
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.5/(6.1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ด้านห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ธานข้อมูลเพื่อการ 
สืบค้น หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้)
เกณฑ์การประเมิน ะ

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5

1.มีระบบ 
มีกลไก

2.มี(1)+มีการนำระบบ 
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/การ 
ดำเนินงาน มีการประเมิน 
กระบวน การ

3.มี(2)+มีการปรับปรุง/ 
พัฒนา/บูรณาการจาก 
ผลการประเมิน

4. มี(3)+ มีการเรยนรู้'ใดยดำเนิน 
การตามวงจร PDCA มากกว่า 1 
รอบ หรือมีการจัดการความรู้ใน 
กระบวนการดำเนินการ

5.มีการดำเนินการในข้อ 4 และ 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี'โดยเทียบ 
เคียงกับหน่วย งานในสถาบัน 
กลุ่มเดียวกันที่เหมะสมหรือ 
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ 
นานาชาติ

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ะ
ท้เาหมาย'ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน

เกณฑ ์มาตรฐานและผลการดำเน ินงาน
เกณฑ ์มาตรฐาน ผลการดำเน ินงาน ข้อม ูลหลักฐาน

1.มีระบบ มีกลไก สำนักฯ1ได้กำหนด “นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ” ไว้อย่างชัดเจน 
มิขั้นตอนการปฏิบต๊งาน มิกระบวนการการมิส่วนร่วมของอาจารย์จากคณะ/ 
ภาควิชา/หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซํ่งทรัพยากรสารสนเทศ ท้ัง หนังสือ ตำรา 
สี่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ (เรี่มตั้งแต่การขอเปีดหลักสูตรใหม่และ 
ต่อเนื่องจนถึงการตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามวาระของแต่ละหลักสูตร) 
รวมทั้งมีวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับ 
คณะ/กลุ่มสาขาวิชา

ใน!]การศึกษา 2557 สำนักฯได้จัดทำโครงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากร 
สารสนเทศปีการศึกษา 2557” ซํ่งอย่ภายใต้แผนงานการบริหารและการจัดการ 
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและ 
เหมาะสม มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้!ช้บริการ(นักศึกษา 
และคณาจารย์) นอกจากการนำผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการมาใช  ้
ในด้านการจัดหาทรัพยากรฯ และการพัฒนาการบริการในด้านต่างๆ (ตัวบ่งชี้ที่ 
2.3) แล้วสำนักฯยังได้จัดให้ผูใ้ช้บริการม สิ่วนร่วมในการเสนอ แนะทรัพยากร 
สารสนเทศ ทาง “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับผูใ้ช้ เพื่อจัดหาเข้า 
สำนักหอสมุด” ได้ตลอดปีการศึกษาและยังได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม 
ความต้องการของคณาจารยท์ีไ่ด้แจ้งไว่ใน“รายละเอียดลักษณะของรายวิชา 
แบบ มคอ. 3 ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ ปีการศึกษา 2557” นอกจากจะ 
ได้จัดหาทรัพยากรฯมาไว่ให้บริการแล้ว สำนักฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ 
ผูไช้บริการ

เอกสารหมายเลข 1.2
นโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
เอกสารหมายเลข 1.10
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
ของ 6 แผนก 
เอกสารหมายเลข 5 
แผนปฏิบัติการประจำ (Routine 
Action Plan : RAP) สำนักทรัพยา 
กรสารสนเทศ(สำนักหอสมุดมหา 
วิทยาลัยสยาม)ปีการศึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 5.1 
โครงการ “การส่งเสริมการรู้ 
สารสนเทศและการเรยนรู้ตลอดชีวิต 
ปีการศึกษา 2557”
เอกสารหมายเลข 5.2
โครงการ “การเพี่มจำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ ปีการ ศึกษา 2557”
เอกสารหมายเลข 6
แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสน
เทศ สำหรับผู้ใช้เพื่อจัดหาเข้า



สำนักหอสมุด 
เอกสารหมายเลข 7.1
สรุปผลสำรวจความต้องการของ 
ผ ู้! ช้บริการสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ ำ ป กีารศึกษา 2557

2 .มี(1 )+ มีการนำ 
ระบบกลไกไปส ู่การ 
ปฎิบ'ติ/การดำเนิน 
งาน มีการประเมิน 
กระบวนการ

สำนักฯได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุดใน'ป ีการศึกษา 
2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,624,384.76 บาท (หกล้านหกแสนสองหมื่นส ี่พัน 
สามร้อยแปดสิบส ี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.73 ของเงิน 
งบประมาณที่ขออนุมติ โดยค ่าใช ้จ ่ายหล ักนำมาใช ้!นการจ ัดหาทรัพยากร  
สารสนเทศ รวมเป ็นเง ินท ั้งส ิ้น  5,855,581.26 บาท ต ่อน ักศ ึกษ าเต ็ม เวล า  

เท ียบ เท ่า 8,226.66 ค น ค ิด เป ็น อ ัต ร าส ่ว น  1 ค น : 711.78 บ า ท (ปี 
การศ ึกษา 2 5 5 6 ม ีส ัด ส ่ว น 1 ค น : 725.19 บาท) กลุ่มสาขาวิชาที่ได้รับ 
งบประมาณมากที่สุด คือ กลุ่มสาขา วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรองลงมาคือกลุ่ม 
สาขา วิชาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่น้อยที่สุด คือกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
และค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสำนักฯ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 655,366.00 บาท และในส่วนของค่าวัสดุและครุภัณฑ์เป็นจำนวนเงิน 
113,437.50 บาท

สำนักฯ ม ีทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมทุกประเภท จำนวนรวมทั้งสิ้น 
234,717 รายการ (หนังสือ 203,879 เล่ม วารสาร 578 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์ 22 
ชื่อเรื่อง สื่อโสตทัศนวัสด 22,385 รายการ ฮาพข้อมลออน'ใลน์ 20 สาน )  หรือถ้าq '  <na (นิ OQ '

จำแนกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่อยูไนแต่ละฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งม ีจำนวน 
18.550.675 รายการ สำนักฯจะม ทีรัพยากรสารสนเทศทกประเภทจำนวนรวม 
ทั้งสิ้น 18.785.372 รายการ โดยม ลี ัดส่วนของจำนวนหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเท่า 8,226.66 คน เท่ากับสัดส่วน 1 คน ะ 24.78 เล่ม ซํ่งได้ 
ลัดส่วนมากกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท ี่ได้กำหนดไว้
ท ี่ 1:15 เป็นธานในการคิดคำนวณ ใน'ป ีการศึกษา 2557 ม ทีรัพยากรสารสนชฐ

