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สารบัญ  (Content)

การจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการด้านเทคโนโลยีห้องสมุด

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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วิสัยทัศน์ (Vision)

 สำนักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แบบตลาดวิชาเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ (Mission)

1. จัดหา พัฒนา วิเคราะห์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการบริการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ (Gosls)

1. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
3. ส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา



พ.ศ. 2513 - 2514 จัดต้ังข้ึนพร้อมกับการเตรียมเปิดมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน 2513 มีฐานะเป็นกอง      

ห้องสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการค้นคว้าทางวิชาการ     

สําหรับอาจารย์และนักศึกษาและเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยาย ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 สิงหาคม  

พ.ศ. 2514 โดยที่ทําการชั่วคราวในขณะนั้น ต้ังอยู่ใกล้ประตูเข้าด้านซ้ายมือติดกับคณะมนุษยศาสตร์มีพื้นที่

ประมาณ 1,800 ตารางเมตรจุที่นั่งอ่านและบริการประมาณ 1,000 ที่นั่ง มีหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

ฝรั่งเศส ประมาณ 20,000 เล่ม มีนิตยสาร วารสารภาษาไทยและต่างประเทศ 150 รายการ และเม่ืออาคารสําหรับ

หอสมุดสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายมา ณ อาคาร NB3A และ NB3B มีพื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางเมตร จุที่นั่งอ่าน และ

บริการประมาณเพิ่มข้ึนเป็น 1,600 ที่นั่ง ของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโท            

ในอนาคต                                               

พ.ศ. 2562 (ปัจจุบัน) 
 ปจัจุบันสํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ     

ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือสรอ.และยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานบริการ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทและวิสัยทัศน์ที่มุ่งม่ันเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนการจัดการทางการศึกษา การวิจัยขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยีให้

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคมีการดําเนินงานในระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ (RAMLINET: 

Ramkhamhaeng - University Library Network) โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC 

และเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ThaiLIS)

พ.ศ. 2518 - 2527 วันที ่6 มีนาคม พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมายังอาคาร 5 ชั้นต้ังอยู่บริเวณศูนย์กลางของ

มหาวิทยาลัยทางทิศตะวันตกของพระบรมรูปพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มีพื้นที่ 6,400 ตารางเมตร จุที่นั่ง

อ่าน และบริการประมาณ  4,000 ที่นั่ง ได้รับการยกฐานะกองห้องสมุด สังกัดสํานักงานอธิการบดีข้ึนเป็น 

“สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย รามคําแหง” มีฐานะ เทียบเท่าคณะและสํานักอื่นๆ เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 

พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายเพื่อเสริมคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและปริญญาโทในอนาคตสํานักหอสมุดกลางฯ ได้ขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอใน

การให้บริการแก่นักศึกษาที่มีจํานวนมากข้ึน โดยสร้างอาคารเพิ่มเติมหลังที่ 2 เปิดบริการเม่ือวันที่ 8 

สิงหาคม พ.ศ. 2523 ทางด้านขวามือ และอาคารหลังที่ 3 เปิดบริการวันที่ 20 มิถุนายน 2529 ทางด้านซ้ายมือ 

มีเนื้อที่ อาคารละ 3,600 ตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมติดต่อกันทั้ง 3 อาคาร เนื้อที่รวม 13,600 ตารางเมตร ใน

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2527 ได้เปิดให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา ณ บริเวณ 

ชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคาร พระมาส (PRB) เป็นอาคารห้องสมุดชั่วคราวปลายปี 2537 ย้ายมา ณ อาคาร

ถาวร 4 ชั้น มีพื้นที่ 4,768 ตารางเมตร จุทีี่นั่งอ่านและบริการ ประมาณ 2,000 ที่นั่ง   
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ว่าที่ร้อยตรีสมชัย อวเกียรติ 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 

ดำรงตำแหน่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

                                            สารจากผู้บริหาร

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

รามคำแหง ถือว่าเป็นหน่วยสำคัญหลัก หน่วยหนึ่ง

ของสถานศึกษาที่ต้องมี เพราะเป็นคลังของสรรพ

ความรู้ ที่ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้า

หน้าที่ ตลอดจนถึงบุคคลภายนอก ที่จะมาขอใช้

บริการ นอกจากนั้น ก็เป็นแหล่งรวม ของนัก

วิชาการบรรณารักษ์ที่เป็นบุคคลสำคัญของหอ

สมุด โดยในปัจจุบัน ก็มีคำว่าบรรณารักษ์ กับนัก

สารสนเทศ ที่มีความคล้ายกันในการร่วมกันให้

บริการ อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี โดยบรรณารักษ์จะเน้นความรู้ทักษะใน

การจัดฐานข้อมูลระบบการเก็บเอกสาร เพื่อการ

สืบค้นและอ้างถึง ส่วนนักสารสนเทศเน้นในเรื่อง

ของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยระบบการจัด

เก็บและสนับสนุนการให้บริการได้สะดวกและ

รวดเร็ว รวมถึงบริบทหน้าที่ระหว่างนักปฏิบัติการ 

กับนักวิชาการ ที่ในห้องสมุดก็เป็นที่รวมของ

บุคลากรสองสายนี้ ที่สายปฏิบัติการจะอาศัยความ

ชำนาญในงานที่ทำบ่อยๆ จนมีทักษะการให้บริการ

ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ส่วนในสายวิชาการจะเป็นผู้

มีองค์ความรู้ที่จะนำความรู้มาใช้พัฒนางาน และ

องค์กรให้มีประสิทธ์ิภาพของงานสูงข้ึน จะเห็นว่า

สำนักหอสมุดเป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่ง และ

ต้องอาศัยฟันเฟืองหลายๆ ฟันเฟีองที่ต้องรู้จักตัว

ตนและหน้าที่ของตน ที่จะต้องขับเคลื่อนไปด้วย

กันอย่างพอดี จึงจะนำพาเครื่องจักรระบบกลไกล

ของเครื่องไปได้ด้วยดี ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าห้อง

สมุดของเรามีความพร้อมในทุกด้าน คือ พนักงาน 

บุคลากร นักวิชาการ นักปฏิบัติการ ระบบควบคุม

การทำงาน ISO 2015 ที่ดี และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

กับคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างคือรักกันอย่าง     

พี่น้อง เคารพกันและกัน ให้เกียรติกันและกัน และ

รักมหาวิทยาลัยรามคำแหง ของเราทุกคน

แล้วพวกเราจะช่วยกันทำให้บ้านนี้ของเราอยู่กันอย่างมีความ

สุข เจริญก้าวหน้า ฝ่าวิกฤตและอุปสรรคนานาประการไปได้

ด้วยดีตลอดไป 
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สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บริการด้านการค้นคว้าและวิจัย เพื่อสนับสนุน

พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางมีความภูมิใจอันเนื่องจากดำเนินงาน

ของสำนักหอสมุดกลางก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบุคลากร

ภายนอกและสำนักหอสมุดกลางเป็นแหล่งข่าวสารและข้อมูลที่ผลักดันพันธกิจด้านการเรียนการสอนและ

วิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ก้าวหน้าในสังคมวิชาการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้นคว้าวิธีการให้

บริการ และรูปแบบการจัดการข้อมูล สนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ความผันผวนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าทำให้บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางต้องเรียนรู้

และปรับรูปแบบความคิดให้ทันสมัยตามสถานการณ์ นอกจากนั้นจัดกิจกรรมอันหลากหลายมีส่วนเสริม

สร้างสังคม ความสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางปรากฎให้เห็นอย่างประจักษ์จากรายงาน

ฉบับนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล  ทองประยูร 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง 

ดำรงตำแหน่งเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
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สำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีหน้าที่หลักใน

ด้านการใ้ห้บริการทางวิชาการเปิดโอกาสให้

นักศึกษาและบุคลากรภายใน ภายนอกบุคลากร

ภายในและบุคลากรภายนอกองค์กรที่สนใจได้

เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและยังมี

การจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบ

หมายจากมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำรายงาน

ประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสำนัก

หอสมุดกลางและการจัดกิจกรรมโครงการ

ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย   

ในรอบปีที่ผ่านมา  

 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย

รามคำแหงดำเนินงานตามระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001: 2015 เพื่อให้การบริหาร

และการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

นายโยธิน  แก่นมีผล 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
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   คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง

3

4

2

1

              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง                                                                                                                                              

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง   
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง   
 4. นายโยธิน  แก่นมีผล   หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ                                                                                                  
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1

2

นายโยธิน  แก่นมีผล 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง

นายธนกร  ช่อไม้ทอง 

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

นางจิรณี  ขวัญเมือง 

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางสาวพรทิพย์  รักบุรี 

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

3

4

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้าฝ่าย สำนักหอสมุดกลาง



คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล ทองประยูร   ประธานกรรมการ                                                                                                                                               

