดการ จํานวน 71 คน สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม จํานวน 35 คน และคณะ

พยาบาลศาสตร จํานวน 45 คน ในพิธีคร้ังนี้ ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตไดขอ

พระราชทานพระราชวโรกาสประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม       

ราชชนนี ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์     

              6.2  การจัดทาํประวัติศาสตรมหาวทิยาลยัรังสติจากคําบอกเลา (Oral History)  

      หอจดหมายเหตุไดทําการถอดเทปการปาฐกถาเรื่อง  “สมเด็จพระสังฆราชฯ  กับ

มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ดร.อาทิตย  อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ในงาน 100 ป สมเด็จ    

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา ณ 

มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อนําไปจัดพิมพลงในหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 พระชันษา สมเด็จ

พระสังฆราชฯ ในโอกาสตอไป 

6.3  การจัดทาํคลังจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส 

นอกจากหอจดหมายเหตุจะไดพัฒนาฐานขอมูลจดหมายเหตุซึง่บันทกึรายการบรรณานุกรม

ของเอกสารและวัตถุจดหมายเหตุแลว หอจดหมายเหตุยังมีโครงการที่จะนาํเอกสารฉบับเต็ม เชน หนงัสือ

ที่ระลึกในโอกาสตางๆ  รูปภาพที่บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ่งพิมพประชาสัมพนัธ 

ซึ่งจะไดนาํขึ้นใหบริการบนเว็บไซตของหอจดหมายเหตุในปการศึกษาตอไป 
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ตัวบงชี้ 2.5  งานบรกิารสงเสริมวิชาการ   
งานบริการสงเสริมวิชาการสําหรับปการศึกษา 2556  ไดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ    โดย

ไดมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมไวในแผนการปฏิบัติการของสํานักหอสมุดเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุดอยางสม่ําเสมอ และไดนําขอคิดเห็นและผลสรุปมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

วางแผนการปฏิบัติงานสําหรับปการศึกษาตอไป 

 

ผลการประเมินการดําเนินงาน ตัวบงชี้ 2.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน ) 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีการกาํหนดไวในแผนงาน

ประจําป 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005  แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

2  มี(1)+มีการดาํเนนิงานตาม

แผนงาน 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556 

3  มี(2)+มีการสรุปผลการ

ดําเนนิงาน    

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ 

ประจําป 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการ ภาคการศึกษาที ่1-

3/2556 

4  มี(3)+มีการนาํผลสรุปการ

ดําเนนิงานมาวางแผนพฒันา

ตอไป  

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 

5  มี(4)+มีการรายงานผลการ

ดําเนนิงานตอผูบังคับบัญชา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 
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 จากผลการดําเนินงานการบริการสงเสริมวชิาการ  สํานกัหอสมุด 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 2556 มีจาํนวนนักศึกษาทัง้สิ้น 

3,045   คน  ทางสาํนักหอสมุดไดดําเนินการดังนี ้

 - ปฐมนิเทศการใชหองสมุดใหกับนักศกึษาใหม  รวมทัง้สิน้  43  สาขา  19  คณะ  1,960 

คน  102  คร้ัง  โดยมนีักศึกษาระดับปริญญาตรี  ไดแก  ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร  

เภสัชศาสตร  ศิลปะและการออกแบบ  กายภาพบําบัด   เทคนคิการแพทย  เทคโนโลยชีวีภาพ  

แพทยศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ   บัญชี   สถาบนัการเงนิ  ดิจทิลัอารต    การแพทย

แผนตะวนัออก   ทนัตแพทยศาสตร   ทัศนมาตรศาสตร    นกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไดแก   

บริหารธุรกิจ    นิติศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  รัฐประศาสนศาสตร ศิลปศาสตร และ บัญชี   

- สอนวิธกีารสืบคนขอมูล รวมทั้งอบรมฐานขอมูลออนไลนใหกบันักศกึษาระดับปริญญา

ตรี  และบัณฑิตศึกษา  รวมทั้งสิน้  590  คน  43 สาขา     โดยมนีักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา ไดแก  เภสัชศาสตร  ทนัตแพทยศาสตร  นานาชาติ  วทิยาศาสตร  เทคโนโยลีสารสนเทศ  

วิศวกรรมศาสตร  นิติศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  นวัตกรรม  การทูตและการตางประเทศ  นิเทศ

ศาสตร  ศึกษาศาสตร  บัญชี  ศิลปศาสตร  บริหารธุรกจิ 

1.2  การอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนเพื่อการวจิัยใหกับอาจารยผูสอน   สํานักหอสมุดมี

การจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะตาง ๆ   รวมทั้งสิน้  21  คณะ 6  หนวยงาน  170  คน ดังนี ้

       -  ฐานขอมูล  Wiley-Online Library  เมื่อวนัที่  20 พฤศจกิายน 2556   และวันที่ 9  

มิถุนายน 2557 

 - ฐานขอมูล  ProQuest Dissertations & Theses   เมื่อวนัที ่20 พฤศจกิายน 2556   

และวันที่ 9  มถิุนายน 2557 
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 - ฐานขอมูล  Science  Direct  เมื่อวนัที ่20 พฤศจิกายน 2556   และวนัที ่9  มิถนุายน 

2557 

  - ฐานขอมูล  Business  Source  Complete   เมื่อวนัที ่  21  พฤศจกิายน 2556     

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ2.3.020  แผนพับแนะนาํสํานักหอสมดุ 

สหส.อ2.5.001   ซีดีแนะนาํการใชและบริการสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.5.002 บันทกึแจงเรื่องการปฐมนิเทศการใชหองสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.5.003 แบบตอบรับและบันทึกการเขารับการปฐมนิเทศการใชหองสมุดของคณะตางๆ 

สหส.อ2.5.004 สรุปผลการจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุดปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.5.005 บันทกึเชิญบุคลากรสอนและอบรมการสืบคนขอมูลการวิจัย /สรุปจํานวนผูเขาอบรม 

สหส.อ2.5.006      บันทึกเชญิผูเขารวมอบรมฐานขอมลูและแหลงขอมูลเพื่อการวิจยั 

สหส.อ2.5.007      รายชื่อผูเขารวมอบรมฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการวิจัย  
  
2.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนกิจกรรมที่สํานักหอสมุดจัดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริม 

และสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากหองสมุดอยางคุมคา สรางนิสัยและวัฒนธรรมรักการอานอยาง

ยั่งยืนใหแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร ในปการศึกษา 2556 มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมการ

อานและการจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ เพื่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเขาใชหองสมุด ดังนี้  
 

กิจกรรมสงเสริมการอาน จํานวน 10 คร้ัง   

1.  กิจกรรม “สัปดาหอาเซียน คร้ังที่ 1” จัดระหวางวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2556 เปนกิจกรรม

ที่ใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยใชกิจกรรมและเกมสตางๆ เชน กิจกรรมตอบปญหาวิชาการ 

เกมส Domino ธงชาติอาเซียน เปนตน ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 313 คน มีผูตอบ

แบบประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 192 คน ผลประเมินความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก

มี 2 ดานเรียงลําดับ คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.86 ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม 4.54 และอยู

ในระดับดี คือ ความนาสนใจของกิจกรรม 4.47 

 2.  กิจกรรม “ตามหายอดนักอาน คร้ังที่ 6” จัดระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2556 

เปนกิจกรรมที่ใชการสะสมแตมจากการยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศนของผูใชบริการ ในการสะสมแตม
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ผูเขารวมกิจกรรมฯ สามารถนําแตมที่สะสมมาแลกของรางวัลตามที่หองสมุดกําหนดไว ผูที่สะสมแตมได

มากที่สุดจะไดรับรางวัล “ยอดนักอาน คร้ังที่ 6” ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 288 คน 

ผูที่ไดรับรางวัลยอดนักอานครั้งที่ 6 คือ นางสาวอาทิตยา ภูดาย คณะเภสัชศาสตร สวนผูเขารวม

กิจกรรมที่มาแลกของรางวัลจากการสะสมแตม จํานวน 8 คน 

 3.  กิจกรรม “ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 6” จัดระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 

เปนกิจกรรมที่แจกรางวัลจากการยืมหนังสือ/ ส่ือโสตทัศน ทุกครั้งที่ยืมจะไดรับใบ“ยืมมาก ลุนมาก คร้ังที่ 

6” ผูเขารวมกิจกรรมฯ จะตองเขียนสิ่งที่ประทับใจ หรือขอเสนอแนะสําหรับสํานักหอสมุด แลวนํามาใส