เทศใหม่เพิ่มขึ้นโดยรวมทุกประเภทเป็นจำนวน 6,646 รายการ (ปการศึกษา 
2556 เป็นจำนวน 9,087 ราย การ) โดยจำแนกตามประเภทดังน ี้ หนังสือใหมท่ ี่ 

เพี่มขึ้นจำนวน 5,121 เล่ม วารสาร 578 ชื่อเรื่อง หน ังสือพิมพ์22 ชื่อเรื่อง 
โสตทัศนวัสดุ 905 รายการและฐานข้อมูลออนไลน์ 20 ฐาน

ในการดำเน ินงานด ้านบริการ สำนักฯ ม ีชั่วโมงบริการอย่างสมาเสมอและ 
เหมาะสม โดยได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 07.45 น. ถึง 
19.00 น. รวมชั่วโมงท ี่เปิดให้บริการ 11.15 ชั่วโมง ม ีบริการยืม-คืนโดยม ีการ 
กำหนดระเบียบเพื่อให้ผู้!ช้ได้รับบริการอย่างเสมอภาคตามสิทธิท ี่ควรไดัรับ 
และม ีการให้บริการท ีส่ะดวกรวดเร็ว และผ ูใ้ห้บริการม ีความพร้อมในการบริการ 
ม ีการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งได้จัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักฯให้ 
เอื้อต่อการเรียนร ู้

เอกสารหมายเลข 9.4
“รายงานประจำ'ปี 2557 (การบริหาร
งบประมาณ)”
ตารางท่ี 1: งบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
การศึกษา 2556 และ 2557 
ตารางท่ี 2: สรุปงบประมาณการจัดซ ื้อ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ให้ก ับกลุ่มสาขา 
ว ิชา/คณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 
ตารางท่ี 3: สรุปงบประมาณการจัดซ ื้อ 
ทรัพยากรสารสนเทศ แยกตามประเภท 
ให ้ก ับกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 
2557

เอกสารหมายเลข 9.7
รายงานประจำปี 2557 (ทรัพยากร
สารสนเทศ)”
แผนภูมิท่ี 1: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยรวมท ุกประเภท ท่ีจัดหาในปกีารศึกษา
2557
แผนภูมิท่ี 2: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยรวมท ุกประเภท ท่ีจัดหาในปกีารศึกษา 
2557 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ตารางท่ี 13: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ทั้งหมดของ สำน ักทรัพยากรสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 9.9 
รายงานประจำปี 2557 (สรุปสถิต ิ
การใช้บริการ)
ตารางท่ี 17: สถิต ิการใช้บริการสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ ปกีารศึกษา 2556 
และ 2557
ตารางท่ี 18: สถิต ิการเข ้าใช ้บริการสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ จำแนกตามคณะ 
( 5 ม.ค.-31 พ.ค.2558)

เอกสารหมายเลข 11.1
เว ็บไซต์สำน ักทรัพยากรสารสน 
เทศ ท่ี http://e-library. siam.edu 
คลิกที่ OPAC 
เอกสารหมายเลข 11.2

http://e-library


สำนักฯ ได้จัดให้มีบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผ่านทางเว็บไซต์ 
ของสำนักฯ ซึ่งบริการหลักที่จำเป็นต่อการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการ 
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน คือ บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง 
อินเทอร์เน็ต (WEB PAC) ซึ่งสำนักฯได้ใช้ระบบบริหารจัดการโดยระบบห้อง 
สมุดอ้ตโนมต๊ ELIB ระบบดังกล่าวสามารถ สืบค้น /ค้นคืน “ข้อมูลทรัพยากร 
สารสนเทศสัานักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม (OPAC/W EB PAC)” 
และบริการตรวจ สอบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทางออนไลน์ได้โดยไม่ 
จำกัดเวลาและสถานที่ 

มีการดำเนินงานในการส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้การใช้สารสนเทศโดยได้ 
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรยนรู้ตลอด 
ชีวิต ปีการศึกษา 2557” ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ทรัพยากรสาร 
สนเทศต่างๆ จำนวน 3,076 คน จาก 10 คณะวิชา (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.04) การอบรมการสืบค้น 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ จำนวน 29 ครั้ง 867 คน จาก 10 คณะ(ยกเว้น 
วิทยาลัยศิลปการแสดง)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.04)
ม ีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกทั้งทาง Facebook เว็บไซต์และ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระตุ้นการอ่านและการยืมทรัพยากร 
สารสนเทศ

จากการจัดให้บริการต่างๆใน'ปีการศึกษา 2557มีการเข้าใช้บริการสำนักฯ 
จำนวนรวมทั้งสิ้น 160,549 ครั้ง ซึ่งมากกว่าใน'ปีการศึกษา 2556 จำนวน 61,617 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.28 (ใน'ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนการเข้าใช้บริการ 98,932 
ครั้ง) ส่วนในด้านสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวน 34,916 เล่ม/แผ่น ซ่ํง 
เพี่มขึ้นเป็นจำนวน 6,427 เล ่ม/แผ ่นคิดเป ็นร้อยละ22.56 (ในปีการศึกษา 2556มี 
จำนวน 28,489 เล่ม/แผ่น) และมีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จำนวน 44,111 ครั้ง 
ซํ่งมีจำนวน เพี่มขึ้น 10,108 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 29.73 (ในปีการศึกษา 2556 มี 

จำนวนการใช้ 34,003 ครั้ง)
สำนักฯมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้!ช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557โดย 
ภาพรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( X  = 3.96)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท้ัง 7 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากกว ่า3.51 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการเปิดทำการ 
( X  =  3.86) รองลงมาคือด้านการประ ชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ( X =  3.83) 
ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ( X =  3.80) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
( X  =  3 .80)ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.79) ด้านบุคลากร ( X =  3.67) ตาม 
ลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ที่ให้บริการ ( X =  3.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของความพึงพอใจในเรื่อง 
จำนวนของสิ้งตีพิมพ์/โสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูล มีคะแนนอยู่ในระดับมาก 
3.79/ 3.88 และ 3.73 ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ ผู้ใช้มี 