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ  เชษฐสุมน กรรมการ   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์  ระเบียบโลก กรรมการ  
4. นายศิริเลิศ  ปูชนียกุล   กรรมการ    
5. นายธนกร ช่อไม้ทอง   กรรมการ  
6. นางสาวมัญชุกานต์  ช่อผกา  กรรมการ  
7. นายโยธิน  แก่นมีผล   กรรมการและเลขานุการ  

1

2

3

7
4 5 6



  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล  ทองประยูร ประธานกรรมการ            

  2. นางจิรณี  ขวัญเมือง   รองประธากรรมการ 

  3. นายธนกร  ช่อไม้ทอง   กรรมการ                                       

  4. นางสาวพรทิพย์  รักบุรี                   กรรมการ  
  5. นางนิตยา  ลำเจียกเทศ                  กรรมการ  
  6. นางสาวประภัสสร  ศรีไสยา  กรรมการ                                      
  7. นางสาวเสาวรส  อนุรักษ์โชคชัย  กรรมการ  
  8. นางเพียงใจ  ชูช่วยสุวรรณ   กรรมการ  
  9. นางสาววรารัตน์  แตงเจริญ  กรรมการ  
  10. นางสาวสุฑามาส  ดัสดูล                 กรรมการ    

      11. นายโยธิน  แก่นมีผล      กรรมการและเลขานุการ  
  12. นายภราดร  สุขสัมมากร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักหอสมุดกลาง

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
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          คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (QMC)

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาล  ทองประยูร ประธานกรรมการ                                                                                                          

2.ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ  กรรมการ  
3.นายภราดร  สุขสัมมากร   กรรมการ                                                                                                                 

4.นางสาวสุวิกรานต์  ไตรวิทยาศิลป์  กรรมการ                                                                                                                     

5.นายโยธิน  แก่นมีผล   กรรมการ                                                                                                                            

6.นางสาวพรทิพย์  รักบุรี    กรรมการ  
7.นางจิรณี  ขวัญเมือง   กรรมการ                  

8.นายธนกร  ช่อไม้ทอง    กรรมการ                         

9.นางสาวเสาวรส  อนุรักษ์โชคชัย  กรรมการ                                                                                                  

10.นางศิริพรรณ  วัฒนกุล   กรรมการ                  

11.นางสาววรารัตน์  แตงเจริญ  กรรมการ                                                                                     

12.นางวัชราภรณ์  ชูสัตยานนท์  กรรมการ                                                                                             

13.นางเพียงใจ  ชูช่วยสุวรรณ   กรรมการ                                  

14.นายสุชล  แก้วประทุม    กรรมการ           

15.นางสาวเบญจลักษณ์  ธรรมบุตร  กรรมการ               

16.นางปองขวัญ  การะเกตุ   กรรมการ                              

17. นางนิตยา  ลำเจียกเทศ   กรรมการ                                                

18.นางสาวประภัสสร  ศรีไสยา  กรรมการ               

19.นางศุภมาศ  กิจจาการ   กรรมการและเลขานุการ                                                                                                         

20.นางมธุตฤณ  เตียง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                       

21.นายชวกล  สาครรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1

37
8

9

10

11

4

12
13

14

15

19

20 18
16
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21



1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์     ประธานกรรมการ                       
2. นางสาวสุฑามาส ดัสดูล      รองประธานกรรมการ        
3. นางสาวพรทิพย์ รักบุรี      รองประธานกรรมการ       
4. นางวันเพ็ญ โกวิทวิบูล       กรรมการ                           

5. นางสาวจารุวรรณ ตันวิจิตร                   กรรมการ  
6. นางสาวสุภาพร เรืองปิยะเสรี                  กรรมการ  
7. นางสาวมัญชุกานต์ ช่อผกา      กรรมการ                                        
8. นางสาวสันศิตา ชูเชิด                   กรรมการ  
9. นางสาวประภัสสร โคตรสมบัติ     กรรมการ  
10. นายมาโนช ผาทำ       กรรมการและเลขานุการ  
11. นางมธุตฤณ เตียง                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

                                     

     คณะกรรมการวิชาการและวิจัย สำนักหอสมุดกลาง
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                                         คณะกรรมการสวัสดิการ สำนักหอสมุดกลาง

1. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  รื่นเริง   ประธานกรรมการ                      
2. นายโยธิน แก่นมีผล       รองประธานกรรมการ        
3. นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ      รองประธานกรรมการ       
4. นางปองขวัญ กะการดี    กรรมการ                           

5. นางสาวจารุวรรณ สุขบัติ                       กรรมการ  
6. นางเบญจพร จันทร์เจริญ                     กรรมการ  
7. นางวิมลรัตน์ โสมนรินทร์      กรรมการ                                        
8. นางสาวณิชนันท์ ก่อกุลกิตาการ                 กรรมการ  
9. นายธีระวัฒน์ นิลละออ      กรรมการ  
10. นายชลวิทย์ จิตมาน    กรรมการ  
11. นายศิริเลิศ ปูชนียกุล                                กรรมการ                                                 

12. นางสาวภัคธีมา พงศ์วุฒิศักด์ิ                                          กรรมการและเลขานุการ  
13. นางสาวสมภัค มิตรชอบ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



ปีงบประมาณ ข้าราชการ ลูกจ้างงบ        

รายได้

ลูกจ้างประจำ    พนักงาน      

งบคลัง

ลูกจ้างรายปี

2558 74 29 11 48 7

2559 68 28 11 63 7

2560 45 16 6 63 7

2561 44 14 9 80 1

2562 40 12 9 83 1

ข้าราชการ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจำ พนักงานงบคลัง ลูกจ้างรายปี

1.1 จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง และลูกจ้างรายปี
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  อัตรากำลังสำนักหอสมุดกลาง



1.2 บุคลากรจำแนกตามเพศชายหญิง

ระดับ ชาย หญิง รวม

ผู้อำนวยการกอง 1 0 1

ชำนาญการพิเศษ 1 10 11

ชำนาญการ 5 25 30

ปฏิบัติการ 36 64 100

ปฏิบัติงาน 1 1 2

ลูกจ้างประจำ/รายปี 1 0 1

ชาย หญิง
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1.3 บุคลากรเกษียณอายุราชการ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.นายโยธิน  แก่นมีผล                 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                                       

2.นางสาวสุภาพร  เรืองปิยะกุล   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 

3.นางรัชนี  เข้มดีกุล    บรรณารักชำนาญการ                          

4.นางประนอม  ไทยประยูร                  บรรณารักษ์ชำนาญการ                                                              

5.นางสาวพรทิพย์  รักบุรี                   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ                                                     

6.นางฐิติพร  พรหมสวัสด์ิ    บรรณารักษ์ชำนาญการ  

7.นางสาวขนิษฐา  ปั้นศรี    บรรณารักษ์ชำนาญการ                                                              

8.นางสาววิมล  ชีวะธรรม    นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ  
9.นางเพลินพิศ  ลี้วิทยา     บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ                                                    

10.นายดนัยศักด์ิ  โกวิทวิบูล                บรรณารักษ์ชำนาญการ  

11.นางสาวภริตา  เฉยศิริ       บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 



                        บุคลากรเกษียณอายุราชการ
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           1.4 บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุใหม่  (พนักงานมหาวิทยาลัยงบคลัง)
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9 10 11 12 13
14 15

1
2

3
4 5 6

7
8

1.นางสาวนนท์ชวรรณ  ศรีสังสิทธิกุล  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                             

2.นางสาวกาญจนา  ปลาน้อย   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ              

3.นายเอกชัย  กุ้ยอ่อน    บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

4.นางสาวศกลวรรณ  วงศ์แสงศักด์ิ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                                         

5.นายศิริโรจน์  ปัญญาธีรวงศ์                บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                                   

6.นางสาวพรรณชนก  ภูฆัง    บรรณารักษ์ปฏิบัติการ            

7.นางสาวพิมภรณ์  สุขสำราญ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                                   

8.นางสาวสมหฤทัย  สุวรรณ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ             
9.นางสาวนิรชา  อินทร์ศรี                              บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                

10.นางสาวเอกอร  เฉียบแหลม                บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   

11.นางสาวหัสญา  ปันณะ       บรรณารักษ์ปฏิบัติการ                                                                           

12.นางสาววลัยพร  พรเปี่ยมศักด์ิ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   

13.นางสาววรัญญา  ลี้วิทยา    บรรณารักษ์ปฏิบัติการ         

14.นางสาววิภาวี  คุ้มภัยเพื่อน    บรรณารักษ์ปฏิบัติการ    

15.นางสาวณัฐนิช  ณรงค์ฤทธิเดช   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ    



สำนักหอสมุดกลาง

สำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ

งานคลังและพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ 
ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานสื่อมัลติมีเดีย

   โครงสร้างขององค์กร Organization Structure
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งานบริการสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์

งานบริการทรัพยากร 
สารสนเทศ



แผนงาน/หมวดรายจ่าย งบแผ่นดิน (บาท) งบรายได้ (บาท) รวม (บาท)

ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ 

    1. งานสนุบสนุนวิชาการ

48,370,812 17,885,700 66,256,512

จ. แผนงานวิจัย 

    1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

100,000 100,000

รวม 48,370,812 18,885,700 67,256,512

งบประมาณสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบแผ่นดิน งบรายได้
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ทรัพยากรสารสนเทศ 2562 