กลองเพื่อจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละ 20 รางวัล ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 

1,972 คน ส่ิงที่ประทับใจในสํานักหอสมุดที่ผูเขารวมกิจกรรมจํานวนมากประทับใจ คือ “ดานผู

ใหบริการ” สวนขอเสนอแนะที่มีผูรวมกิจกรรมใหคําแนะนํามากที่สุดคือ “ดานทรัพยากรสารสนเทศ”  

4.  กิจกรรม "หนังสือนี้ ดีเพื่อแม" จัดระหวางวันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2556 เปนกิจกรรมที่จัดแสดง

หนังสือที่นาสนใจในหัวขอ "หนังสือนี้ ดีเพื่อแม" เพื่อใหผูใชบริการยืมกลับไปใหคุณแมอาน พรอมทั้งจัดมุม

แนะนําเกี่ยวกับ “10 กลวิธีสรางนิสัยรักการอานในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ” และมุม

สําหรับใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนแนะนําหนังสือดีๆ ใหแมอาน พรอมทั้งเขียนคําบอกรักแม นอกจากนี้มี

ไปรษณียบัตรแจกสําหรับใหผูเขารวมกิจกรรมเขียนบรรยายความรักที่มีตอแม และนําสงใหทางไปรษณีย

อีกดวย ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 241 คน แบงเปนผูเขารวมกิจกรรมที่รวมเขียน

ขอความบอกรักแม จํานวน 129 คน เขียนขอความบอกรักแมผานไปรษณียบัตร จํานวน 100 คน และ

แนะนําหนังสือดีเพื่อแม จํานวน 12 คน 

5.  กิจกรรม "สัปดาหอาเซียน คร้ังที่ 2" จัดระหวางวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 เปนกิจกรรมที่

ใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหกับผูใชบริการ โดยใชกิจกรรมตอบคําถามวิชาการ เกมสวงลอ

อาเซียน เกมสจับคูดอกไมประจําชาติ เปนตน ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 275 คน มี

ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ จํานวน 174 คน ผลประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี

มากทุกดานเรียงลําดับ คือ ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม 4.72 ความนาสนใจของกิจกรรม 4.71 

และรูปแบบการจัดกิจกรรม 4.62 

6.  กิจกรรม “รักษหนังสือ” จัดระหวางวันที่ 23 – 27 กันยายน 2556 เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวม

กิจกรรมไดทําการอนุรักษหนังสือที่ชํารุดของสํานักหอสมุด โดยมีเจาหนาที่ของสํานักหอสมุดสอนวิธีการ
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ซอมหนังสือใหกับผูเขารวมกิจกรรม พรอมทั้งจัดมุมแสดงการอนุรักษหนังสือ แนะนําอุปกรณตางๆ 

สําหรับใชในการซอมหนังสือ ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 26 คน และตอบแบบ

ประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งหมด ผลประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมากทั้ง 3 ดาน เรียง

ตามลําดับ คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.73 ความนาสนใจของกิจกรรม 4.65 และความรูที่ไดจากการเขา

รวมกิจกรรม 4.57 

 7.  กิจกรรม "My Dad My Hero" จัดระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2556 เปน

กิจกรรมที่จัดมุมแนะนําพอตัวอยางที่ทําประโยชนตอแผนดินไทย และจัดแสดงแสดงหนังสือที่นาสนใจ

เพื่อใหผูใชบริการยืมหนังสือกลับไปใหคุณพออาน รวมทั้งจัดมุมใหผูใชบริการไดเขียนถึงพอในหัวขอ 

"พอคือฮีโรในใจฉัน : My Dad  My Hero" พรอมทั้งแจกไปรษณียบัตรใหผูใชบริการไดเขียนบอกรักพอ 

ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 122 คน แบงเปนผูเขารวมกิจกรรมที่เขียนขอความบอก

รักพอ จํานวน 72 คน และเขียนขอความบอกรักพอผานไปรษณียบัตร จํานวน 50 คน  

8.  กิจกรรม "ส.ค.ส. ทํามือ" จัดระหวางวันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 เปน

กิจกรรมที่ใหผูเขารวมกิจกรรมทําการด ส.ค.ส ดวยตนเองเพื่อสงความสุขใหกับคนที่รัก พรอมทั้งจัดมุม

ใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ ส.ค.ส.  รูปแบบการทํา ส.ค.ส ทํามือ แจกซองพรอมแสตมป

สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 97 คน ผูตอบแบบประเมินผล

ความพึงพอใจ จํานวน 25 คน ผลประเมินความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 2 ดาน เรียง

ตามลําดับ คือ รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.80 ความนาสนใจของกิจกรรม 4.70 คาเฉลี่ยอยูในระดับดี คือ 

ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม  4.40 

9.  กิจกรรม "รักษเรา รักษโลก” จัดระหวางวันที่ 3 -28 กุมภาพันธ 2557 เปนกิจกรรมที่ให

ผูเขารวมกิจกรรมไดแนะนําความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโลกในเดือนแหงความรัก คือ เดือนกุมภาพันธ 

รวมทั้งจัดมุมแสดงวิธีการอนุรักษโลก และจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับการอนุรักษโลก ผลการจัดกิจกรรม

มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 87 คน มีการแจกรางวัลใหกับผูที่มีแนวคิดอนุรักษโลก จํานวน 3 รางวัล คือ 

ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกัญญาพัชร ภูลา คณะเภสัชศาสตร  ผูตอบแบบประเมินความพึง

พอใจ 72 จํานวน คน ผลประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีทุกดานเรียงลําดับ คือ รูปแบบ

การจัดกิจกรรมและความนาสนใจของกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 4.50 ความรูที่ไดจากการเขารวม

กิจกรรม 4.10   



 
 

68

10.  กิจกรรม "ประกวดคลปิประชาสัมพนัธหองสมุด " จัดระหวางวนัที ่ 10 กุมภาพันธ  – 18 

เมษายน 2557 เปนกิจกรรมที่ใหผูเขารวมกิจกรรมซึ่งเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สงผลงานวิดีโอ

คลิประชาสัมพันธหองสมุดมีความยาวประมาณ 8-10 นาที ไมจาํกัดไอเดีย และรูปแบบการนําเสนอ    

สงไดทั้งผลงานเดี่ยวหรือกลุม (ไมจํากัดจาํนวนสมาชิกในกลุม) ตอ 1 ผลงาน ผลงานที่สงเขาประกวด

ตองมีสถานทีห่รือบริการตางๆ หรืออยางใดอยางหนึ่งของสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตนําเสนอ

ภายในวิดีโอคลิป ผลงานทีส่งเขาประกวดจะถูกนําไปประชาสัมพันธใน Youtube สวนการใหคะแนน

ตัดสินนั้นนอกจากคะแนนตดัสินของคณะกรรมการแลว คะแนนในการตัดสิน 10 % จะมาจากผลการ

โหวตใหคะแนนทาง Youtube ดวย ผลการจัดกิจกรรมมีผูเขารวมกจิกรรม จํานวน 29 คน ผูที่ไดรับ

รางวัลชนะเลศิ คือ กลุม Yindee Production คณะนเิทศศาสตร ชือ่ผลงาน “RSU Library : หองสมดุ 

สะดุดรัก” (www.youtube.com/watch?v=RYcNzQ2Lm4I) 
 

นิทรรศการสงเสริมการอาน  จาํนวน 8 คร้ัง     

 1.  นิทรรศการ “อาเซียน คร้ังที่ 1” จัดระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2556 เปน

นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในดานตางๆ เชน ความรวมมือทางดานการเมือง ความ

มั่นคง และเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิก ภาษาที่ใชทักทาย การแตงกาย ดอกไมประจําชาติ อาเซียน+3 +6 

พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือ และฉายสื่อโสตทัศนที่เกี่ยวกับอาเซียน ที่บริเวณหนาทางเขา ชั้น 3 ผลการจัด

นิทรรศการ พบวา มีผูเขาชมนิทรรศการจากการสังเกตของเจาหนาที่ที่นั่งหนาประตูทางเขาชั้น 3 จํานวน  

286 คน 

 2.  นิทรรศการ "อาเซียน คร้ังที่ 2" จัดระหวางวันที่ 3 - 30 กันยายน 2556 เปนนิทรรศการให

ความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในดานตาง ๆ เชน ผลกระทบ การปรับตัว