ความพึงพอใจในระดับมาก คือ 3.84 ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ 
ของผูเช้บริการ มีคะแนนอยุไนระดับมาก 3.74q j qj

หน้าจอ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ELIB

เอกสารหมายเลข 16.1
สรุปผลความพ ึงพอใจของผู้เข ้า 

ร ับการปฐมน ิเทศ/แนะนำทรัพยา 
กรสารสนเทศ สำน ักหอสมุด 
มหาวิทยาล ัยสยาม ประจำปีการ 
ศ ึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 17.1 
สร ุปผลความพ ึงพอใจของผู้เข ้า 

ร ับการอบรมการส ืบค ้นฐานข้อ 
ม ูลว ิชาการออนไลน ์ต ่างๆ สำนัก 
หอสมุดมหาวิทยาล ัยสยาม ป ีการ 
ศ ึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 18.1 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ 

ของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ของ 
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจำปีการศึกษา 2557



3.มี(2)+ มีการปรับ 
ปรุง/พัฒนา/บูรณา 
การจากผลการ 
ประเมิน

สำนัก ฯ มีกระบวนการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในด้าน 
ที่มิค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยหรือปานกลางไปวางแผนพัฒนาโดยนำมาพิจารณาในท่ี 
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและนำเสนอเป็นโครงการและดำเนินงานตาม 
โครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ 
มากขึ้น ซํ่งจากผลการประเมินป ีการศึกษา 2556 ในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี 
ให้บริการได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( X =  3.45) มีค่าคะแนน 
เพี่มมากขึ้นในปีการศึกษา 2557 ( ^ =  3.58) จากการที่สำนักฯไค้เพี่มประสิทธิ 
ภาพ(ความเร็ว)ของระบบ WI-FI และระบบเครือข่าย INTERNET เพี่มประสิทธิ 
ภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นโสตทัศนวัสดุในส่วนพื้นที่การเรียนรู้ 
อเนกประสงค์(Learning Auditoriam) หรือบริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่ (ชั้น 1 
ของสำนักฯ) ตามโครงการ"การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และ 
เครื่องมือที่ให้บริการและการปฏิบัติงาน ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (ระยะ 
ท่ี 3)"

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสำนักฯ เมื่อปีการศึกษา 2556 
“คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน”ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ทั้งหมด 4 ข้อ สำนักฯได้รับการพัฒนาตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ 
คิดเป็นร้อยละ 75 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักฯได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรม 
การในเร ื่องของการสำรวจความต ้องการจากผู้ใช ้บริการไปบูรณาการในการ 
พัฒนาทางด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร โดยได้มีการสำรวจความต้อง 
การของผใช้บริการเพี่มเติมในเรื่อง 1.) การบริการค้นหาข้อมลของห้องสมดผ่าน—=- qj '  q |  q

WEB Application บนโทรศัพท์มือถือ และ 2.) การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อ -
V  „  q 9/ใ V  Cv 2*1 V  Cv 4̂ V  qสารขอมูลทาง Facebook เหกบผูเชบรการ ซงผูเชบรการมความตองการเน 

ระดับสูง คือ (3.81), (3.78) ตามลำดับ และสำนักฯสามารถดำเนินการโดยบรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามโครงการทั้ง 2 เรื่อง

เอกสารหมายเลข 2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารสำนักทรัพยากรสารสนเทศ 
ครั้งที่ 4/2557 
เอกสารหมายเลข 4.8 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพ สำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ ตามผลการประเมิน 
คุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 
เอกสารหมายเลข 5.4 
โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ 
ให้บริการและการปฏิบัติงาน ของ 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (ระยะ 
ท่ี 3)"
เอกสารหมายเลข 10
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
สำนักหอสมุดปีการศึกษา 2556

4 .มี(3 )+ มีการเรียนรู้ 
โดยดำเนินการตามวง 
จร PDCA มากกว่า 1 
รอบหรือมีการจัดการ 
ความรู้ในกระบวน 
การดำเนินการ

ใน'ปีการศึกษา 2557 สำนักฯได้มิการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที ่
ทันสมัย เพิ่มขึ้น (จากที่มิอยู่ด้วยการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ) 

โดยสำนักฯ ได้พัฒนาบริการค้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆของห้องสมุดผ่าน 
WEB Application บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบปฏิป้ติการไอโอเอส(iOS)

เอกสารหมายเลข 5.5
โครงการ“การจัดทำ WEB App. 
(“SiamU น๖”)ของสำนักหอสมุด 
บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย”
เอกสารหมายเลข 5.13 
สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine 
Action Plan : RAP) สำนักทรัพยา 
กรสารสนเทศ(สำนักหอสมุดมหา 
วิทยาลัยสยาม)ป กีารศึกษา 2557 
เอกสารหมายเลข 5.14 
โครงการ“การพัฒนา Application 
(“SiamULib”) ของสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศบน Play Store ใน 
ระบบปฏิบต๊การ Android”

และระบบปฏิบติการแอนดรอยด์(Android) ซึ่งได้มิการพัฒนา function ต่างๆ 
ตามผลการสำรวจความต้องการ ซึ่งทุก function มิความต้องการอยู่ในระดับมาก 
อาทิเช่น function ตัวอย่างสื่อโสตทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ทีด่ ี/เด่น/ 
ดัง (3.80) การดาวน์โหลดงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม
(3.76) การดาวน์โหลดโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม
(3.76) การดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยา ลัย 
สยาม (3.74) การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ /OPAC (3.70) ตามลำดับ

สำนักฯได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริมตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา กว่า 14 ปี โดยนำระบบประกัน 
คุณภาพการดำเนินงานตามวงจร PDCA มาผนวกใช้กับระบบการปฏิบัติงานของ 
สำนักฯ เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน/โครงการ(ปีการศึกษา 2557 สำนักฯมิ 7 แผน