(เล่ม)

2561 

(เล่ม)

2560 

(เล่ม)

2559 

(เล่ม)

2558 

(เล่ม)

ร้อยละ เพ่ิม(ลด) 

2562/2561

หนังสือทั่วไป หมวด A-Z 

    - ภาษาไทย 

    - ภาษาต่างประเทศ

250,679 

182,121 

68,558

195,267 

130,364 

64,903

192,585 

128,082 

64,503

235,257 

168,319 

66,938

229,545 

163,106 

66,439

28.30

ตำราเรียนและหนังสือสำรอง 87,181 65,249 109,652 107,315 95,899 33.60

หนังสือนวนิยาย และปกอ่อน 14,675 10,402 14,046 12,883 11,645 41.00

หนังสืออ้างอิงฯ 

    - ภาษาไทย 

    - ภาษาต่างประเทศ

21,711 

10,812 

10,899

32,875 

20,094 

12,781

38,203 

23,765 

14,438

38,093 

23,661 

14,432

38,034 

23,605 

14,429

(34.00)

ส่ิงพิมพ์รัฐบาล 

    - ภาษาไทย 

    - ภาษาต่างประเทศ

26,789 

25,800 

989

55,685 

51,239 

4,446

60,956 

56,309 

4,647

60,114 

55,571 

4,543

59,325 

54,823 

4,502

(95.20)

ส่ิงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - 

ภาษาไทย 

- ภาษาต่างประเทศ

4,535 

4,466 

69

2,932 4,495 4,386 9,898 54.60

ส่ิงพิมพ์ลักษณะพิเศษ                    - 

ภาษาไทย 

 - ภาษาต่างประเทศ

18,860 

17,729 

1,131

25,454 31,770 31,443 30,996 (26.00)

   ทรัพยากรสารสนเทศ
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ทรัพยากรสารสนเทศ 2562 

(เล่ม)

2561 

(เล่ม)

2560 

(เล่ม)

2559 

(เล่ม)

2558 

(เล่ม)

ร้อยละ เพ่ิม(ลด) 

2562/2561

หนังสือพิมพ์ 

    - ภาษาไทย 

    - ภาษาต่างประเทศ

9,483 

8,597 

886

17,797 51,323 50,112 52,342 (46.80)

วารสาร 

    - ภาษาไทย 

    - ภาษาต่างประเทศ

954 

903 

51

1,259 

1,111 

148

3,357 

2,967 

390

2,544 

2,078 

466

4,054 

3,388 

666

(24.30)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 

    - เครื่องแม่ข่าย 

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งาน 

    - เครื่องพิมพ์ 

    - อุปกรณ์เครือข่าย

             452 

               15 

             345 

              56 

              36

             413 

               12 

             345 

              56

435 

12 

358 

65

435 

12 

358 

65

435 

12 

358 

65

9.40

ส่ือมัลติมีเดีย  (เรื่อง/แผ่น)                     

    - VCD 

    - CD-ROM 

    - CD 

    - DVD 

 

2,949/7,363 

824/1,708 

1,010/2,406 

292/1,918 

823/1,331

4,022 6,631 7,266 6,044 83.00
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- Education Research Complete ฐาน

ข้อมูลเฉพาะด้านสารสนเทศ การศึกษา   

โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาใน

ทุกระดับต้ังแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษา

ระดับที่สูงข้ึนและความชำนาญพิเศษ

ทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบ

พหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบดรรชนี 

- Emerald Management (EM92)              

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา               

ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการ

บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ์ 

นโยบายสาธารณะและส่ิงแวดล้อม การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริการ

องค์กร การจัดการการขนส่ง การจัดการการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมศึกษาศาสตร์ 

บรรณาธิการ 

-   H.W.Wilson ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้                                             

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกตร์ 

ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์

ทั่วไป มนุษยศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย 

ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ 

- ProQuest Psychology Journals วารสาร

ฉบับเต็มทางด้านจิตวิทยาและสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

รวม 10 ฐาน

1. ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e – Journals) 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ จิตวิทยา 

 -  ABI/INFORM Complete  ฐานข้อมูลที่

ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการ 

 -  Academic Search Complete ฐานข้อมูล       

สหสาขาวิชาที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่: 

มานุษยวิทยา  ดาราศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์  การศึกษา

ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรม  ภูมิศาสตร์  กฎหมาย      

วัสดุศาสตร์  คณิตศาสตร์  ดนตรี  เภสัชศาสตร์

ฟิสิกส์  จิตวิทยา  ศาสนาและเทววิทยา  
สัตวแพทยศาสตร์  สตรีศึกษา  สัตววิทยาและ

สาขาอื่น ๆ  

 -  Cambridge Journal Online ฐานข้อมูลที่

รวบรวมวารสารทางวิชาการบทความมีเนื้อหา

ครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้าน

มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  แพทยศาสตร์

บริหารธุรกิจ  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 -  Columbia International Affairs Online 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยทางด้าน

การต่างประเทศ แผนที่ ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ใช้ใน

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจสังคม

รัฐศาสตร์และการเมืองของประเทศต่างๆ        

ทั่วโลก 

-   Communication & Mass Media Complete 

ฐานข้อมูลเด้านการส่ือสารมวลชนมีเนื้อหา

ครอบคลุมทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 

การส่ือสารมวลชลและภาษาศาสตร์

ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูล 
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 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

เกษตร 

 - ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    

 - American Chemical Society Journal (ACS) 

ฐานข้อมูลที่ รวบรวมบทความและงานวิจัยจาก

วารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่มวาร

สาอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicJournals)       

 - Computers & Applied Sciences Complete 

ฐานข้อมูลให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความรู้

ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบด้ังเดิม 

 - IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็น

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชา      

วิศกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น Aerospace Biomediral 

- Science Direct `ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ

เอกสารฉบับเต็ม จากวารสารของ สนพ. ในเครือ 

Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ 

- SpringerLink – Journal วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร   

- Web of Science บรรณานุกรม และสาระ

สังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึงที่ครอบคลุม

สาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ

มนุษย์ศาสตร์ จากวารสาร 

- World Health Organization (WHO) 

ข้อมูลเอกสาร วารสารและหนังสือ ทางด้าน

สุขภาพ  

รวม 8 ฐาน
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กลุ่มสาขากฎหมาย 

 - 3 D Lawdatabase ฐานข้อมูลกฎหมาย 

 - WestlawNext ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย 

อาทิ กฎหมายสนธิสัญญา (การเจรจา

ตกลง)จากแหล่งข้อมูลของศาลทั่วโลก ให้

ข้อมูล 2 ประเภทหลัก คือ 

   1) กฎหมาย (Law) : นิติบัญญัติ/การตรา

กฎหมาย,กรณีศึกษาและสนธิสัญญา/ข้อตกลง 

   2) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย : วารสาร/

บทความทางด้านกฎหมาย,ตำราเรียน/คู่มือการ

ปฏิบัติ, ข่าวสาร/การปรับปรุงเนื้อหาทางด้าน

กฎหมาย และพจนานุกรม/อรรถาภิธานศัพท์ 

รวม 2 ฐาน 

2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e- Theses) 

 - Digital Collection (ThaiLIS) วิทยานิพนธ์ 

งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก

ฉบับเต็มรวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทั่ว

ประเทศไทย 

 - Dissertation Full Text (IR-web) 

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชา 

- ProQuest Dissertation & Theses 

Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอกฉบับเต็ม (Full-Text) ของ

สถาบันการศึกษาประกอบไปด้วยเอกสาร

ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก 

รวม 3 ฐาน 

3. ฐานข้อมูลข่าว (e-News) 

 - iQNewsClip กฤตภาคข่าวออนไลน์      

จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและ

ขาว - ดำ จัดเเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น                  

ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม                  

(Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าว        

ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

 - NewsCenter ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลทั้งใน

และต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร สำนักข่าว สำนักวิจัย และหน่วย

งานราชการ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี 

รวม 2 ฐาน
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4. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   (e-Books) 

 - RU Library e – Book ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 

 - Business Export Press (BEP) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาบริหาร จาก Business Expert Press 

 - CRCnetBASE ใ ห้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาบริหาร

การจัดการ และสาขารัฐศาสตร์,สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 - EBSCO e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ       

(Full Text) แสดงผล ในรูปแบบไฟล์ PDF 

  - Ebrary e-Book หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงครอบคลุมทุกสาขาวิชา และเนื้อหาเต็มตามเอกสาร

ต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF   

  - Ebrary e-Book (Law Collection) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงครอบคลุมสาขาวิชากฎหมายและเนื้อหาเต็ม

ตามเอกสารต้นฉบับ (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF 

   - Hart Publishing Ltd. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย 

  - IG Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฎหมาย 

 - Sellier Eurpean Law Publishers หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขากฏหมาย 

- SpringerLink e- Book หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ จากสาขาวิชาชีววิทยา แพทย์ เคมี คอมพิวเตอร์ วิศวไฟฟ้า