เพื่อที่จะเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือ และฉายสื่อโสตทัศนที่เกี่ยวกับ

อาเซียน ที่บริเวณหนาทางเขา ชั้น 3  ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูเขาชมนิทรรศการจากการสังเกต

ของเจาหนาที่ที่นั่งหนาประตูทางเขาชั้น 3 จํานวน  261 คน 

 3.  นทิรรศการ  "รางวัลซีไรตประจําป 2556"   จัดระหวางวันที ่4 – 22  พฤศจกิายน  2556   เปน

นิทรรศการใหความรูเกีย่วรางวัลซีไรต และผูที่ไดรับรางวัลซีไรตประจําป 2556 คือ คุณอังคาร จันทาทพิย 

กวีซีไรต รวมทั้งจัดแสดงหนังสือที่เขารอบสุดทายของรางวัลซีไรตและหนังสือที่ไดรับรางวัลพรอมทั้งจัดทํา
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บรรณนิทัศนของหนังสือดวย ผลการจดันิทรรศการ พบวา มผูีเขาชมนทิรรศการจากการสังเกตของ

เจาหนาทีท่ี่นัง่หนาประตูทาง เขาชัน้ 3 จาํนวน 174 คน  

 4.  นิทรรศการ "ในหลวงกับการอาน" จัดระหวางวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2557 

เปนนิทรรศการที่ใหความรูเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการอานและหนังสือ พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับพระองคทาน และจัด

บอรดสําหรับใหผูใชบริการลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผลการจัดนิทรรศการ 

พบวา มีผูเขาชมนิทรรศการจากการสังเกตของเจาหนาที่ที่นั่งหนาประตูทางเขาชั้น 3 จํานวน 381 คน 

และมีผูเขียนถวายพระพร จํานวน 85 คน รวมเปนทั้งสิ้น จํานวน 466 คน  

 5.  นิทรรศการ "ตอนรับบัณฑิตจบการศึกษา” จัดระหวางวันที่ 27มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2557 

เปนนิทรรศการที่จัดมุมตางๆ ภายในสํานักหอสมุดใหสวยงานเพื่อเปนการแสดงความยินดีและเปนมุม

สําหรับใหบัณฑิตบันทึกภาพเปนที่ระลึก ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีบัณฑิตใหมและญาติใหความ

สนใจถายภาพในมุมตางๆ ของสํานักหอสมุดจํานวนมาก        

 6.  นิทรรศการ "100 คําสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช” จัดระหวางวันที่ 4 

กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2557 เปนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช และ100 คําสอนของพระองคทาน พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับพระองคทานที่

สํานักหอสมุดมีใหบริการ และแจกที่ค่ันหนังสือที่เปนคําสอนของพระองคทานอีกดวย ผลการจัด

นิทรรศการ พบวา มีผูเขาชมนิทรรศการจากการสังเกตของเจาหนาที่ที่นั่งหนาประตูทางเขาชั้น 3 จํานวน 

217 คน 

 7.  นิทรรศการ "หองสมุดสีเขียว” จัดระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม -  12 มิถุนายน 2557 เปน

นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับหองสมุดสีเขียว ประโยชนของหองสมุดสีเขียว ตัวอยางของหองสมุดสีเขียว

ในประเทศไทยและในตางประเทศ พรอมทั้งจัดแสดงหนังสือที่ เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม ผลการจัดนิทรรศการ พบวา มีผูเขาชมนิทรรศการจากการสังเกตของเจาหนาที่ที่นั่งหนาประตู

ทางเขาชั้น 3 จํานวน 107 คน 

 8.  นิทรรศการ “ตอนรับนักศึกษาใหม” จัดระหวางวันที่ 6 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2557 เปน

นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการแนะนําบริการตางๆ ของสํานักหอสมุด ผลการจัดนิทรรศการ พบวา      

มีนักศึกษาใหมใหความสนใจและถายรูปกับนิทรรศการจํานวนมาก 
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การจัดบอรด ขาวสารที่นาสนใจ  จํานวน 47 คร้ัง  ไดแก 

1.  “รับนองใหมตองเคารพสิทธิมนุษยชน” (7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2556) 

 2.  “21 ภาพยนตรไทยที่ทํารายไดเกิน 100 ลานบาท” (11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2556) 

 3.  “ยอนตํานานผาเหลืองฉาว วิกฤติศรัทธาพระสงฆไทยที่ยากจะลืมเลือน”  

     (4 – 15 กรกฎาคม 2556) 

 4.  “แนะนําหนังสือพิมพออนไลน : The Wall Street Journal” (8 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2556) 

 5.  “บทเรียนจากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก...ปลุกคนไทย เลิกยึดติดใบปริญญา”  

     (15 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556) 

 6.  “3 ส่ิงที่นองใหมตองปรับตัวสูร้ัวมหาวิทยาลัย” (17 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556) 

 7.  “แนะนําสารคดีที่นาสนใจ : ทะเลสีครามแมโขงสายน้ําพยศ” (24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 

2556) 

 8.  “ผูหญิงเสพยาเพิ่มข้ึนเพราะหลงคิดวายาไอซทําใหผิวขาว” (6 – 22 สิงหาคม 2556) 

 9.  “คําขวัญวันแม ต้ังแตอดีต – ป 2556” (7 – 23 สิงหาคม 2556) 

 10.  “แนะนําฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดบอกรับ” (13 – 27 สิงหาคม 2556) 

 11.  “10 อันดับภาพยนตรที่ดีที่สุดแหงป 2012” (13 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556) 

 12.  “7 ปรากฏการณ Social Network ในอาเซียน” (14 สิงหาคม – 17 กันยายน 2556) 

 13.  “แนะนําฐานขอมูลทางวิชาการในประเทศไทยผาน Website สํานักหอสมุด”  

       (15 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2556) 

 14.  “ตัวอยางของผูที่ประสบความสําเร็จจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

      (15 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2556) 

 15.  “พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน” (23 สิงหาคม – 16 กันยายน 2556) 

 16.  “สังคมไทยกับการศัลยกรรม” (23 สิงหาคม – 25 กันยายน 2556) 

 17.  “แนะนําประวัตินักเขียนนิ้วกลม” (28 สิงหาคม – 18 กันยายน 2556) 

 18.  “10 สุดยอดภาพยนตรสงครามที่ดีที่สุดตลอดกาล” (16 กันยายน – 28 ตุลาคม 2556) 

 19.  “จํานําขาว จํานนดวยหลักฐานหรือจํานนดวยปญญา?” (17 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 

2556) 
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 20.  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (17 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2556) 

 21.  “หัวใจหองที่หา รางวัลซีไรต ป 2556” (19 กันยาน – 2 ตุลาคม 2556) 

 22.  “ประวัตินักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทย” (25 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2556) 

 23.  “เตรียมตัวอยางไรสอบใหได A” (3 – 27 ตุลาคม 2556) 

 24.  “100 คําสอน สมเด็จพระสังฆราช” (28 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2556) 

 25.  “สารคดีที่ควรดู : The Blue Planet” (4 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2556) 

 26.  “สายตาเอียง แฝงอยู ผูมีปญหาทางสายตา” (7 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2556) 

 27.  “บลูการด” ประกันภัยไรพรมแดน สมาชิกอาเซียนผนึกกําลัง AEC”  

       (11 พฤศจิกายน 2556 – 6 มกราคม 2557) 

 28.  “พอเพียงกับโลกาภิวัตน” (13 พฤศจิกายน 2556 – 31 มีนาคม 2557) 

 29.  “ไทยแพคดีเขาพระวิหาร?” (18 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2556) 

 30.  “นิรโทษกรรมคืออะไร รูจักไว จะไดไมตกยุค” (19 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2556) 

 31.  “Invictus ภาพยนตรของเนลสัน แมนเดลลา” (16 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557) 

 32.  “เที่ยวไหนดี ป 2557 : รวมเทศกาลงานประเพณีปใหม 2557”  

       (17 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557) 

 33.  “เที่ยวปใหม รวมสถานที่ Countdown” (18 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557) 

 34.  “15 ที่ทองเที่ยว หนาวนี้เที่ยวไหน?” (24 ธันวาคม 2556 – 20 มกราคม 2557) 

 35.  “เทคนิคการอานหนังสือและสื่อประเภทตางๆ” (7 มกราคม – 22 เมษายน 2557) 

 36.  “การจัดการขามวัฒนธรรมสูอาเซียน” (8 มกราคม – 13 มิถุนายน 2557) 