งาน 11โครงการ4 0 ตัวช ีว้ ัด )มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้วางไว  ้
(บรรลุตามตัวช ี้วัดโครงการ 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95 ) มีการตรวจสอบการ 
ดำเนินงานทุกระยะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และมีการนำไป 
พัฒนาและปรับปรุงโดยนำเสนอเป็นโครงการใน'ปีการศึกษา 2558 อาทิเช่น 
โครงการ “การพัฒนา Application (“SiamULib”) ของสำนักทรัพยากรสนเทศ 
บน Play store ในระบบปฏิบติการ Android” ซงจากผลการประเมินคุณภาพ 
การปฏิบัติ งานในระยะ 2ปีท ี่ผ ่านมา มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด 
กล่าวคือ ใน!]การศึกษา 2555 และ2556 ได้คะแนน 4.76 เท่ากันทั้ง 2 ปี เป็นต้น

5.มีการดำเนินการใน 
ข้อ 4 และมีแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดี'โดยเทียบ 
เคียงกับหน่วย งานใน 
สถาบันกลุ่มเดียว กัน 
ที่เหมะสมหรือได้รับ 
รางวัลระดับชาติหรือ 
นานาชาติ

o O' เ^ £ะJ£ะJ 1/1 1สานักฯมแนวทางปฎบติทํด เดแก่
1. การพัฒนาระบบบริการค้นหาข้อมลต่างๆของห้องสมดผ่าน WEB 
Application บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถแสดงผลแบบ Responsiveได้ทั้ง 
2 ระบบทั้งในระบบปฏิบติการไอโอเอส(iOS) และระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ 
(Android) ในชื่อ “SiamULib.com” โดยผู้ใช้สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด ท่ี 
เว็บไซต์ http://e-librarv.siam.edu หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
“Siam University Bangkok” ได ้ที App store (ระบบปฏิบต ิการ iOS) และคลิก 
ที librarv
2. มีการบูรณาการโดยนำผลงานที่ได้จากโครงการ “การจัดทำ WEB App. 
(“SiamULib”) ของสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย” มาใช้ในโครงการ 
“การส่งเสริมการร ู้สารสนเทศและการเรียนรูต้ลอดชีวิตปีการศึกษา 2557” ใน 
กิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ และกิจกรรม 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆของห้องสมุดด้วยการนำ 
WEB Application มาใช้ในการปฐมนิเทศและอบรม โดยการให้นักศึกษาสืบค้น 
ข้อมูลของสำนักฯโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักศึกษา เองและได้จัดทำเอกสาร
ประกอบการปธมนิเทศและอบรม พร้อมทั้งแจกคิวอาร์โค้ด ให้กับนักศึกษาด้วยชฐ

เอกสารหมายเลข 11.4
หนาจอ W EB Application สำนก
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ “ Siam
ULib.com ”
เอกสารหมายเลข 11.5 
เอกสาร Database on Mobile 
Library

Administrator
Typewriter
เอกสารหมายเลข 11.3เอกสาร การสัมมนา"การพัฒนา Website Design สำหรับห้องสมุดดิจิตอล"

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

Administrator
Typewriter

http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/


นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ส ำ น กัหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ได้กำหนดนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศขึ้น เพื่อให้ 
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดำเนินไปไต้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ 
ซํ่งมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของผู้ใช้ห้องสมุด ในอันที่จะให้ไต้มาซํ่ง 
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ ดังนี้

1. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 หนังสือ
1.2 วารสารและสึ๋งพิมพ์ต่อเนื่อง
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ/หรือฐานข้อมูลออนไลน์
1.4 สื่อโสตทัศน์
1.5 วิทยานิพนธ์

2. ลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
2.2 ผลิตโดยมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
2.3 เกี่ยวกับท้องถิ่น และ/หรือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งของไทยและสากล
2.4 เป็นงานประดิษฐ์คิดค้นและ/หรืองานวิจัย
2.5 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่ส่งเสริมความคิด สติปัญญาและนันทนาการ

3. วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 การจัดซื้อ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนเพื่อลดความซํ้าซ้อน โดยไต้รับการจัดสรร 

งบประมาณจากค่าบำรุงห้องสมุดและจากทางมหาวิทยาลัย
3.2 ถ่ายสำเนา หนังสือเก่าที่ปัจจุบันไม่สามารถจัดหาซื้อไต้ สำนักหอสมุดจะดำเนินการขอถ่าย 

สำเนาจากสถาบันอื่น
3.3 การยืมระหว่างห้องสมุด
3.4 การขอรับบริจาค
3.5 การขอแลกเปลี่ยน

4. ผู้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ/คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
4.1 คณาจารย์
4.2 คณะกรรมการพิจารณาจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
4.3 นักศึกษา
4.4 บรรณารักษ์ประจำสำนักฯ



5. เนื้อหาสาระของทรัพยากรสารสนเทศ
5.1 วิชาการภาษาไทย และภาษาอังกฤษในสาขาต่าง  ๆ โดยเฉพาะอย่างยึ๋งในหลักสูตรที่ 

มหาวิทยาลัยเปิดสอน
5.2 ประเภทที่ใช้อ้างอิงโดยพิจารณาจากทรัพยากรดีมีคุณค่าและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงใน 

การศึกษาค้นคว้าได้
5.3 ที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ และประเพณีไทยและสากล
5.4 ให้ความรู้ด้านสารนิเทศท้องถึ๋น
5.5 วิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยของสถาบันต่าง ๆ
5.6 สารคดี
5.7 หนังสืออนุสรณ์ในวาระต่าง ๆ
5.8 หนังสือนวนิยายดีเด่น หรืองานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
5.9 ที่ออกโดยหน่วยงานทางราชการ
5.10 ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

6. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตร/กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ

งบประมาณ (ค่าใช้จ่าย) เฉพาะที่ใช้ในสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (ไม่รวมกับหน่วยงานอื่นๆ) ท่ี 
ใช้ไนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้ให้คิดตามปีการศึกษา ซํ่งกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
ให้กับคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร/กลุ่มสาขาวิชาต่างๆจากค่าบำรุงห้องสมุดที่นักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายต่อปี 
(เฉลี่ยปีการศึกษาละ 800.- บาท) เป็นฐานในการคำนวณ โดยคำนวณในรูปร้อยละของจำนวนนักศึกษาเต็ม 
เวลาเทียบเท่าของคณะต่างๆ หารจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
สตรในการคำนวณ

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ของคณะ X 100 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)lfงหมด

การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร/กลุ่ม 
สาขาวิชาต่างๆ นอกจากจะใช้จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรแล้ว สำนักฯจะ 
คำนวณจากราคาทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละสาขาวิชาด้วย อาทิเช่น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี 
จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่า เพราะราคาของ 
ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาค่อนข้างสูง เป็นต้น
ตัวอย่าง ะ งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,660,000.-บาท (ได้มาจาก 
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด 8,325 คน X ค่าบำรุงห้องสมุด 800.-บาท)โดยจัดสรรให้กับคณะ/ 
สาขาวิชา/หลักสูตร/กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ด ังน ี้



ลำดับ จำนวนนักศึกษา งบประมาณ ร้อยละของ
ที่ ค ณ ะ/ส าข าว ิช า/ห ล ัก ส ูต ร/ก ล ุ่ม ส าข าว ิช าต ่างๆ เต็มเวลาเทียบเท่า *=ร่ VI Vทตง!ว งบประมาณ

ท จีัดสรร
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

■คณะพยาบาลศาสตร์ 
■คณะเภสัชศาสตร์ 
■คณะแพทยศาสตร์

335.00
200.00 
70.00

470.000.00
465.000.00
450.000.00

7.00 % 
6.98 % 
6.75 %

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
■คณะวิทยาศาสตร์ 
■คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
■ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง 

ธุรกิจ

700.00
500.00
35.00

550.000.00
453.000.00

8.25 % 
6.80 %

3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
■คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

550.00
60.00

750,000.00 11.37%

4
4.1

4.2

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

■คณะบริหารธุรกิจ
■หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
■บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการตลาด 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการ 

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
■คณะศิลปศาสตร์
■หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1,600.00
220.00
380.00
30.00
30.00

1,900.00
95.00

1,000,000.00

899,000.00

15 % 

13.50%

5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 35.00 243,000.00 3.65 %
6 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

■คณะนิติศาสตร์
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรนิติศาสตร์ 

■คณะนิเทศศาสตร์
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 

■วิทยาลัยศิลปะการแสดง
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และสันติภาพ 

การฑูต

300.00
25.00 

1,150.00
30.00
65.00

15.00

450.000.00

900.000.00

20.000.00 

10,000.00

6.75 % 

13.50% 

0.30 % 

0.15 %
รวม 8,325 6,660,000.00 100



ขนตอนการปฏิบ ัต ิงานของแผนกพัฒนาทรัพยากร



1

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากรสารสนเทศ
ครั้งที่ 4/ 2557

วันพฤหัสบดีท ี่2 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09 .30- 12.00 น.
ณ ห้องอ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)

รายนามผู้เข้าประชุม
1. อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์
2. อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ
3. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม
4. นางอรุณี ชื้นประไพ
5. นางสาวอรชร ยึ๋งใหญ่
6. นายทศพร คิริโชคทรัพย์
7.นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา
8. นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์
9. นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล
10. นางสาวกัลยา นาคเสว ี

11.นางอารี แก้วพิพัฒน์
12. นางสาวกาญจนี รักมั่น
13. นางสุดา ทองชิว

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร์

เริ่มประชมเวลา 09.30 น.---------- ---- ว---

ประธานกล่าวเปิดประชุม แล

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 
2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นิ่มนวล ศรีจาด 
(ประธานกรรมการ) อาจารย์สุภาพร พงษ์มณี (กรรมการ) และ อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ (กรรมการและ 
เลขานุการ) ซํ่งเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเมื่อปีการศึกษา 2555 ด้วย ผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ 
4.76 (สำนักฯ ประเมินตนเองไว้ที่ 4.82) ประธานได้กล่าวขอบคุณบุคลากรของสำนักฯที่ได้ร่วมก£นทำงานให้บรรลุผล 
สำเร็จและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดไดในระดับมาก คือ 3.76 ที่งนี้ภายหลังการตรวจประเมิน

ผ ู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผ ู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
หัวหน้าแผนกวารสารและเอกสาร
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกบริการ

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักหอสมุด กรรมการ 
หัวหน้าแผนกโสตทัศน์บริการ 
หัวหน้างานหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ 
บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากร 
บรรณารักษ์งานวารสาร 
เจ้าหน้าที่งานเตรียมหนังสือ 
เลขานุการสำนักหอสมุด 
หัวหน้างานจัดหาทรัพยากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เ: ;ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังน ี้



สำนักฯต้องแกไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพ ภายในเดือน สิงหาคม 2557 
ประธานได้มอบหมายให้คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม ได้ทำการแก้ไขและจัดส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยสยาม จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากเดิม 
ภายในสัปดาห์ที่4 ของเดือนสิงหาคม 2557 ไปเป็นต้นเดือนกันยายน 2557 

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุด)

ประจำปีการศึกษา 2557
ตามที่ประธานและรองประธานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักหอสมุด 

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยงหลักไว้3 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคาร 
สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2.) ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 3.) ด้านการปฏิบัสิงาน ทั้งนี้ได้จัดลำดับ 
ความสำคัญของความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงไว้5 ปัจจัย โดยได้วางแผนงาน “แผนบริหารความเสี่ยง (รบ-ERM 2) 
สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557” น้ัน ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้จัดส่งเอกสารให้กับท่านเลขาธิการ 
คณะกรรมการบริการความเสี่ยง (ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี) ทางe-mail เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การเยี่ยมชมสำนักทรัพยากรสารสนเทศ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มาศึกษาดูงานที่ 
มหาวิทยาลัยสยามและจะขอมาเยี่ยมชมสำนักฯ ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ในเวลาประมาณ 15.15-16.30 น. โดย 
มีจำนวนประมาณ 5 0 คนประธานจึงขอให้บุคลากรผู้ที่มาปฏิบัติงานในวันจันทร์ได้ตรวจดูแลความเรียบร้อยของชั้น 
หนังสือและสถานที่ให้สะอาดสวยงาม 

มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.5 การจัดส่งบุคลากรของสำนักทรัพยากรสารสนเทศเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชากร

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสวทช. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางและพัฒนาการ Website Design สำหรับห้องสมุดดิจิทัล” ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 
ประธานได้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากท่านอธิการบดีเพื่อขอให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว 
จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ และนายทศพร คิริโชคทรัพย์เป็นผู้เข้าร่วม 
สัมมนาในครั้งนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 
มติ รับรองรายงานการประชุมโดยมิได้มีการแก้ไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การนำเสนอแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิifติการประจำ ของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2557