ส่ิงแวดล้อมฯลฯ ให้เนื้อหาเต็ม (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบับ 

รวม 10 ฐาน
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5. ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางจัดทำหรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ และส่ือการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Inhouse Databases) 

 - ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ให้บริการ ในส่วนของ ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด :                             

http://library.lib.ru.ac.th สืบค้นสารสนเทศ เช่น หนังสือ ชื่อวารสาร วิทยานิพนธ์ และส่ือต่างๆ ภายในสำนัก

หอสมุดกลาง 

 - ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารและเอกสาร จัดทำภายใต้ ฐานข้อมูลทรัพยากร ห้องสมุด :                 

http://library.lib.ru.ac.th 

 - ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) : http://uc.thailis.or.th 

 - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฐานข้อมูล DCMS :   ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี      

พ.ศ. 2534 - 2549  ฐานข้อมูล Digital Collection (ThaiLIS) 

 - ส่ือการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่ือการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซี่ยน (ASEAN Community) จัดทำภายใต้ บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษา

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service) 

รวม 7 ฐาน

- ฐานข้อมูลที่จัดทำภายใต้ WebInfoma ประกอบด้วย 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา           

(Thai Government Gazette)  ให้ข้อมูลปี พ.ศ. 2542 – 2550 ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ (Siamarchive Index) 

ให้ข้อมูลปี พ.ศ. 2544 – 2551 ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ม.ร. ฐานข้อมูลข่าวสาร

สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. RU LIBRARY JOURNAL 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 2562 2561 2560 2559 ร้อยละ เพิ่ม (ลด) 

2562/2561

จำนวนสมาชิกห้องสมุด 

  

185,883 175,462 171,129 172,058 2.53

ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 309,129 367,186 237,209 227,655 (15.90)

ผู้เข้าใช้บริการชาวต่างชาติ 22 606 284 212 (96.4)

งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
ชาวต่างชาติ

75 105 102 250 (28.60)

งานฝึกอบรมสารสนเทศ 

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

และนักศึกษา

110 210 176 185 (47.7)

งานนิเทศและฝึกงานบรรณารักษ์ 126 243 102 250 (48.2)
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สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
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การให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 เป็นการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่หนังสือภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน 

บัตรนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือด้วย

ตนเองที่ตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self Check) และคืนหนังสือด้วยตนเองที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติได้

ตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return) ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้ 1 ครั้ง ด้วยตนเอง โดย

ผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.lib.ru.ac.th)   

อาคาร 1 ชั้น 1
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ให้บริการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 

 เป็นบริการฝึกอบรมการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และบริการช่วยการค้นคว้าสำหรับผู้ใช้ชาวต่างประเทศ  

อาคาร 1 ชั้น 2

บริการตำราเรียนและหนังสือสำรอง 

          ให้บริการตำราเรียนและหนังสือสำรอง

บริการตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในวิชาต่าง ๆ 

ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและหนังสือประกอบ

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตามความ

ต้องการของอาจารย์ผู้สอนนอกจากนี้ย ังให้

บริการหนังสือผู้พิการทางสายตาหนังสือภาษา

จีนนวนิยายหนังสือสำหรับเยาวชนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

30 l LIBRARY  



บริการทรัพยากรสารสนเทศหมวด A – H 

 ให้บริการหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในหมวดเรื่องทั่วไป ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ทั่วไป  ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ  ประวัติศาสตร์อเมริกัน  ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา

คติชาวบ้าน สังคมศาสตร์ และเบ็ดเตล็ด 

อาคาร 1 ชั้น 4

บริการทรัพยากรสารสนเทศหมวด J – P 

 ให้บริการหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในหมวดรัฐศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา ดนตรี 

ศิลปกรรม ภาษาศาสตร์ วรรณคดี 
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บริการทรัพยากรสารสนเทศหมวด Q – Z 

 ให้บริการหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในหมวดคณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ เกษตร

ศาตร์ เทคโนโลยี การทหาร บรรณารักษศาสตร์ 

บริการวารสารและเอกสาร 1 

 ให้บริการวารสารภาษาต่างประเทศ และหนังสือพิมพ์ ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง บริการยืม – คืน

วารสารและหนังสือพิมพ์เพื่อถ่ายเอกสาร บริการแฟ้มสารสนเทศเฉพาะเรื่อง บริการข่าวสาร จากฐานข้อมูลข่าว 

(iQNewsClip) บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service) บริการส่ิงพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner) 

บอร์ดนิทรรศการ บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) และบริการช่วยการค้นคว้าเกี่ยวกับวารสารและ

เอกสาร 
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อาคาร 2  ชั้น 1

อาคาร 1 ชั้น 5



อาคาร 2  ชั้น 2

บริการวารสารและเอกสาร 2                                             

 ให้บริการวารสารภาษาไทย ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง บริการกฤตภาค จุลสารและเอกสาร บริการข่าว

รามคำแหง มุมแนะนำส่ิงพิมพ์ที่น่าสนใจ  บอร์ดนิทรรศการ และบริการช่วยการค้นคว้าเกี่ยวกับวารสารและเอกสาร 

อาคาร 3 ชั้น 1

 * ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  
 * ให้บริการวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยานิพนธ์ต่างสถาบัน    
                 หนังสืออนุสรณ์ อนุสรณ์งานศพ สยามจดหมายเหตุ คำพิพากษาฎีกา ราชกิจจานุเบกษา  
 * ให้บริการห้องค้นคว้าสำหรับบัณฑิตศึกษา                                                                                                        

 * ให้บริการห้องค้นคว้าสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก                                                                                                        

 * ให้บริการส่ือมัลติมีเดีย                                                                                                               
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 ให้บริการหนังสืออ้างอิง บริการหนังสือหายาก และบริการห้องสืบค้นสารสนเทศ 

อาคาร 3 ชั้น ลอย

อาคาร 3 ชั้น 3

  ให้บริการระหว่างห้องสมุด บริการค้นคว้าพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง         

(Ph.D. Service) 

อาคาร 3 ชั้น 2

ให้บริการส่ิงพิมพ์รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ สถาบันการเงิน ส่ิงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่ิงพิมพ์อาเซียน 
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อาคาร 3 ชั้น 4   ห้องจัดแสดงสารสนเทศนิทรรศการ คือการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุสิ่งของ

อุปกรณ์ โสตทัศนวัสดุ และกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่อง และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อ

ใช้เป็นส่ือสําหรับให้ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลต่าง ๆทั้งทางด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์โดยมีการ

วางแผนและออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของนักศึกษาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

จากการรับรู้ จากนิทรรศการ 

            LIBRARY   l 35
                ห้องจัดแสดงงานสนเทศนิทรรศการ



ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ชั้น 1 

 ให้บริการ ยืม - คืนทรัพยากร

สารสนเทศ โ ดยสมัครสมาชิกห้องสมุด 

และให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ออกนอกห้องสมุด บริการวารสารและ

เอกสารซ่ึงประกอบด้วยวารสารภาษา

ไทยและภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน 

ชั้น 3  ให้บริการสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส่ิง

พิมพ์รัฐบาล ส่ิงพิมพ์ ม.ร. อนุสรณ์งานศพ หนังสืออนุสรณ์ ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้ง

ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ วิชาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและบริการช่วยการค้นคว้าและ

สืบค้นสารสนเทศ เพื่อการศึกษา วิจัย จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของฐานข้อมูลออนไลน์ 

ชั้น 1-3 

  ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต 
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 ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที ่2    การสรา้งความเปน็ธรรม ลดความเหลือ่มลำ้ของภาครัฐ 

                   เปา้ประสงค์ 1    เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบรกิารทางการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

                   กลยทุธ์ที ่2    ส่งเสรมิการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

                    1) โครงการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “ทบทวนข้อปฏบัิติการตรวจ 

     ติดตามคุณภาพ ภายใน (ISO 9001:2015) สำหรับผูต้รวจติดตาม 

     คุณภาพภายใน ของสำนักหอสมุดกลาง”   (7 ธ.ค.61) 

                     2) โครงการบรรยายทางวชิาการ  เรือ่ง “ISO 9001 : 2015 กับการทำงาน

     ในสำนักหอสมดุกลาง” (14 ม ิ.ย.62) 

                        3) โครงการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง “เทคนคิการตรวจติดตามคุณภาพ

     ภายใน (  6 ส.ค.62  ) 

                ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที ่5   การพัฒนาการบรหิารเพ่ือความม่ันคง 

                 เปา้ประสงค์ 1    สง่เสรมิและพัฒนาการบรหิารจัดการตามแนวทางของการ     

     บรหิารจัดการบ้านเมอืงทีดี่                                 

 กลยทุธ์ที ่1    พัฒนาบุคลากรให้มบีทบาทเชงิรกุ ซือ่สัตย์และภักดีตอ่องค์กร   

     1)  โครงการสัมมนาทางวชิาการประจำป ี2562 เรือ่ง “พัฒนาคน  

     องค์กร และทมีงานสรา้งสรรค์” (23 ม.ค.62) 