 37.  “รางวัลลูกโลกทองคํา คร้ังที่ 71” (13 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2557) 

 38.  “รางวัลออสการ ประจําป 2014” (17 ก.พ. – 31 มิ.ย. 2557) 

 39.  “โปรแกรมเพื่อสุขภาพงายๆ 5 ข้ันตอน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ” 

       (20 มกราคม – 11 เมษายน 2557) 

 40.  “อะไรคือ “Digital TV” (1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2557) 

 41.  “Bitcoin เงินในโลกออนไลน : Bitcoin สกุลเงินใหม สะดวกหรือเสี่ยง? ในโลกออนไลน”  

        (23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2557) 
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 42.  “ฤาชาวบานตองแหงตาย! จับสัญญาณภัยแลง – ไทยแลง ป 2557”  

       (23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557) 

 43.  “ยอนสถิติแผนดินไหวในไทย” (8 – 26 พฤษภาคม 2557) 

 44.  “มดในสมอง ตอนที่ 1” (8 – 31 พฤษภาคม 2557) 

 45.  “จริงหรือไม กับการเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรีภายใต AEC” (8 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 

2557) 

 46.  “กฤษณา ไกรสินธุ ผูปดทองหลังพระ” (8 พฤษภาคม– 5 มิถุนายน 2557) 

 47.  “การประกาศใชกฎอัยการศึก” (27 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2557) 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.008 รายละเอียดโครงการกิจกรรมสงเสริมการอานและผลสรุปการจัดโครงการ/           

ประเมินผล 

สหส.อ2.5.009      ภาพถายกิจกรรมสงเสริมการอานประจาํปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.5.010      รายละเอียดโครงการจัดนิทรรศการและผลสรุปการจัดนิทรรศการ 

สหส.อ2.5.011      รายละเอียดขอมูลที่จดับอรด 

สหส.อ2.5.012   ภาพถายการจดันิทรรศการและจัดบอรดประจําปการศึกษา 2556 

 
3.  มีการผลติวารสารวิชาชีพ 

สํานักหอสมุด  มีการจัดทาํวารสารวิชาชีพ  คือ  “ รังสิตสารสนเทศ ”  เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล   

ความรูทางดานบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และวิชาการดานอื่นๆ ที่เกีย่วของ อีกทัง้เพื่อให

เปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่นเรียนรูของบุคลากรในแวดวงวิชาชพี โดยมกีารจัดทําแผนดาํเนนิงาน    

จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ซึ่งเปนตาํแหนงผูบริหารของมหาวทิยาลยั  และมีการจัดตั้ง

กองบรรณาธกิารรวมทั้งคณะทํางานประจําฉบับ เปนผูประสานงานในการติดตอผูเขียน  และดําเนินการ

รวบรวมขอมูลเพื่อจัดพิมพตัวเลม นอกจากนี้ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี

มาเปนผูพิจารณาบทความใหแกผูที่เขยีนบทความมาลงวารสารในแตละฉบับ  ทัง้นีว้ารสารจะมีการจัด 

พิมพเพื่อเผยแพรปละ  2 ฉบับ  (ราย 6 เดือน)     

 สํานักหอสมุดมีการผลิตวารสาร  รังสิตสารสนเทศมาตัง้แตป พ.ศ. 2538  ปจจุบันมีวารสารที่

พิมพออกเผยแพรรวมแลวทัง้สิ้น 35 ฉบับ 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.013  เอกสารการผลิตวารสารวิชาชีพ 
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4.  มีบริการวิชาการแกสงัคม 
            สํานักหอสมุดมีบริการวิชาการแกสังคม  โดยรวมมือกับหองสมุดเครือขายภายนอกรวม 12 แหง 

ไดแก   สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังทาพระ  หองสมุดสยามสมาคมในพระบรม

ราชูปถัมภ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สํานักหอสมุด และคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล        สํ านั กหอสมุ ดมหาวิ ทยาลั ย ร ามคํ า แหง 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง    หองสมุดรัฐสภา    หองสมุดศูนยคุณธรรมหองสมุดสยาม

สมาคม  หองสมุด ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร  และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต   จัดกิจกรรม 

Friends of  the Library   เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ  ตลอดจนสงเสริมการ

แบงปนความรู   ทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ  ใหกับสมาชิก  ชุมชน  และผูสนใจทั่วไปเปนประจําทุกป 

โดยในปการศึกษา  2556  มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 1-3  สิงหาคม  2556  ณ ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร 

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมทอดผาปาหนังสือใหกับโรงเรียนในเขตชุมชน  เพื่อสงเสริมใหเกิด

การเรียนรู  และสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน  รวมทั้งใหเกิดความตระหนักในการบริการวิชาการแก

ชุมชน ปละ 1 คร้ัง  ซึ่งในปการการศึกษา 2556  มีการจัดทอดผาปาหนังสือไปยังโรงเรียนวัดรังสิต     

หลักหก ปทุมธานี  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ  2557 

สํานักหอสมุดมีความรวมมอืเครือขายระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   เพื่อใหเกิด

ความรวมมือกันในดานตางๆ  ใหเกิดการพัฒนาดานวิชาชีพ  และการใหบริการผูใช  อีกทั้งใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ  ใหความชวยเหลือกันในดานวิชการระหวางสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  โดยใน

ปการศึกษา 2556  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดรับหนาที่เปนประธานเครือขายฯ  

ซึ่งมีวาระตั้งแต เดือนกรกฎาคม 2556-สิงหาคม 2558  และจะมีการจัดประชุมทุก 2 เดือน 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.014  โครงการจัดกจิกรรม Friends of the Library และสรุปผลดําเนนิงาน 

                             ปการศึกษา  2556 

สหส.อ2.5.015  โครงการจัดกจกรรมทอดผาปาหนังสือ  และสรุปผลดําเนินงานปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.5.016  คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

สหส.อ2.5.017  รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาระบบและเครือขายหองสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 
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5. การประชาสัมพนัธเผยแพรขาวสารและบริการผานสื่อตางๆ อยางครอบคลุม 
 สํานักหอสมุดมีคณะทํางานฝายสงเสริมและประชาสัมพันธฯ ซึง่ประกอบดวยบุคลากรจาก

แผนกตางๆ มาทําหนาที่จัดการและประสานงานในการเผยแพรขาวสารและบริการผานทัง้สือ่พื้นฐาน

และสื่อสังคมออนไลนซึ่งมหีลากหลายชองทาง  โดยในปการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

               4.1  จดหมายขาวสํานักหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต   สํานกัหอสมุดไดจดัทําจดหมายขาวราย

เดือนขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึน้ในเดือนนัน้ๆ ไปยังบุคลากรของคณะ  

สถาบนั วิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 จนถงึสิน้ปการศึกษา 2556 

สํานักหอสมุดเผยแพรจดหมายขาวไปแลว 117 ฉบับ ผูสนใจสามารถติดตามจดหมายขาวสํานักหอสมุด

ฉบับยอนหลังไดที่เว็บไซต http://library.rsu.ac.th และตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมาสาํนกัหอสมุด 

ไดจัดทําจดหมายขาวสํานักหอสมุดฉบับออนไลนสงไปยงัอีเมลของบุคลากรทกุคนในมหาวิทยาลยั  เพื่อ 

อัพเดทขอมูลและบริการตางๆ ของสํานักหอสมุดเปนประจําทกุสัปดาห 

               4.2  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 2556  มี

การจัดรายการ จํานวน 22 คร้ัง นับเปนหองสมุดมหาวิทยาลัยแหงเดียวของประเทศไทยที่มีรายการบน

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

หมายเหต ุ สถานวีิทยุ RSU Radio 97.25 MHz  งดออกรายการปกติต้ังแตเดือนตุลาคม 2556   

จนถงึปจจุบัน เพื่อการถายทอดรายการอื่น 

                4.3 เว็บไซตหองสมุด สํานักหอสมุดไดพัฒนาเว็บไซต URL: http://library.rsu.ac.th  ข้ึนเพื่อ

ประโยชนในการใชบริการของสํานักหอสมุด โดยมีการดําเนนิการ ดังนี ้

                       1.   จัดใหมบุีคลากรทาํหนาที่ดูแลเว็บไซตโดยเฉพาะ 

2.   จัดการขอมูลของสํานักหอสมุดในเว็บไซตใหครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่อง 

                       3.   มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมยัอยูเสมอ 

4. สามารถเขาถงึขอมูลไดอยางรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง 

5. สามารถดาวนโหลดเอกสารและคูมือตางๆ ผานทางเว็บไซต 

6. มีบริการอิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ  

7. มีสถิติการเขาใชเว็บไซตของสํานักหอสมุด 
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8. มีการรับขอเสนอแนะและตอบขอเสนอแนะผานทางเวบ็บอรด 

   4.4  ส่ือสังคมออนไลน สํานักหอสมุดไดนําสื่อสังคมออนไลนประเภทตางๆ  มาใชในการ

ส่ือสารประชาสัมพันธ กิจกรรมและบริการใหมๆ ของหองสมุด โดยสื่อสังคมออนไลนที่สํานกัหอสมุด

นํามาใช ไดแก 

 4.4.1 เฟสบุก สํานกัหอสมุดไดนาํเฟสบุกมาใชเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารกับผูใช 

บริการและผูสนใจทัว่ไปตั้งแตปการศึกษา 2554 โดยมี Facebook admin หมุนเวียนกันทาํหนาที่

นําเสนอขอมูลขาวสาร กิจกรรม และบริการตางๆ ของสํานักหอสมุดรวมทัง้เผยแพรสาระความรูที่เปน

ประโยชน นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยงัสามารถใชชองทางนี้ในการสนทนา ตอบคําถาม และให

คําแนะนําแกสมาชิกไดแบบเรียลไทมติดตามเฟซบุกของสํานักหอสมุดไดที่ 

www.facebook.com/rsulibrary  และเมื่อส้ินปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุดมีสมาชิกรวมจํานวน 

2,863  คน 

 4.4.2  ทวิตเตอร สํานักหอสมุดใชทวิตเตอรควบคูกับเฟสบุกในการประชาสัมพันธขาวสาร

และกิจกรรมของหองสมุดดวยการสงขอความสั้นไปถึงผูติดตาม ผูสนใจสามารถติดตามทวิตเตอรของ

สํานักหอสมุดไดที่ @Rangsit_Library 

  4.4.3   ยูทูบ สํานักหอสมุดไดใชยูทูบเปนชองทางในการประชาสัมพนัธกิจกรรม ขาวสาร

และความรูทีเ่กี่ยวกับหองสมุดติดตามคลิปวีดิโอ ที่สํานกัหอสมุดนําขึน้เผยแพรแลวไดที่ 

http://www.youtube.com 

 

เอกสารประกอบ ไดแก 

สหส.อ2.5.018         คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสรมิและประชาสมัพันธ สํานกัหอสมุด 

                                มหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.5.019         รายชื่อผูจัดรายการวทิย ุSmile Library ประจําเดอืน 

สหส.อ2.5.020         เว็บไซตสํานักหอสมดุ http://library.rsu.ac.th 

สหส.อ2.5.021         เฟสบุกสํานกัหอสมดุ 

สหส.อ2.5.022         ทวิตเตอรสํานักหอสมุด 

สหส.อ2.5.023         เว็บไซตยูทูบ 
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6. มีบริการบคุคลภายนอก 
 สํานักหอสมุดมีการใหบริการแกบุคคลภายนอกเขาใชสํานักหอสมุด เพื่อเปนการใหบริการวิชา 

การแกสังคม ชุมชนตางๆ โดยสามารถเขาใชไดตลอดเวลาที่สํานักหอสมุดเปดทําการ ทั้งนี้บุคคลภาย 

นอกที่มาเขาใชบริการตองแสดงบัตรประจําตัวและแจงใหทางผูใหบริการทราบ  ทางสํานักหอสมุดไดมี

การจัดระบบการตรวจสอบผูเขาใชภายนอก โดยใหมีการลงชื่อในสมุดบุคคลภายนอกที่มาใชบริการ  

รวมทั้งเตรียมบัตรสําหรับสแกนเขาประตูอัตโนมัติ   เพื่อจําแนกประเภทของบุคคลที่มาเขาใช           

สํานักหอสมุด สําหรับเพื่อเก็บขอมูลไวเปนหลักฐานตอไป   

  นอกจากการใหบริการกับผูเขาใชที่มาดวยตนเองแลว  ทางสํานักหอสมุด ยังมีบริการคนขอมูล

และสงสําเนาเอกสารตาง ๆ  ที่มีผูตองการจากภายนอก โดยอาจจะผานทางหองสมดุสถาบันที่ตนสังกัด

อยูหรือติดตอดวยตนเอง  ซึง่เปนความรวมมือระหวางหองสมุดทัง้สถาบันของรัฐและเอกชน   

 สําหรับการใหบริการบุคคลภายนอกในปการศึกษา 2556 ทั้งที่มาเขาใชบริการภายในสาํนกั 

หอสมุด  และที่มีการขอใชบริการสําเนาเอกสารจากที่อ่ืน  รวมทั้งสิน้  3,923  ราย   

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.024  สมุดเซ็นชื่อบุคคลภายนอกเขาใชหองสมดุ 

สหส.อ2.5.025   สถิติบุคคลภายนอกเขาใชหองสมุดรายเดอืน 

สหส.อ2.5.026    เอกสารแสดงการใหบริการยืมและถายสาํเนาเอกสารระหวางหองสมดุสําหรับ  

                       บุคคลภายนอก  ประจาํปการศึกษา 2556 

สหส.อ.2.5.027  สถิติการใหบริการยืมและถายสําเนาเอกสารระหวางหองสมุด          

 สําหรับบุคคลภายนอก  ประจําปการศกึษา 2556   

 
7.  มีการรับฝกปฏิบัติงานทั้งในและนอกวิชาชีพ 
                สํานักหอสมุดมีนโยบายในการรับฝกปฏิบัติงานใหกับนักศกึษา ทั้งที่อยูหนวยงานภายในและ

ภายนอกสถาบัน   โดยมีการฝกปฏิบัติงานที่เกีย่วของกับสายงานทางดานบรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตรใหกับนักศกึษาที่เรียนโดยตรง  และสําหรับนักศกึษาที่มาจากดานอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม  ทั้งนี้บุคลากรของแตละแผนก  จะมีสวนรวมกนัในการฝกปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบใหกบั

นักศึกษา  และมีการจัดทําตารางฝกปฏิบัติงาน  เพื่อเปนแผนการฝกในแตละแผนก  รวมทัง้กาํหนดวนั

เวลาที่ฝก  เพื่อใหนักศึกษาไดรับทราบอยางชัดเจน   โดยการกาํหนดระยะเวลาในการฝกจะขึน้อยูกับ

ภาระงานของแตละแผนกทีจ่ะเปนผูกําหนด   
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       นกัศึกษาที่ฝกงานจะตองมีการเขียนรายงานนําเสนอตอผูที่ฝก หลังเสร็จส้ินการฝกงานของ

แตละแผนก  เพื่อใหผูฝกทราบไดวานักศึกษามีการเรียนรูและเขาใจในงานที่ไดฝกปฏิบัติไป   และมีการ

แกไขใหถูกตอง  เพื่อรวมเปนรายงานฉบบัจริงตอไป  รวมทัง้นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการฝกงาน

ในแตละแผนกนัน้ๆ ดวย 

      โดยในปการศึกษา  2556  สํานักหอสมุดมีการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาจากภายนอก

สถาบนั  จาํนวน 3 แหง  7 คน  คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาํนวน 3 คน  (เร่ิมฝกตั้งแตวันท ี

3 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2556)  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จํานวน 2 คน  (เร่ิมฝกตัง้แตวันที่  

1 พฤศจกิายน 2556 - 31 มกราคม  2557) และมหาวทิยาลัยบูรพา จาํนวน 2 คน  (เร่ิมฝกตั้งแตวนัที ่11 

ธันวาคม 2556 - 14 กุมภาพันธ 2557) 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

สหส.อ2.5.028     เอกสารการรับนักศึกษาฝกงาน       
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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  2556 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) รอว.อ1.006 แผนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในดานวิชาการ  พ.ศ. 2555-2559 

(อางถึง) สหส.อ1.2.004  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2555-2559  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556  

สหส.อ3.1.001  โครงสรางบริหาร 

สหส.อ3.1.002  ภาระงานของแผนกตางๆ 

สหส.อ3.1.003 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร 

สํานักหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.004 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง ฝายวิชาการ/สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.005 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการ

กิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา  2556 

2 (2) มี(1)+บุคลากรมีสวนรวม

ในการกาํหนดแผนการบริหาร

และการจัดการ 

(อางถึง)สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากร

แผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

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

และเจาหนาทีแ่ผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.007  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

3 (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

4 (4) มี (3)+การประเมิน

แผนงาน/โครงการ 

 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่       

1-3/2556 

5  

 

(5) มี(4)+การนําผลการ

ประเมินมาวางแผนพฒันา 

 

(อางถึง) สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

เทคนิค ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนก

บริการ ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.2.4.003 สรุปผลการดําเนนิงานแผนก    

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม คณะกรรม 

การบริหารสาํนักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพสาํนกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

 
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 

 

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

1  (1)มีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร

ไวอยางชัดเจน  

สหส.อ3.2.008  Job Description 

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.2.009  ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมุด

ประจําป  2556 

2  (2) มี(1)+ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

สหส.อ3.2.010 แบบรายงานและประเมนิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  

สหส.อ3.2.011  คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน

และแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารงตําแหนง 

หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

3  

 

(3) มี(2)+การดําเนนิงานตามการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระหนาที่  

(อางถึง) สหส.อ3.2.008  Job Description

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

4  (4) มี(3)+การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรตามภาระหนาที ่

(อางถึง) สหส.อ3.2.010  แบบรายงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักหอสมุด  
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5 

 

(5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํป

การศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.2.010  แบบรายงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักหอสมุด 

 
 
ตัวบงชี้ 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

สํานักหอสมุดมีการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอมุมมองดานตางๆ  ไดแก   

ดานผูใหบริการ  ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานการเขาถึงขอมูล  ดานเครื่องมือและอุปกรณ  และดาน

สถานที่ส่ิงแวดลอม โดยใชแนวทางมาตรฐานของ LibQUAL ในการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการ

สํารวจปละ 1 คร้ัง สอบถามผูใชบริการทุกกลุม  (อาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท)  สําหรับปการศึกษา  2556 มีการเก็บขอมูลในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ซึ่ง

แบบสอบถามที่แจกจํานวน 930  ชุด แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนจํานวน 811  ชุด  แยกเปนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 595  ชุด นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 49 ชุด  และอาจารย 

เจาหนาที่ จํานวน 121 ชุด   และผูบริหารจํานวน 18 ชุด  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช พบวา 

ผูใชมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.92  (คะแนนเต็ม 5)  สําหรับในรายดาน พบวา

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.27  และรองลงมาตามลําดับไดแก  ดานสถานที่ 

วัสดุ ครุภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.02  ดานการเขาถึงขอมูล  มีคาเฉลี่ย 3.90  ดานการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร  มีคาเฉลี่ย 3.85   ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ย 3.82   และดานเครื่องมือและ

อุปกรณ  มีคาเฉลี่ย 3.66 
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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.อ3.3.012 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ   

ปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.3.013 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ปการศึกษา 2556 

5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 - 

 
ตัวบงชี้ 3.4  การพัฒนาบคุลากร 
           สํานักหอสมุดสนับสนุนและสงเสรมิการพฒันาบคุลากรตามนโยบายของมหาวทิยาลยั และสอด 

คลองกับวัตถปุระสงคของสาํนักหอสมุด โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สําหรับ     

ปการศึกษา 2556 มีการพฒันาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมการประชุม การฝกอบรม  การสมัมนา  

การเขาฟงบรรยายทางวิชาการ และการศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  รวมจาํนวน 

463 คร้ัง ในจํานวนดงักลาวเปนการจัดโดยสํานกัหอสมุดเองรวม 9 คร้ัง รวมแลวบุคลากรมีโอกาสได

รวมกิจกรรมพฒันาตนเองเฉลี่ยคนละ 16.54 คร้ังตอป  

 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สํานักหอสมุดจดัเอง มีดังนี ้

1. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 1 เร่ือง 

"RSU Library Professional Learning Community  

2. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 2 เร่ือง 

การอบรมการสืบคนฐานขอมูล Science Direct 

3. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 3 เร่ือง  

”การใช RSU Library Application” 

4. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 4 เร่ือง  

       การพัฒนาบุคลิกภาพผูใหบริการสํานกัหอสมุด 

5. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 5 เร่ือง  

”การฝกอบรมการใชโปรแกรม Zotero” 
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6. โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 คร้ังที่ 6   

      เร่ือง “การฝกอบรมการใชฐานขอมูล EBSCO Discovery Service : EDS” 

7. กิจกรรมพบนกัเขียน ประจําปการศึกษา 2556 

8. การเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2556 

9. การศึกษาดูงานหองสมุดปวย อ๊ึงภากรณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
 

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.อ3.4.014 เอกสารบนัทึกขอความ จดหมายเชิญ

ประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสํานกัหอสมุด 2556 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/

โครงการ 

(อางถึง)สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกจิกรรมพัฒนา

บุคลากรสํานกัหอสมุด 2556 

5 (5) มี (4)+การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.2.002 แผนปฏิบัติงานแผนกเทคนคิ

ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางการ

ปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.4.001 แผนการปฏิบัติงานแผนก    

หอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556  
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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 

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

(คลื่นสัญญาณ วิทยุ) ในการบันทึกขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชให

สามารถยืม-คืนไดดวยตน เอง 

6.  ฐานขอมูลผูใช สําหรับเก็บขอมูลที่เกี่ยวกบัผูใชจําแนกตามสถานะ อาจารย บุคลากร และ

นักศึกษา 

7.  ระบบประตูอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบจํานวนการเขาใชจําแนกตามคณะและชวงเวลา 

นอกจากนี ้ สํานักหอสมุดยังไดใชฐานขอมูลของหนวยงานสนับสนนุที่เกี่ยวของกบัการจัดการ

งานดานธุรการ ไดแก งานดานการวางแผน การจัดการงบประมาณ การบริหารบคุคล การควบคุมพัสดุ

และครุภัณฑ และงานประกนัคุณภาพ ดังนี ้
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1.  โปรแกรมควบคุมนโยบายและแผนงาน และประเมินผลการติดตามแบบรายงานความกาว 

หนาในการใชงบประมาณโครงการแตละภาคการศึกษาของสํานักงานวางแผนและพัฒนา  

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

2. โปรแกรมตรวจสอบขอมูลการขออนุมัติใชงบประมาณดาํเนนิการและงบพัฒนาโครงการ
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. ระบบฐานขอมูลเอกสารอางอิงสําหรับงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานกังานประกัน
คุณภาพ (http://rsu.ac.th/newqadep)     

  

ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 3.5 (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 

 

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีแผนเกี่ยวกับระบบขอมูล

สารสนเทศ  

(อางถึง) สหส.อ1.2.005 แผนปฏิบัติการของ

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.1.001  แผนกลยทุธงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยั

รังสิต (2553-2557) 

(อางถึง) สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกในการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ 

 

(อางถึง) สหส.อ2.1.005 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : System Administration Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.006 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Acquisition User’s and Setup 

Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.007 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Cataloging Setup Guide 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

2 (ตอ) (อางถึง) สหส.อ2.1.008 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Circulation User’s and Setup 

Guide  

(อางถึง) สหส.อ2.1.009 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Serial User’s  and  

Administrator’s  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.010 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : Training  Guide 

(อางถึง) สหส.อ2.1.011 เอกสารระบบหองสมุด

อัตโนมัติ Horizon : RFID System  User’s Manual 

(อางถึง) สหส.อ2.1.012 เอกสารบันทึกขอแกไข/

ปญหาของระบบหองสมุดอตัโนมัติเพื่อแนะนํา/

อบรมแกบุคลากร 

สหส.อ3.5.016  คูมือการใชงาน/(User manual) 

ระบบพัสดุออนไลน สํานกังานพัสดุ มหาวทิยาลยั

รังสิต 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานในการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาม

แผนงาน/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.2.006 สรุปคาใชจายและจํานวน

ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซือ้ ประจําปการศึกษา 

2556 

(อางถึง) สหส.อ2.2.008 สรุปรายการทรัพยากร

สารสนเทศที่จดัซื้อ ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ2.3.003  สรุปสถิติแผนกบริการ 

ประจําปการศึกษา 2556 

 สหส.อ3.5.016 เอกสารเวบ็เพจหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004  สําเนาเอกสารขออนุมัติ

งบประมาณประจําป 2556 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

4  (4) มี(3)+การประเมินแผนงาน/

โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการ 

ภาคการศึกษาที ่1-3/2556 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

วางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ2.1.003  เอกสารปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุดประจาํป

การศึกษา 2556 
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องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

ระบบและกลไก 
 สํานักหอสมุด มีการดําเนินการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑขอปฏิบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุดเพื่อเตรียมขอจัดตั้ง

งบประมาณ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของแผนการใชงบประมาณประจําปการศึกษา 2556     

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 2556 

สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2556 

2  (2) มี(1)+กลไกในการใช

งบประมาณประจําป และ

สอดคลองกับนโยบายหลักของ

มหาวิทยาลยั 

สหส.อ4.1.003  นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 

2556 

สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมติั

งบประมาณประจําป 2556 

สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณ 

3  (3) มี(2)+การดําเนนิงานตาม

แผนงาน/โครงการ  

สหส.อ4.1006 สรุปการใชงบประมาณประจําป 2556  

 



 
 

90

คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

3 (ตอ) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบ

รายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่    

1-3/2556 

4 (4) มี(3)+การประเมินผลการใช

งบประมาณประจําป 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตาม

แบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษา

ที่ 1-3/2556 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการ

ประจําป 2556 

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 

2556 คร้ังที่ 1/2557 

 
 
ตัวบงชี้ 4.2  การจัดสรรงบประมาณและการตรวจสอบ 
 สํานักหอสมุดมีการจัดสรรงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรจะแบงออกเปน 2 สวน คือ งบดําเนินการ และงบลงทุน (โครงการตาง ๆ)  สํานักหอสมุดมี

การกําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียมคําขออนุมัติงบประมาณ คือ งบดําเนินการในหมวดคาหนังสือและ

วารสารอยูในความรับผิดชอบของรองผูอํานวยการแผนกเทคนิคและบริการ  สวนงบดําเนินการหมวด

อ่ืนๆ หัวหนาสํานักงานเลขานุการเปนผูรับผิดชอบ และงบลงทุนโครงการตาง ๆ อยูในความรับผิดชอบ

ของหัวหนาแผนกเจาของโครงการ  และสามารถตรวจสอบการใชงบประมาณผานระบบ Intranet ของ

สํานักงานงบประมาณ ทุกสิ้นภาคการศึกษา   และสิ้นปงบประมาณ   สํานักหอสมุดมีการประชุม

คณะกรรมการบริหารเพื่อสรุปการใชงบประมาณรายภาคและประจําปการศึกษา  เพื่อติดตามวาการใช

งบประมาณเปนไปตามแผน    และนําผลสรุปการใชงบประมาณมาเปนแนวทางในการจัดตั้ง

งบประมาณของปการศึกษาตอไป   สวนงบลงทุนโครงการสํานักหอสมุดตองจัดทําแบบรายงาน

ความกาวหนาของโครงการพัฒนาสงใหสํานักงานวางแผนและพัฒนาคุณภาพทุกภาคการศึกษา เพื่อ

เปนการติดตามผลการปฏิบัติการและการบรรลุตามวัตถุประสงค  
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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 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 

2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.003  นโยบายการใช

งบประมาณ ประจําป 2556 

2  (2) มี(1)+ระบบและกลไกการ

ตรวจสอบ และมีการดําเนนิกิจกรรม/

โครงการตามแผนงานที่กําหนด 

(อางถึง) สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขอ

อนุมัติงบประมาณประจําป 2556 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2556 

3  (3) มี(2)+การติดตามประเมนิผลการ

ดําเนนิงานทุกกิจกรรม/โครงการ 

(อางถึง) สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการ

ติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาค

การศึกษาที ่1-3/2556 

4  (4) มี(3)+การสรุปหรือรายงานและ

เผยแพรใหบุคลากรทราบ 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 คร้ังที่ 1/2557 

(อางอิง) สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ

ประจําป 2556  

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2556  

5  (5) มี(4)+การนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนา 

(อางถึง) สหส.อ3.1.006  รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 
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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 และการตรวจสอบคุณภาพ 
 สํานักหอสมุดมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมีการกําหนดนโยบายแผนงาน

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

บริการวิชาการแกผูใช โดยมุงเนนการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

สนองตอบความตองการของผูใช และพรอมสงเสริมใหมีการนาํเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการ   และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสํานักหอสมุดไดนําผลสรุปการประเมิน

คุณภาพการศึกษา  มาใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป  
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 สํานักหอสมุดมีการตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

สํานักหอสมุด โดยทําการตรวจสอบตนเองในเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้ และเอกสารอางอิงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  และมีการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินตนเองโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพฝายวิชาการ เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2557 สํานักหอสมุดไดจัดทําเปนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2556  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อรับการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   ในฐานะเปนหนวยงานในสังกัดของฝายวิชาการ ในวันที่ 14 

สิงหาคม 2557  
 
ผลการประเมินการดาํเนนิงาน ตัวบงชี้ 5.1  (ไดคะแนน เทากับ 5 คะแนน ตามเกณฑการประเมิน) 
 
คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

1  (1) มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพ 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สํานกัหอสมุด  ประจําปการศึกษา 2556 

2  (2) มี(1)+แผนการตรวจสอบ

คุณภาพ 

สหส.อ5.1.002  รายงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปการศึกษา 2556 สํานักหอสมุด 

สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

3  (3) มี(2)+กลไกเสนอผลการ

ตรวจสอบและประเมินผลตนเองโดย

จัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพของ

หนวยงานตนสังกัด (ฝาย) 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556  

(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเอง

ภายในสํานักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2556 

4  (4) มี(3)+การตรวจสอบผลการ

ดําเนนิงาน โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวทิยาลัย 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556 

สหส.อ5.1.004  รายงานผลการประเมนิคณุภาพ

การศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนนุการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 
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คะแนน เกณฑการประเมิน หมายเลขและเอกสารอางอิง 

5  (5) มี(4)+มีการนําผลการตรวจสอบ

คุณภาพภายในมาปรับปรุงการ

ดําเนนิงานของหนวยงาน 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556 

    

           หลังจากสํานักหอสมุดไดรับระบบประกันคุณภาพมาเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในป

การศึกษา 2545  สามปตอมาคือปการศึกษา 2548 สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเครื่องมือ

สนับสนุนดวยเห็นถึงความสําคัญของการสรางสุขลักษณะในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การใหบริการ     

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อทําหนาที่

บริหารและดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

อยางตอเนื่อง และมีการนําผลสรุปจากการประชุมมาดําเนินการแกไขใหไดมาตรฐานของกิจกรรม 5ส มี

ผลลัพทเปนรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน  มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพื่อเปน

หลักฐานทางดานเอกสารและการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของแตละป 

 

เอกสารประกอบ  ไดแก 

(อางถึง) สหส.อ3.1.005    คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด   

ประจําปการศึกษา 2556 

 สหส.อ5.1.006            รายงานการประชุมคณะอนกุรรมการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด ประจาํป 

                                    การศึกษา 2556 

 สหส.อ5.1.007            คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมดุ ประจําป

การศึกษา 2556 

 สหส.อ5.1.008            คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2556 

 สหส.อ5.1.009           เอกสารการจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด            

ปการศึกษา 2556 

 สหส.อ5.1.010            รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556 
 
ตัวบงชี้ 5.2  ประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคณุภาพของหนวยงาน 
 สํานักหอสมุดกําหนดใหทุกแผนกเขามามสีวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยการ

จัดตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนักหอสมุด ประกอบดวย ผูบริหาร ผูแทนบรรณารักษ และ 
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เจาหนาที่จากทุกแผนก มีการกําหนดและปรับปรุงตัวบงชี้คุณภาพใหสอดคลองกับภาระงานหลัก และ

ดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายที่กาํหนดไว มีการประเมินคุณภาพตนเองตามองคประกอบและตัวบงชีท้ี่

กําหนดไว มกีารประเมินจุดออน จุดแข็ง ขอเสนอแนะ และจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2556 เพือ่เผยแพรใหผูบริหารมหาวทิยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนไดรับทราบ    

  

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

1  (1) มีกลไกการดําเนินงาน

ประเมินตนเองของหนวยงาน  

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

2  (2) มี(1)+ บุคลากรมีสวนรวมใน

การกําหนดตัวบงชี ้

(อางถึง) สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด  ประจาํปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ  สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

3  (3) มี(2)+ การประเมินผลตนเอง

ของหนวยงาน 

(อางถึง) สหส.อ5.1.002  รายงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

(อางถึง) สหส.อ.5.1.003  ผลการตรวจสอบตนเองภายใน

สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

4  (4) มี(3)+ การนําผลการประเมิน

มาวางแผนพฒันา 

(อางถึง) สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

5  (5) มี(4)+การปรับปรุงตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินคุณภาพ

อยางสม่ําเสมอ 

สหส.อ5.2.001  รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สํานักหอสมุด 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 

 

รวมองคประกอบที่ 4 10  

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 

 

รวมองคประกอบที่ 5 10  

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5 5.00  
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สวนที่ 4 

สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2556 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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สวนที่ 4                                           
สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2556 และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

1.  สรุปรายงานประจําปการศึกษา 2556 
 

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 2 5.00 ดีมาก 

5.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 - 5 16   

คะแนนถวงน้ําหนัก** 
รวมองคประกอบที่ 1 - 5 

 
79* 

 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – 5  4.94** ดีมาก 

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

  =  10 + 25 + 24 + 10 + 10 

  =  79 

 

 ** เทากับ    79       =    4.94 

                   16 

 n   =  จํานวนตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ 

 x  =  คาเฉลี่ยของผลการประเมินการดําเนนิงานแตละองคประกอบ 
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2. สรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 2556 
จุดเดน 
สํานกัหอสมดุ 

.   1.  มีการจัดปฐมนิเทศแนะนาํการใชหองสมุดใหกับนักศึกษาใหมตลอดปการศึกษา      

 2.  มีการจัดอบรมและแนะนําการใชฐานขอมูลเพื่องานวิจยัแกอาจารย และนักศึกษาทุกระดับ

อยางตอเนื่อง 

3.  มีชองทางติดตอเพื่อการบรกิารและประชาสัมพนัธขาวสารหลายชองทาง เชน Ask a 

Librarian ทางโทรศัพท อีเมลและเครือขายสังคมออนไลน     

 4.  มีเครือขายความรวมมือกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน  เพื่อประโยชนใน

การใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  รวมทัง้มีการจัดกิจกรรมดานวิชาการ  และการบริการแกสังคม

รวมกับสมาชกิในเครือขาย   

5.  มีการดําเนนิกจิกรรม 5ส อยางตอเนื่อง โดยใชหลักการจดัการความรู การสรางชมุชนนกั

ปฏิบัติดาน 5ส จนเกิดเปนแบบปฏิบัติที่ดี (Good practice) และเปนทีย่อมรับจากประชาคม

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 6. บุคลากรไดรับการพัฒนาทกัษะความสามารถอยางสม่าํเสมอ และมีโอกาสไดใชความคิด

สรางสรรคในการพัฒนางาน 

   
 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน 

1. ระบบหองสมดุอัตโนมัติ Horizon ที่สํานกัหอสมุดใชอยูในปจจุบันเพื่อการบริหารและ
จัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ไดหยดุการพัฒนาภาษาไทย ทําใหเกิดความเสีย่งในการใช
เทคโนโลยีในการจัดการและบริการตางๆของสํานกัหอสมุด 

2. อาคารหอสมดุมีอายุและสภาพทรุดโทรม ทาํใหขาดบรรยากาศการเรยีนรูและความ

สะดวกสบาย 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จําเปนตองจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติมาทดแทนระบบเดิม และตองพัฒนาใหใชได

อยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก  

2. ปรับปรุงอาคาร หองอานและจุดบริการ หองสุขาทางกายภาพหองสมดุใหมีความสวยงาม
ทันสมยั 
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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 ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ1.1.002 แผนการดําเนนิงานสาํนกัหอสมุดประจําป 2556 

สหส.อ1.2.003 โครงสรางการบริหารและนโยบายการดําเนินงานสํานักหอสมุด 

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

สหส.อ1.2.005 แผนการปฏิบัติการของสํานกัหอสมุดประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ1.2.006 แผนกลยทุธหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต   

(2548-2555)  (แผนตอเนื่อง) 

สหส.อ1.2.007 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

 
องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั  
(ตัวบงชี้ 2.1) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.1.001 แผนกลยทุธงานเทคโนโลยสีารสนเทศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

(2553-2557) 

สหส.อ2.1.002 แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 

สหส.อ2.1.003 เอกสารปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2556 
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องคประกอบที่ 2 :  ภาระงานหลกั (ตอ)  
(ตัวบงชี้ 2.2) 
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.2.001 นโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต     

สหส.อ2.2.002 แผนการปฏิบัติงานแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2556      

สหส.อ2.2.003 รายงานการประชุมบุคลากรแผนกเทคนิค ประจําปการศึกษา 2556      

สหส.อ2.2.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกเทคนิค ประจาํปการศึกษา 2556   

 
(ตัวบงชี้ 2.3)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.3.001 แผนดําเนนิงานและตารางปฏิบัติงานแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556  

สหส.อ2.3.002 รายงานการประชุมบรรณารักษและเจาหนาที่แผนกบริการ ประจําปการศึกษา 

2556 

สหส.อ2.3.003 สรุปผลสถิติแผนกบริการ ประจําปการศึกษา 2556  

สหส.อ2.3.004 สรุปผลการดําเนินงานแผนกบริการ ประจาํปการศึกษา 2556 

 
(ตัวบงชี้ 2.4)   
 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ2.4.001  แผนการปฏิบัติการแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําปการศึกษา  2556 

สหส.อ2.4.002  ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานแผนกหอจดหมายเหตุ ประจําป

การศึกษา  2556 

สหส.อ2.4.003  สรุปผลการปฏิบัติงานแผนกหอจดหมายเหตุ ประจาํปการศึกษา  2556 
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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 สํานกัหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.004     คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝายวิชาการ/สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.005 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด ประจําป

การศึกษา 2556 

สหส.อ3.1.006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556 

สหส.อ3.1.007 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง สํานักหอสมุดประจําป

การศึกษา 2556 

สหส.อ3.2.008 Job Description สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.2.009 ขอมูลบุคลากรสํานักหอสมดุ ประจําป 2556 

สหส.อ3.2.010 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักหอสมุด  

สหส.อ3.2.011 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนและแบบประเมินคะแนนเจาหนาที่ดํารง

ตําแหนง หัวหนางาน บรรณารักษ และเจาหนาที ่

สหส.อ3.3.012 แบบสํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.3.013 สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบริการปการศึกษา 2556 

สหส.อ3.4.014 เอกสารบันทึกขอความ จดหมายเชิญประชุม อบรม สัมมนา ภายใน-ภายนอก 

สหส.อ3.4.015 เอกสารบันทึกกิจกรรมการพฒันาบุคลากรสํานักหอสมุด 2556 

สหส.อ3.5.016 คูมือการใชงาน (User manual) ระบบพัสดุออนไลน สํานักงานพัสดุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

สหส.อ3.5.017 เอกสารเว็บเพจหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 

 
 



 
 

111 

องคประกอบที่ 4 : การเงนิและงบประมาณ 
 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ4.1.001 การจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 

สหส.อ4.1.002 งบประมาณ ประจําป 2556 

สหส.อ4.1.003 นโยบายการใชงบประมาณ ประจําป 2556 

สหส.อ4.1.004 สําเนาเอกสารการขออนุมัติงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ4.1.005 ข้ันตอนการเบกิจายงบประมาณ 

สหส.อ4.1.006 สรุปการใชงบประมาณ ประจําป 2556 

สหส.อ4.1.007 การประเมนิผลการติดตามแบบรายงานความกาวหนาของโครงการภาคการศึกษาที่ 

1-3/2556 

สหส.อ4.1.008 ประเมินการใชงบประมาณโครงการประจาํป 2556 

 
องคประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ 

หมายเลข 
เอกสารอางอิง 

ชื่อรายการเอกสารอางอิง 

สหส.อ5.1.001 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ5.1.002 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ5.1.003 ผลการตรวจสอบตนเองภายใน สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2556 

สหส.อ5.1.004 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสนับสนุนการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2555 

สหส.อ5.1.005 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัหอสมุด ประจําปการศึกษา 

2556 

สหส.อ5.2.006 รายงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 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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 กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชพี 

 

 
 

 

                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแนะนําการใชหองสมุด และอบรมวิธีการสืบคนขอมลู 
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กิจกรรมสงเสริมการอานและการใชหองสมุด 
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รายการ Smile Library 
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กิจกรรม RSU Loves To Read 
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วารสารรังสิตสารสนเทศ 
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 สื่อประชาสมัพันธขาวสารบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายขาวสํานักหอสมุด 
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เครือขายสังคมออนไลน 