ตามมตทิ ี่ประชุมครั้งท่ี 3/2557 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในวาระท่ี 4.3, 4.4 และ 4.5 ที่ประชุมมี 
มติให้นำเสนอแผนปฏิบํตงานประจำปี/โครงการปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ พร้อมทั้งได้ 
พิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสยามประจำปี 
การศึกษา 2557 ตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสยามปี 2555-2557 ซํ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก 4 วัตถุประสงค์ 15 
เป็าหมาย และ 6 ยุทธศาสตร์ นั้นแต่เนื่องจากได้มีการปรับแกไขข้อความยุทธศาสตร์ทั้ง 6 รวมทั้งค่าเปีาหมายและ 
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยไปเล็กน้อย แต่เนื้อหาประเด็นหลักยังคงเดิมเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประธานจึงได้นำประเด็นหลัก 
ของ 6 ยุทธศาสตร์ มาทบทวนในการวางแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ 3 กลQ Q ■H

ยุทธ์ เช่นเดิมโดยได้กำหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด7 ตัวบ่งชี้ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยแผนงาน โดย 
ในปีการศึกษา 2557 มีแผนงานรวม 7 แผนงาน รวมตัวบ่งชี้ของแผนงาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
กลยทธ์ที่ 1 ะ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่คณภาพที่ยั่งยืน ภายใต้กลยทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน คือ

1.) แผนงานการบริหารและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้)
2.) แผนบริหารความเสี่ยง (รบ-ERM 2) สำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของ 

แผนงาน 1 ตัวบ่งชี้)
3.) แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสำนักหอสมุด ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแกไขตามข้อเสนอแนะของ “คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน” (ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จของแผนงาน2 ตัวบ่งชี้)
กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน

1 แผนงาน คอ
4.) แผนงานส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 4 ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน คือ
5 .)แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน2 ตัวบ่งชี้)
6 .)แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน1 ตัวบ่งชี้)
7 .)แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน2 ตัวบ่งชี้)

ซํ่งจากการประชุมครั้งท่ี 3/2557 ประธานได้ขอให้บุคลากรในแต่ละแผนก ได ้นำไปสู่การปฏิบํต โดยผ่านทาง 
หัวหน้าแผนก ด้วยการนำเสนอโครงการให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานของสำนักฯ ที่ได ้วางไว้ แล้วจะ 
นำมาซํ่ง “แผนปฏิบํตการประจำของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุด) ปีการศึกษา 2557” โดยขอให้จัดส่ง 
โครงการภายในเดือนมิถุนายน 2557 น้ัน ในขณะนี้ประธานได้รับเอกสารแผนงาน/โครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้ง 
รายละเอียดในวาระท่ี 3.2

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้นำเสนอแผนงาน/โครงการตามที่ประธานกำหนด
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3.2 การติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิifติการประจำ/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ ประจำปี 
การศึกษา 2557

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้รับเอกสารของแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action Action 
Plan ะ RAP) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ปีการศึกษา 2557 และโครงการฉบับเต็ม 
จากผู้รับผิดชอบโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บางโครงการได้มีการดำเนินงานไปบ้างแล้ว เพราะเป็นโครงการต่อเนื่อง ซ่ํง 
มีจำนวน 8 โครงการและอีก 3โครงการเป็นโครงการใหม่รวมโครงการในปีการศึกษา 2557มีจำนวนทั้งสิ้น 11โครง 
การ 4 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 40 ตัวบ่งชี้ (โดยมีตัวบ่งชี้ของโครงการที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยา 
ลัย 7 ตัวบ่งชี้) ดังนี้
1 .โครงการ“การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตปีการศึกษา 2557” (มี 6 ตัวบ่งชี้)
2. โครงการ“การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557” (มี 3 ตัวบ่งชี้)
3. โครงการ “การพัฒนา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE COLLECTION ปีการศึกษา 2557” (มี 4 ตัวบ่งชี้)
4. โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการปฏิบํตงาน ของสำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ (ระยะที่ 3)" (มี 3 ตัวบ่งชี้)
5. โครงการ“การจัดทำ WEB App. (“SiamULib”^ องสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย” (มี 3 ตัวบ่งชี้)
6. โครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุด)ปีการศึกษา 2557”

(มี 2 ตัวบ่งชี้)
7 .โครงการ“การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)ปี 

การศึกษา 2557” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
8. โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบํตงานของ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) 

ประจำปีการศึกษา 2557” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
9. โครงการ“การพัฒนาบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด ) ประจำปีการศึกษา 2557” (มี 6 ตัวบ่งชี้)
10. โครงการ“การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุด) 

ผ่านทาง Facebook” (มี 2 ตัวบ่งชี้)
ท.โครงการ “การเผยแพร่ความรู้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557” (มี 5 ตัวบ่งชี้)

กิจกรรม/งานประจำ รวม 4 กิจกรรม มี 2 ตัวบ่งชี้
ก ิจกรรม“การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักหอสมุด” ประกอบด้วย4 ก ิจกรรม(ม ี2 ตัวบ่งชี้)

1. เผยแพร่ข้อมูล รายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
2. ประชาสัมพันธ์และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯ
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ อาทิเช่น “คู่มือการใช้ห้องสมุด” “Digital Library News” “คู่มือฐานข้อมูลวิชาการ 

ออนไลน์” ฯ
4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ทั้งนี้ประธานขอตรวจสอบและแก้ไขในรายละเอียดของโครงการอีกครั้ง อาทิเช่นวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดโครงการ 
และค่าเป้าหมายต่างๆ ดังนั้นจึงอาจมีข้อสอบถามเพิ่มเติมไปยังผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการ เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนที่จะนำเสนอโครงการต่อสำนักแผนงานและวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้
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มติ ที่ประชุมเห็นควรดำเนินการตามที่ประธานได้กำหนด และให้ตั้งเชาหมายความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของ 
แผนปฏิบัติการประจำฯ ไว้ที่ร้อยละ 90 เพราะเป็นค่าเชาหมายอิงตามฐานเดิมของปีการศึกษา 2556