     2)  โครงการ RU Book Fair 2019  (20 - 22 ก.พ.62) 

     3) โ ครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิติการ เรือ่ง “ เทคนคิการเขียนหนังสือ

     ราชการ” สำหรับบคุลากรสำนักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัย 

     รามคำแหง (2 พ.ค.62) 

     4) โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบัิติการเรือ่ง “การทำวจัิยเพือ่เลือ่นตำแหนง่

     ใหสู้งข้ึนและเขียนบทความวจัิย บทความวชิาการเพือ่ตีพมิพ์เผยแพร่

     ของบคุลากรสำนักหอสมุด กลาง” ( 19 ม.ิย.62    ) 

   

              รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง

             สำนักหอสมุดกลาง ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เข้ารับฟังการบรรยาย              

ทางวิชาการ โดยหน่วยงานอื่น ๆ และสำนักหอสมุดกลางจัดข้ึนเอง เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ให้กับ

บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง โดยวัดผลจากตัวชี้วัดความสำเร็จรวม(KPI)  ตามวัตถุประสงค์คุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง 

เรื่องการพัฒนาบุคลากร คือ “บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของบุคลากรทั้งหมด ต้องได้รับการพัฒนา 

ความรู้และ ทักษะอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี

โครงการจัดฝึกอบรมภายในสำนักหอสมุดกลาง 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง“ทบทวน  ขอ้ปฏบัิต ิการ

ตรวจตดิตามคณุภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) สำหรับสำหรับผูต้รวจตดิตามคณุภาพภายในสำนักหอสมดุกลาง ณ ห้องประชุม

ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง โดยได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ภายในองค์กรโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดกลางได้ทบทวนความรู้เทคนิคการตรวจติดตาม

ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจและแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
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  วันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562  เรื่อง “พัฒนา

คน องค์กร และทีมงานสร้างสรรค์”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้จัด

ข้ึนตามกลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์ และภักดีต่อองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำา

นักหอสมุดกลาง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์ มีความตระหนัก

รู้และเห็นความสำาคัญของการทำงานเป็นทีม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ให้

บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรักและผูกพันต่อองค์กรเห็นความ

สำคัญของการทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสำาเร็จตามเป้าหมายและทิศทางที่กำาหนดได้
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          วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ

เขียนหนังสือราชการ” สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนัก

หอสมุดกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
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          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยเพ่ือ

เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสำนักหอสมุด

กลาง” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะในการทำวิจัย การเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ



วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3
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ข้อมูลการดําเนินการการพัฒนาศักยาภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเป็น

ศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ การวิจัยและทำหน้าที่ให้บริการด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ของแต่ละคณะ 

สำนัก สถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา ในการศึกษาระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา ดังนั้น

ทางสำนักหอสมุดกลางจะต้องตอบสนองการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   ด้านบริการทางวิชาการ  โดย

ต้ังเป้าหมายโครงสร้างของสำนักฯมุ่งสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆที่ห้องสมุด

จัดการบริการสู่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึงทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักหอสมุดกลางจึงได้มีการปรับปรุงระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 สำนักหอสมุดกลางจึงจัดทำโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตฐาน 4 โครงการดังนี้ 

 1. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายหลักของสำนักหอสมุดกลาง เนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องแม่ข่ายหลัก      

ที่สำนักหอสมุดกลางนำมาใช้ในการให้บริการนั้น ได้เส่ือมสภาพไปตามระยะเวลา ประกอบกับเทคโนโลยีได้มีความ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สำนักหอสมุดกลาง จึงทำการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายหลัก เพื่อทดแทนของเดิม เพื่อนำมาสนับ     

สนุนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทันสมัย มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับ

แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 2.  โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องลูกข่ายหลักและอุปกรณ์ต่อพ่วง เนื่องจากในปัจจุบัน นอกจากเครื่องแม่ข่าย

หลัก ได้เส่ือมสภาพตามระยะเวลาแล้วนั้น อุปกรณ์และเครื่องมือสำนักงานหลายอย่าง เช่น เครื่องลูกข่าย จอภาพ 

เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่สำนัักหอสมุดใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการนั้น ก็มีการเส่ือมสภาพเช่นกัน สำนักหอสมุด

กลาง จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม เพื่อนำมาสนับสนุนการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทันสมัย มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 3. โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิชาการ โดยสำนักหอสมุดกลางได้ทำการปรับปรุง อุปกรณ์ที่

ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิชาการใหม่ในห้องปฏิบัติงานการบริการวิชาการ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อนำมาสนับ    

สนุนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทันสมัย มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับ

แนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 4. โครงการปรับปรุงบริการทางวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ICT  โดยสำนักหอสมุดกลางได้

ทำการปรับปรุง อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิชาการใหม่   เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยมาใช้สำหรับการ

บริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำมาสนับสนุนการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ   ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ทันสมัย มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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 สำนักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง    

ให้บริการแก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายให้บริการผู้ใช้อย่างมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ  จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเป็นวิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) และ      

นำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาให้การรับรองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์       

       สำนักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา เพื่อ

ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พันธกิจ     

2.1 จัดหา พัฒนา วิเคราะห์และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

2.2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการบริการ 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุง      

ศิลปวัฒนธรรม 

3. เป้าประสงค์    

3.1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

3.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์  

     (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์    

4.1 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลำ้ของภาครัฐ 

4.2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

4.3 การพัฒนาการบริหารเพื่อความม่ันคง 

5.    กลยุทธ์ 

 5.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต       

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย       

       5.3 ส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.4 ส่งเสริมการวิจัยบูรณาการเพื่ิอนำไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)       

 5.5 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร       

 5.6 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา       

     สรุปผลการดำเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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6. ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001    

สำนักหอสมุดกลาง ไ ด้นำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาใช้กำหนดระบบบริหาร

งานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลางในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ  

การพัฒนาและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดระบบการบริหารสำนักหอสมุดกลาง

ซ่ึงในระบบมาตรฐานคุณภาพมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสำนักหอสมุดกลาง ประกอบด้วยข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันคือ 

6.1 การพัฒนาคุณภาพ  

สำนักหอสมุดกลาง นำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องมา 6 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ 1 รับรองการบริการสารสนเทศและงานห้องสมุดด้วยระบบมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9002  : 1994 จากบริษัท BVQI  
วันที่ 22 กันยายน 2543 - วันที่ 22 กันยายน 2546 

ฉบับที่ 2 รับรองการบริหารและบริการระบบบริหารงานคุณภาพด้วยระบบ

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน       

ไอ เอส โอ (สรอ.) (ใบรับรองเลขที่ QMS04054/913)  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2547 -  วันที่ 22 กรกฎาคม 2550 

ฉบับที่ 3 รับรองการบริหารห้องสมุดและสารสนเทศ และบริการสารนิเทศ  
  บนเว็บไซต์ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000  

               จากสถบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2550 - วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 

ฉบับที่ 4 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการ 

 สารนิเทศบนเว็บไซต์ ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008        

จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 – วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 

ฉบับที่ 5 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการ  
   สารนิเทศบนเว็บไซต์ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
   วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 – วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

ฉบับที่ 6 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการ  
   สารนิเทศบนเว็บไซต์ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
   วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 14  กันยายน  2561 

ฉบับที่ 7 รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการ  
   สารนิเทศบนเว็บไซต์ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
   จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
   วันที่ 23 มิถุนายน 2559 – วันที่ 14  กันยายน  2561 
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วัตถุประสงค์คุณภาพ ผลการดำเนินงาน

1.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ

และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ไม่ตำ่กว่า

ระดับ 4.30

จากผลสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในและ

ภายนอก ปีงบประมาณ 2562โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่  

ระดับ 4.55 และระดับ 4.46

วัตถุประสงค์คุณภาพ

  เพื่อให้การดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของ สำนักหอสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสำนักหอสมุดกลางจึงได้

ประกาศนโยบายคุณภาพเม่ือวันที่  20 กรกฎาคม 2561 ดังนี้   

  “สำนักหอสมุดกลาง มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารและบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ใช้

บริการได้รับความพึงพอใจ”  

วัตถุประสงค์คุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ดังนี้ 

1. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ 

 บริการได้ไม่ต่ำกว่าระดับ  4.30 

2.  ให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อยปีละ  2 เรื่อง 

3.  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการภายใน 5 วันทำการ ได้ไม่ตำ่กว่า             

 ร้อยละ 85 

4.  บุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85  ของบุคลากรทั้งหมดต้องได้ 

  รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 3  ครั้งต่อปี 

     ฉบับที่ 8             รับรองการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการ  
       สารนิเทศบนเว็บไซต์ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
       จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (สรอ.)  
                                วันที่ 3 เมษายน 2561 – วันที่ 2 เมษายน  2564 

สรุปผลการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพ (Objective Quality) 
  สรุปผลการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างเดือนตุลาคุม 2560-

กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้  

  ตารางรายงานผลการดำเนินงานวัตถุประสงค์คุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง
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2. ให้ปรับปรุงเพื่อพัฒนางานอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง ดำเนินการปรับปรุงงาน จำนวน 3 เรื่อง  และ              

การฝึกอบรมพัฒนางานจำนวน 15 เรื่อง จาก 

- ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  

- ฝ่ายบริการสารสนเทศ 

- ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด 

- สำนักงานเลขานุการ

ผลการดำเนินงานวัตถุประสงค์คุณภาพ

การอบรมเพ่ือพัฒนาการทำงาน จำนวน 15 เรื่อง 

 สำนักหอสมุดกลางมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนและให้ความรู้แก่บุคลากรให้สามารถนำไปใช้                        

ในการปรับปรุง/ตรวจสอบการทำงานของตนเอง ให้ถูกต้อง ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562 สำนักหอสมุดกลางมีการจัด

อบรมให้แก่บุคลการ ดังนี้ 

 1)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง Version 2015 ประจำปี                         

2562” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

 2)  โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ISO 9001:2015 กับการทำงานในสำนักหอสมุดกลาง” วันที่ 7                         

ธันวาคม 2561 

 3) โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “พัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์”                         

วันที่ 23 มกราคม 2562  

 4) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” วันที่ 2 พฤษภาคม 25625)                           

 5)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดหมู่และการลงรายการส่ิงพิมพ์ลักษณะพิเศษของสำนัก                        

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

 6)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน และการเขียน                        

บทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร สำนักหอสมุดกลาง” วันที่ 19 มิถุนายน 2562 

 7)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยสำหรับบุคลากร                        

มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วันที่ 1 สิงหาคม 2562  

 8)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับบุคลากร สำนักหอ                        

สมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” วันที่ 23 สิงหาคม 2562  

 9)  โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน” วันอังคารที่ 6 สิงหาคม                         

2562 

 10)  โครงการ I Love Library (โครงการต่อเนื่อง)                         

 11) โครงการอบรมการใช้ตู้ยืมคืน ผู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติและรับเข้า-ออก อัตโนมัติของสำนักหอสมุด                        

กลาง (โครงการต่อเนื่อง) 

 12) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 กับงานห้อง                        

สมุด วันที่ 27 สิงหาคม 2562     

 13) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดหัวเรื่องและการลงรายการระเบียนหลักฐานตาม                        

มาตรฐาน MARC21" วันที่ 29 สิงหาคม 2562 

 14) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบบริการจัดเก็บไฟล์ สำหรับบุคลากรห้องสมุด                       
 15)  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Millennium เบื้องต้น                         
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วัตถุประสงค์คุณภาพ ผลการดำเนินงาน

3.ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการภายใน    

5 วันทำการ ได้ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 85

ข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ สามารถดำเนินการแก้ไขได้

ภายใน 5 วันทำการ  คิดเป็นร้อยละ 100

4.บุคลากรไม่ตำ่กว่าร้อยละ 85 ต้องได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 3 ครั้งต่อปี

บุคลากรได้รับการอบรมต้ังแต่ 3 ครั้งข้ึนไป จำนวน 142 

คน จากบุคลากรทั้งหมด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 97.93

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.56 0.68 4.34 0.61 4.25 0.69

- งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.27 0.63 4.58 0.51 4.47 0.54

- งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 4.36 0.79 4.48 0.62 4.51 0.60

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4.72 0.46 4.53 0.63 4.47 0.60

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.64 4.48 0.59 4.43 0.61

เปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ใช้บริการภายนอก) ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

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

ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย

รามคำแหง (ผู้ใช้บริการภายนอก) ย้อนหลัง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 ปี 2561, ครั้งที่ 1 ปี 2562 และครั้งที่ 2 ปี 2562 

จากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ จากผู้เข้าใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ใช้บริการภายนอกจากสถาบันอื่น และ

ประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นหน่วยงาน ดังนี้ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละด้าน 

ดังนี้ 

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

  ตาราง 1  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

จากตาราง 1 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2561 และ

ครั้งที่ 1 ปี 2562 มีระดับสูงที่สุดเท่ากัน และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 มีค่าเฉลี่ย

เพิ่มข้ึน ได้แก่ งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยลดลง ได้แก่  งาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   

(ดังแผนภูมิ 1)  
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.64 0.51 4.35 0.61 4.30 0.66

- งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.34 0.59 4.68 0.50 4.59 0.51

- งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 4.36 0.79 4.45 0.64 4.43 0.62

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4.74 0.45 4.63 0.54 4.63 0.56

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.59 4.53 0.57 4.49 0.59

 แผนภูมิ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

จากตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจของด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมครั้งที่ 1 ปี 2562 มีระดับสูง

ที่สุด และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 1 ปี 2562 ไม่มีหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (ดัง

แผนภูมิ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง                    

ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ                                                                      

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้                               
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.16 0.70 4.00 0.79 3.76 0.84

- งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.17 0.78 4.33 0.53 4.02 0.7

- งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 4.28 0.84 4.02 0.77 4.06 0.83

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.77 4.12 0.70 3.95 0.79

 จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจด้านสถานที่ โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2561 มีระดับสูงที่สุด และเม่ือพิจารณา

แต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 ไม่มีหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (ดังแผนภูมิ 3) 

แผนภูมิ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสถานที่ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

 เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านสถานที่ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านสถานที่ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

   ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสถานที่ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.43 0.65 3.98 0.83 3.93 0.70

- งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 4.00 0.75 4.37 0.59 4.17 0.69

- งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 4.33 0.85 4.36 0.67 4.28 0.73

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.75 4.24 0.70 4.13 0.71

 ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

จากตาราง 4 พบว่าความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2562 มีระดับสูง

ที่สุด และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 ไม่มีหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน (ดัง

แผนภูมิ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 4.40 0.59 4.42 0.56 4.37 0.56

- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4.16 0.66 4.57 0.49 4.36 0.67

- งานบริหารและธุรการ 4.43 0.73 4.46 0.70 4.76 0.73

- งานคลังและพัสดุ 4.65 0.50 4.59 0.52 4.61 0.59

-งานนโยบายและแผน 4.28 0.66 4.51 0.69 4.64 0.54

-งานประกันคุณภาพศึกษา 4.89 0.34 4.66 0.52 4.81 0.41

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.29 0.65 4.47 0.69 4.42 0.55

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.59 4.48 0.58 4.57 0.58

เปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ใช้บริการภายใน) ย้อนหลัง 3 ครั้ง 
-------------------------------- 

ผลการเปรียบเทียบผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ใช้บริการภายใน) ย้อนหลัง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 ปี 2561, ครั้งที่ 1 ปี 2562 และ

ครั้งที่ 2 ปี 2562จากแบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จากบุคลากรของสำนักฯ ที่เป็นผู้ใช้บริการ

ภายใน แบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้ หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

จากตาราง 1 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2562  มีระดับสูงที่สุด 

และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ งานบริหารและ

ธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา  ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยลด

ลงได้แก่ หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ดังแผนภูมิ 1)  
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                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 4.48 0.54 4.49 0.51 4.34 0.56

- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 4.21 0.63 4.62 0.48 4.47 0.64

- งานบริหารและธุรการ 4.43 0.72 4.40 0.75 4.75 0.43

- งานคลังและพัสดุ 4.65 0.49 4.57 0.53 4.61 0.56

-งานนโยบายและแผน 4.36 0.69 4.58 0.68 4.63 0.52

-งานประกันคุณภาพศึกษา 4.89 0.33 4.66 0.51 4.83 0.41

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.33 0.63 4.48 0.53 4.45 0.55

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.58 4.54 0.57 4.57 0.58

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

  ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

แผนภูมิ 

54 l LIBRARY  



                                             

                                  หน่วยงาน

ครั้งที่ 2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 2 ปี 2562

x ̄ S.D x ̄ S.D x ̄ S.D

- งานบริหารและธุรการ 4.43 0.72 4.40 0.75 4.75 0.43

- งานคลังและพัสดุ 4.65 0.49 4.57 0.53 4.61 0.56

-งานนโยบายและแผน 4.36 0.69 4.58 0.68 4.63 0.52

-งานประกันคุณภาพศึกษา 4.89 0.33 4.66 0.51 4.83 0.41

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.33 0.63 4.48 0.53 4.45 0.55

                     ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.58 4.54 0.57 4.57 0.58

แผนภูมิ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของด้านบุคลากรที่ให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง 

ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการให้บริการ ย้อนหลัง 3 ครั้ง

จากตาราง 2 พบว่าความพึงพอใจของด้านบุคลากรที่ให้บริการ โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2562 มีระดับ     

สูงที่สุด และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ งาน

บริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงาน

ที่มีค่าเฉลี่ยลดลงได้แก่ หน่วยบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดังแผนภูมิ 2)  

จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจด้านการให้บริการ โดยรวมครั้งที่ 2 ปี 2562 มีระดับสูงที่สุด 

และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยงาน พบว่าครั้งที่ 2 ปี 2562 หน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ได้แก่ งานบริหาร

และธุรการ งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยลดลง

ได้แก่ งานคลังและพัสดุ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดังแผนภูมิ 3) 
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แผนภูมิ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการให้บริการ ย้อนหลัง 3 
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          การจัดการความเส่ียงสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        

สํานักหอสมุดกลางได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน สำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงประกอบด้วยผู้อํานวยการ เป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่าย   

เป็นคณะกรรมการหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ และบุคลากรที่เห็น

สมควรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ                                                                                                                                             

           สํานักหอสมุดกลางได้จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในข้ึน เพื่อให้สํานักหอ

สมุดกลางสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ในภาวะที่ยอมรับได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้า

หมายของมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดความเส่ียง ไว้  4 ด้าน ได้แก่  ด้านกลยุทธ์  ด้านทรัพยากร  ด้าน

การปฏิบัติงาน  ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาลโดยเริ่มจากการประมวลแผนการจัดการความเส่ียงของ

หน่วยงานต่างๆ ใน สํานัก และการระดมสมองของคณะทํางานบริหารความเส่ียงมาเป็นร่างแผน

บริหารความเส่ียงด้วยการ      ดําเนินงานตามกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน ตามคู่มือการบริหารความเส่ียงฯ มหาวิทยาลัย รามคําแหง จากนั้นได้มีการประชุม

เพื่อวิเคราะห์และระบุความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง และประเมินความเส่ียงและนําไปทําการประมวลผลหา      

ค่ากลางของคะแนนประเมินความเส่ียงและทําการตรวจสอบความสอดคล้องการประเมินกับผลการ

ประเมิน โดยคณะกรรมการการจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในฯสุดท้ายนําเสนอร่างแผนบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายในสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน  

7 กระบวนการดังนี้ 

ด้านปฏิบัติงาน 

กระบวนการ  

การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์  

ด้านทรัพยากร  

กระบวนการ  

การบริหารจัดการ การเงิน - การคลัง 

กระบวนการ  

การบริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

กระบวนการ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ด้านปฏิบัติงาน 

กระบวนการ จัดหา พัฒนา วิเคราะห์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  

ด้านบุคลากร และด้านธรรมาภิบาล 

กระบวนการ การบริหารบุคคลด้านหลัก       

ธรรมาภิบาล 

กระบวนการ  

การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ

        แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
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1. จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 

  1.1 เครื่องแม่ข่าย      จำนวน       12     ระบบ            

  1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน     345 เครื่อง  
  - ให้บริการ (หัวหมาก)   จำนวน      68      เครื่อง  
  - ปฏิบัติงาน (หัวหมาก)   จำนวน     172     เครื่อง  
  - ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา  จำนวน       80     เครื่อง  
  - Notebook    จำนวน         5  เครื่อง 

   - เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด   จำนวน       20        เครื่อง 

  1.3 เครื่องพิมพ์    จำนวน       56  เครื่อง  
  - ให้บริการ (หัวหมาก)   จำนวน         2  เครื่อง  
  - ปฏิบัติงาน (หัวหมาก)   จำนวน       31  เครื่อง  
  - ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา      จำนวน       16  เครื่อง  

   - เครื่องพิมพ์สำรอง   จำนวน         7         เครื่อง 

  1.4 อุปกรณ์เครือข่าย (หัวหมาก)    

   -Access Point    จำนวน   10 เครื่อง 

   -Switching Hub    จำนวน   26 เครื่อง 

2. โปรแกรมที่ห้องสมุดนำมาใช้งาน  

2.1 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Millennium     

ปัจจุบันห้องสมุดใช้ Millennium Release 2014 SP4 ทำงานแบบ GUI Based (Graphical User 

Interface) ดังนี้ 

2.1.1 Millennium Administration       

2.1.2 Millennium Acquisitions       

2.1.3 Millennium Cataloging/       

2.1.4 Millennium Circulation       

2.1.5 Millennium Serials        

2.1.6 Millennium Web Management reports       

2.1.7 Millennium Web OPAC       

2.1.8 Millennium Cataloging : Thai Journal Index       

2.1.9 64 Staff user licenses       

2.1.10 SIP2 Circulation Interface โปรแกรมเชื่อมต่อ จำนวน 2 License     

2.2 โปรแกรม TDC (ThaiLIS Digital Collection) 
ใช้สร้างฐานข้อมูลในรูปของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ

วิชาการจากวารสารของสถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2.3 โปรแกรม Media 2008  
พัฒนาและอนุญาตให้ใช้โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้สร้างฐานข้อมูลภาพที่เกิดข้ึนจากการจัด

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ดำเนินการโดยงานส่ือมัลติมีเดีย ใช้ภายใน

สำนักหอสมุดกลาง 

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการด้านเทคโนโลยีห้องสมุด
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2.4 ระบบ RU Library e-Office 
Web Application ที่พัฒนาด้วยสคริป PHP และฐานข้อมูล MySQL เพื่ออำนวยความสะดวก และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เช่น ระบบบันทึกการทำงานประจำวัน 

(Portfolio) สำหรับบุคลากรห้องสมุด รายงานสำหรับผู้บริหาร บันทึกการตรวจสอบเครื่อง

คอมพิวเตอร์ บันทึกการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล Forum สำหรับติดต่อส่ือสารภายในองค์กร โดย

ภายในมีหัวข้อหนังสือเวียน เรื่องแจ้งจากฝ่ายต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม และเรื่องทั่วไปที่ต้องการให้ 

คนในชุมชนรับทราบ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในหน่วยงาน 
3. ฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดกลาง 

               3.1  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

       3.1.1 ทรัพยากรห้องสมุดสร้างโดยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium 

   - ทรัพยากรห้องสมุดมี 180,452 ระเบียน (ชื่อเรื่อง) 679,277 เล่ม ดรรชนีบทความ 

 วารสารและเอกสาร 112,826 ระเบียน 

 3.1.2 ฐานข้อมูลภาพกิจกรรม สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดูแลโดยงาน

      ส่ือมัลติมีเดีย 756 ชื่อเรื่อง เผย  แพร่เพื ่อการศึกษาเท่านั้น ปัจจุบันใช้ได้เฉพาะภายใน

สำนักหอสมุดกลางและเปิดให้บริการเป็นระบบ Internet ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

3.2  ฐานข้อมูลออนไลน์ Reference Database 

 ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่จัดซ้ือภายใต้ความร่วมมือโครงการ ThaiLIS เป็นการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดซ้ือ/จัดหาเอง ดังนี้ 

 3.2.1 ฐานข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวารสารฉบับเต็ม 

          1. สาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 5 ฐาน  

            Academic Search Complete, Business Source Complete (ฺBSC), EBSCO Discovery Service 

(EDS)Plus Full Text, Emerald Management(EM92), Emerald Management (EM240), 

H.W.Wilson, ProQuest Psychology Journals  

       2. สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 10 ฐาน  

           ACM Digital Library, American Chemical Society Journal (ACS), Computers&   

           Applied Sciences Complete (CASC), Coronavirus Research Database, IEEE/IET Electronic 

Library (IEL), Knowable Magazine, Science Direct, SpringerLink -Journal, Web of 

Science, World Health Oganization (WHO) 

         3. สาขากฎหมาย 2 ฐาน คือ  3D Law database, West law Next 

 3.2.2 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 9 ฐาน 

        RU Library e-Book, Business Expert Press (BEP), Taylor & Francis (CRC net 

BASE), EBSCO e-Book, Hart Publishing LTD. IG Library, PreQuest Ebook Central, Sellier 

European Law Publishers และ SpringerLink e-Book 

 3.2.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis) 2ฐาน 

       Digital Collection (ThaiLIS), ProQuest Dissertations and theses Global 

           3.2.4 ฐานข้อมูลข่าว 2 ฐาน  

                  IQ News Clip และNews Center 
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3.3  ฐานข้อมูลสำเร็จรูป 

       ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่มีการลงโปรแกรมเพื่อให้บริการเฉพาะเครื่อง ได้แก่ 

            - ฐานข้อมูลกฏหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยอำนาจ 

       หน้าที่ระหว่างศาล กฎหมายไทย ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ เป็นต้น 

      - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย มีลักษณะเป็นบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

                   - ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาต่างๆ เช่น DAO, ERIC : Education Resources Information  

                     Center, LISA, : Library and Information Science Abstracts, NTIS : National       

                     Technical Information Service 

3.4  สารสนเทศบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง 

       สารสนเทศในรูปแบบของสาระความรู้ นอกเหนือจากสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกที่ 

ห้องสมุดพัฒนาเองและฐานข้อมูลออนไลน์ Reference Database แล้ว ยังมีสารสนเทศที่ห้องสมุดพัฒน 

และดำเนินการเอง ได้แก่ 

  - สนเทศน่ารู้ ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคน

ไทย เพื่อส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ อาหารการกินของไทย

และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 257 เรื่อง 

  - แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เป็นการแนะนำเว็บไซต์เด่นที่น่าสนใจทุกด้าน ทุกสาขาวิชา 

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคืนคว้าเรื่องนั้นๆ ต่อจำนวน 98 เว็บไซต์ 

  - หนังสือแนะนำ แนะนำหนังสือ วารสาร เอกสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ ที่น่าสนใจในสำนักหอสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมภาพประกอบ โดยรายชื่อที่แนะนำต้องมีอยู่ในระบบฐาน

ข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด จำนวน 567 ชื่อเรื่อง  

  - เกร็ดความรู้ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไป เช่น ความรู้คู่ครัว

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือประวัติศาสตร์ จำนวน 255 ชื่อเรื่อง 

  - ข่าวกิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง นำเสนอข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลางทั้งที่คัด

ข้ึนเอง และที่ส่งบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปทราบ 

  - ข่าวประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ห้องสมุด 406 ข่าว 

  - ประวัติ เรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุด (Aboyt Library) 

  - บริการของห้องสมุด (Library Services) 

  - คู่มือต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) 

  - Knowledge เอกสารเผยแพร่เพื่อการศึกษาบางสาขาวิชาที่อยู่ในรูปของ e-Book, บทความจาก

สำนักหอสมุดกลาง เรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงใน e-Contents 

  - การเชื่อมโยงไป Web Site ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและการเรียนการสอน หรือเรื่องราวเกี่ยว

กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  - ถาม-ตอบผู้ใช้ห้องสมุด การส่งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะมายังห้องสมุด (FAQ) สารสนเทศที่

ปรากฎเหล่านี้มีการพัฒนาและทำให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา (Update) 
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4.  การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

5.1 การยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่าน Internet (http://www.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/)  
และทางโทรศัพท์ 

5.2 บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง 2 จุดโดยระบบสัมผัส (Automatic Selfcheck System)  

5.3 บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)  จำนวน 1 เครื่อง 

5.4 การแจ้งเตือนสมาชิกนำทรัพยากรคืนห้องสมุดก่อนถึงวันกำหนดส่งด้วย e-mail 

5.5 การแจ้งเตือนสมาชิกที่ยืมทรัพยากรเกินกำหนดเวลาด้วย e-mail 

5.6 บริการ Book Reservation hotline สายด่วนทางโทรศัพท์สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

5.7 ระบบควบคุมป้องกันหนังสือโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (RFID) 

5.8 บริการตอบคำถามออนไลน์ “Ask a Librarian” 

5.9 บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ภายในห้องสมุด 

5.10    บริการพื้นที่ Wi-fi  ครอบคลุมทั้ง 3 อาคาร 

5.11 การบริการLicense Adobe สำหรับเครื่อง Macintosh จำนวน 1 ชุด 

5.12 บริการเข้า-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมัติ 

5.13 จำนวนผู้ใช้บริการ  Proxy server ปี 2561 จำนวน  1,003 ราย  

5.14 บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดวิทยาเขต

บางนา และห้องสมุดคณะ จำนวนรวม 24 แห่ง 

5.15 บริการคลิปวิดีโอแนะนำบริการพื้นฐาน และพื้นที่ให้บริการทั้งหมด บนเว็บไซต์ สำนักหอ

สมุดกลางในหมวด Services หัวข้อ RU Library Services Presentation (http://

www.lib.ru.ac.th/services/)  

5.16 บริการวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เชื่อมโยงจาก Millennium Server ผ่าน Tag 

856 (โอนถ่ายมาจากข้อมูลในระบบ DCMS เดิม) และข้อมูลเว็บไซต์บริการค้นคว้าพิเศษ

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5.17 บริการคลังเอกสารดิจิทัล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
(http://ruir.lib.ru.ac.th/) 

5.18 บริการ RU Library e-Office (ระบบ MIS การบริหารจัดการ)  

5.19 บริการ Video on Demand สำนักหอสมุดกลาง (http://video.lib.ru.ac.th) 
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6. การพัฒนาระบบงาน  

6.1 พัฒนาการให้บริการเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางให้มีความปลอดภัยมากข้ึนโดยปรับเปลี่ยน

โปรโตคอลสำหรับเรียกใช้งานเว็บไซต์ จากเดิม http เป็น https (Hyertext Transfer Protocol 

Secure) ที่ทำให้การส่งผ่านข้อมูลในเว็บไซต์ได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย มีการตรวจ

สอบสิทธ์ิ และความสมบูรณ์ของข้อมูล 

6.2  โ ครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของ MARC 

Tag 856 จำนวน 11,374 รายการ 

7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด 

               7.1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT สำหรับบุคลากรห้องสมุดและมหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 เรื่อง 

    หัวข้อฝึกอบรม      จำนวน (คน)         

                  - INNOPAC System Modules Talk: กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ดูแล       118 

       ระบบ         

    - Millennium Create Lists Function สำหรับงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ          7         

              7.2  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สำหรับนักศึกษา 

                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 เรื่อง  

    หัวข้อฝึกอบรม      จำนวน (คน)         

   - การสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดและแนะนำเว็บไซต์                    3         

     สำนักหอสมุดกลาง         

   - เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์                    80         

   - การสืบค้นฐานข้อมูลกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์         47         

                จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตร กฎหมาย (ไทยและต่างประเทศ) 

  

8. โครงการบริการเชิงรุกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8.1 โครงการบริการค้นคว้าพิเศษสำหรับปริญญาเอก (Exclusive Services for Ph.D.)     

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล       

เชิงลึกให้ได้ข้อมูลรวดเร็วตรงตามความต้องการดำเนินการโดยคณะทำงานโครงการบริการค้นคว้า

พิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และจัดทำเว็บไซต์ ช่วยสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ดาวน์โหลด

ข้อมูล  ส่งเมล์ให้นักศึกษาและ save file ลงส่ือบันทึกข้อมูล สืบค้นส่ือเสริมการศึกษาต่างๆ  โดยใช้

วิธีการ ยืมระหว่างห้องสมุด โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษาปริญญาเอก มีความรู้สึกที่ดีต่อสำนักหอ

สมุดกลาง มีการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนของมหาวิทยาลัยและ

รัฐบาล  

 

 62 l LIBRARY  



         8.2  โครงการจัดทำเว็บไซต์บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

  (เฉพาะสมาชิก) - http://phdservice.lib.ru.ac.th  

 เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเม่ือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2554 และในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการสืบค้นสารสนเทศได้

สะดวกมากยิ่งข้ึนและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ  เว็บไซต์นี้ คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลฉบับ

เต็ม (Full Text) ในสาขาวิชาต่างๆ ทุกสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน   ให้รายชื่อและข้อมูล

ฉบับเต็มดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ e-Book พร้อมทั้ง

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558   ผู้ใช้

บริการต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ มีข้อมูลให้บริการ 2,551 รายการ มีสมาชิก 506 คน 

(กันยายน 2558) 

9.  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  

9.1 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้                                

- คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital 

Collection)                                                                                               
- คณะกรรมการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  
- คณะกรรมการกลุ่ม System และ Catalog ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)  
- คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ  
- คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
- คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                  - คณะทำงานกลุ่มวารสารและเอกสาร 

                  - การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาการดำเนินการ 

     กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศฯ (WUNCA)                 

  - คณะทำงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ                 

9.2  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร 

  - องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)                 

  - กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขออนุญาตนำหน้าเว็บไซต์                

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงในหน้าเว็บไซต์ของกองวิจัยสำนักงาน

ยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

         - ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย         

         - การอบรมฐานข้อมูลออนไลน์         

         LIBRARY   l 63



 วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักหอสมุดกลางได้จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2562   
เรื่อง “โครงการRU Book Fair 2018” ณ อาคาร 1 ช้ัน 1 และภายนอกบรเิวณด้านหนา้ สำนักหอสมุดกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพิ่มพูนความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเองเพื่อให้ นักเรียน นิสิต 

นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล เสวนากับนักเขียนระดับ

ประเทศและยังสามารถเลือกซ้ือหนังสือและส่ือการศึกษาต่างๆ  ได้อย่างหลากหลาย ในราคาพิเศษและยุติธรรม     

เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

                                            การจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
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ที่ปรึกษา 
ว่าที่ร้อยตรีสมชัย  อวเกียรติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญชาล  ทองประยูร 
นายโยธิน  แก่นมีผล

ดำเนินการจัดทำและภาพประกอบ 
นางสาวทัศนีย์  โมกขุนทด 
นายวุฒิชัย  คัยนันท์ 
นางเยาวลักษณ์  เทมเพิลมันน์

รวบรวมและเรียบเรียง 
นางสาวประภัสสร ศรีไสยา 
นางสาวแก้วตา ประทัชสานัง 
นางสาวทัศนีย์ โมกขุนทด 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวประภัสสร ศรีไสยา 
นายกษิดินทร์  เศวตชาติ 
นางสาวทัศนีย์ โมกขุนทด 

สนับสนุนโดย 
สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด