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ จากป ี

การศึกษา 2556
ตามที่สำนักฯได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภาย!น ประจำปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ 

ข้อเสนอแนะทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่
1.) ในการบริหารงานของสำนักฯควรพัฒนา ปรับปรงในส่วนของคณะกรรม การ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่และ'  จ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้
1.1) ปรับคณะกรรมการบริหารเดิม ซํ่งมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย คณบดีทุกคณะ เป็นคณะกรรมการพัฒนาและส่ง 
เสริมสำนักฯ โดยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาหน่วยงานในพันธกิจที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะเป็นผู้รับบริการด้วย)
1.2) ปรับรวมคณะกรรมการบริหารเดิมและคณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ โดยองค์ประกอบประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักฯ หัวหน้าแผนกต่างๆ มีหน้าที่บริหารจัดการการ 
ดำเนินงานภายในสำนักฯให้สอดคล้องและบรรลุตามภารกิจ
2.) ควรดำเนินการสำรวจความต้องการจากผ้!ช้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/ <น่ <1 จ ่จ ่

3.) สำนักทรัพยากรสารสนเทศควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผ้ใช้บริการไปวางแผนพัฒนาสำหรับด้านที่มีความ'  <น

พึงพอใจในระดับน้อยหรือปานกลางเพื่อให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้!ช้บริการได้ในระดับมากในทุกด้าน
4.) ควรเพึ๋มหัวข้อในแบบประเมินผลความสำเร็จของการบรณาการงานด้านทำนบำรงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจของ'  <น ชุ่เ q

หน่วยงาน เพื่อสำรวจว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานด้านใดได้บ้าง
ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงสำนักฯ 

โดยเฉพาะในข้อเสนอแนะที่ 1 ที่ควรนำมาพิจารณาได้ในการประชุมครั้งนี้
มติ ท ี่ประชุมม มีติ 1.)ร ่วมกันพิจารณาถึงความสอดคล้องของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ทั้ง 2 ชุด และมีมติเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนชื่อของคณะกรรมการทั้งสองชุด ดังนี้ 1.1)ปรับเปลี่ยนชื่อ “คณะกรรมการ 
บริหารสำนักหอสมุด” เดิมไปเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสนเทศ” 1.2.)ปรับเปลี่ยนชื่อ 
“คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบํตงานสำนักหอสมุด” เดิมไปเป็น “คณะกรรมการบริหารสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ” และให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการที่ร่วมประชุมในครั้งนี้คือครั้งที่ 4/2557นี้ได้เลยโดย 
ผู้อำนวยการสำนักฯจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน

2.) มีมติให้ดำเนินการสำรวจความต้องการจากผู้!ช้บริการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยให้บรรจุเป็นกิจกรรมใน 
โครงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2557”

3.) มีมติให้คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม นำเสนอโครงการพัฒนาด้าน 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการโดยเฉพาะ (ซํ่งมีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง) เพื่อให้การพัฒนา 
ด้านดังกล่าวสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้!ช้บริการได้มากขึ้น ซื้งอาจารย์คมเดช บุญปะเสริฐ ประธานคณะทำ
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งานได้แจ้งว่า ได้นำเสนอโครงการ “"การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการ 
ปฏิบํตงาน ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (ระยะที่ 3)" เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าวแล้ว

4.) มีมตไิม่เห็นควรเพึ๋มหัวข้อตามที่คณะกรรมการเสนอแนะในข้อที่ 4 เพราะเป็นข้อคำถามปลายเปิดที่ต้อง 
ตอบแบบข้อเขียนซํ่งลงลายเอียดมากเกินไปอีกทั้งใน “แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเผยแพร่ 
ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของสำนักฯ” มีข้อคำถามเกี่ยวกับประเด็น การได้รับความรู้และการสามารถนำความรู้ที่ 
ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันหรือในการเรยนการสอนได้ อยู่แล้ว

4.2 ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุด กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม 
ประจำปีการศึกษา 2557

ตามที่ประธานได้วางแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2557 (เอกสารแนบ) ประธานได้ขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยา 
ลัยสยาม พร้อมทั้งพิจารณาถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตลุประสงค์ของ 
สำนักหอสมุดด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่าด้วยแผนกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ 
แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสยามและสอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตลุประสงค์ของสำนักฯด้วย

ปีดประชมเวลา 12.00 น.--------- ---- ว---

นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
(ผู้ตรวจรายงานการประชุม)
นางสุดา ทองชิว 

(ผู้บันทึกการประชุม)
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสำนัก สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน ว้ตลุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

จุดควรพัฒนา /  ข้อเสนอแนะ แน ว ท างก ารพ ัฒ น า
ผลการดำเนินงานเฟือพัฒนาตาม จุดควรพัฒนา/ 

ข้อเสนอแนะ (4 ข้อ*) ปีการศึกษา 2556
เป้าหมายท ี่ต ั้งไว ้ 

/  การบรรลุเป้าหมาย กำหนดเวลา

(ข ้อ เส น อแน ะใน ราย,องค ์ประกอบโดย  
คณ ะกรรม การป ระเม ิน ค ุณ ภ าพ ภ ายใน ) 
: ในการบริหารงานของสำ‘๓าฯควร 
พ ้ฒ นา ปร ับปรุงในส ่วนของคณ ะกรรม  
การ  เพ ื่อ ให ้ม ิความ ส อดคล ้องกบ ห น ้าท ี่ 
และความร ับผ ิดชอบท ี่ช ัด เจนข ึ่น  ด้งน่ี"

1)ปร ับคณ ะกรรมการบริหารเด ิม  ซี่งมิ 
องค ์ประกอบ ประกอบด ้วย คณ บด ีท ุก  
คณะ เป ็นคณ ะกรรมการพ ้ฒ น าและส ่ง  
เสร ิมสำน ักฯ โดยม ิห น ้าท ี่ให ้ข ้อ เส น อ  
แนะ เพ ื่อพ ้ฒ นาหน ่วยงานในพ ้นธก ิจท ี ่
เก ี่ยวข ้อง (ในฐานะเป ็นผ ู้ร ับบร ิการ  
ด้วย)

2)ปร ับรวมคณ ะกรรมการบร ิหารเด ิม  
และคณ ะกรรมการประก ้นค ุณ ภาพ  
เป ็นคณะกรรมการบริหารสำนัfา 
ท ร ัพ ยากรสารสนเทศ โดยองค ์ป ระกอบ  
ประกอบไปด ้วย ผู้อำนวยการสำ‘๓าฯ 
ห ํวห น ้าแผ น กต ่างๆ ม ิหน ้าท ี่บร ิหาร
จดการการดำเน ินงานภายในสำ‘๓าฯให ้ 
ส อดคล ้องและบ รรล ุตาม ภารก ิจ

จ้ดประช ุม “คณ ะกรรมการ  
ดำเน ิน การป ระก ้น ค ุณ ภ าพ การ  
ปฏ ิบ ้ต ิงานสำน ักหอสม ุด  
ม ห าว ิท ยาล ้ฮส ยาม ” เพ ื่อร ่วมก้น  
พ ิจารณ าถ ึงความเป ็นไป ได ้ตาม  
ข ้อ เสน อแนะของคณ ะกรรม การ  
ป ระเม ิน ค ุณ ภ าพ ภ ายใน

“คณ ะกรรม การดำเน ิน การป ระก ้นค ุณ ภาพ การป ฏ ิป ้ต ิ 
งาน ส ำน ักห อส ม ุดม ห าว ิท ยาล ้ฮส ยาม ” ห ร ิอในช ื่อ ให ม ่ 
“คณ ะกรรม การบร ิห ารสำน ักทร ัพ ยากรสารสน เทศ” (ซ๋ึง 
ประกอบ ด้วย ผ ู้อำน วยการ ผ ู้ช ่วยผ ู้อำน วยการ และ  
ผ ู้บร ิหารของสำน ักฯในระด ้บห ํวหน ้าแผนก พร้อมฑํ่งต่ว 
แท น บ ุคลากรใน ระด ้บ บรรณ าร ักษ ์และใน ระด ้บ เจ ้าห น ้าท ี่ 
ร ่วมเป ็นกรรมการ) ได ้ม ิการประช ุม  ครั้งที่ 4/2557 เพ ื่อ  
ร ่วม ก ้น พ ิจารณ าถ ึงความสอดคล ้องของห น ้าท ี่และความ  
ร ับผ ิดชอบของคณ ะกรรมการท ั้ง 2 ชุด และม ิมต ิเห ็น ควร  
ให ้ป ร ับ เป ล ี่ยน ช ื่อของคณ ะกรรม การท ั้งสองช ุด  โดย  
ผ ู้อำน วยการสำน ักฯจ ้ดทำคำส ์งแต ่งต ั้ง  พร้อมท ั้งระบ ุ 
ห น ้าท ี่และความ ร ับ ผ ิดชอบ ให ้ช ัด เจน

8 ข ้อ/ 8 ข้อ { 'ร บรรลุ) บรรล  ุ
ความสำเร ็จตามท ี่ 
คณ ะกรรม การได ้ให ้ 
ข ้อ เสน อแน ะ

ภ าคการศ ึกษ า  
ที่ 1/2557



องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

จุดควรพัฒนา /  ข้อเสนอแนะ แน วท างการพ ัฒ น า
ผลการดำเนินงานเฟือพัฒนาตาม จุดควรพัฒนา/ 

ข้อเสนอแนะ (4 ข้อ*) ปีการศึกษา 2556
เป้าหมายที่ตั้งไว ้ 

/  การบรรลุเป้าหมาย กำหนดเวลา

(จ ุดควรพ ้ฒนาโดย 
คณะกรรมการประเม ิน 
ค ุณ ภาพภายใน) : ควร 
ดำเน ินการสำรวจความ 
ต ้องการจากผู้ใช ้บริการให ้ 
ครอบคลุมท ุกกลุ่ม

คณะกรรมการดำเน ินการประก้น 
ค ุณภาพฯ จดประช ุมเพ ื่อพ ิจารณ าและ 
ปรับปรุง “แบบเสนอแนะทรัพยากร 
สารสนเทศฯ”เพ ื่อให ้การสำรวจและ 
จดเก ็บข ้อม ูลความต ้องการครอบคล ุม 
บริการท ุกประเภทของหน่วยงานและ 
ครบทุกกลุ่มผ ู้ใช ้บริการ

2.3) มีการสำรวจความต้องการของผู้!ช้บริการ [มส.]
(‘ข้อท่ีร) สำนักฯ มีการสำรวจความต้องการการใช้ทรัพยากร 

สารสนเทศครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการได้แก่ นักศึกษาร้อยละ 
94.30 และคณาจารย์ร้อยละ 5.70 ตามโครงการ "การเพึ๋มจำนวน 
ทรัพยากรสารสนเทศ'ปีการศึกษา 2557"และเม่ือทำการสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเรองของ 
ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการ ซ่ึงผู้ใช้มีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก คือ 3.74

5 ข้อ/ 5 ข้อ บรรลุ)

ภาคการศ ึกษา 
ที่ 1/2557

(จ ุดควรพ ้ฒนาจากผลคะแนนที่ 
อย ู่ในเกณฑ ์ค ่อนข้างต4า) : 
สำน ักทรัพยากรสารสนเทศ 
ควรนำผลการสำรวจความพึง 
พอใจของผู้ใช ้บริการไป 
วางแผนพ ้ฒนาสำหรับต ้านท ี่ม ี 
ความพึงพอ'ใจ'ในระด้บน้อย 
หริอปานกลางเพ ื่อให ้สามารถ 
ตอบสนองความพึงพอใจของ 
ผ ู้ใช ้บริการไต้ในระด้บมากใน 
ท ุกต้าน

คณะทำงานพ ้ฒนาระบบสารสนเทศ 
สำน ักหอสมุดมหาวิทยาล ่ฮสยาม 
นำเสนอโครงการพ ้ฒนาต ้านอุปกรณ ์ 
และเครื่องม ือท ี่ให ้บริการโดยเฉพาะ 
(ซ ึ๋งม ีระด้บคะแนนความพิงพอใจอยู่ใน 
ระด้บปานกลาง) เพ ื่อให ้การพ ้ฒนา 
ต ้านด ้งกล ่าวสามารถตอบสนองความ 
พ ิงพอใจของผู้ใช ้บริการไต้มากขึ่น

2.4) ระด ้บความพ ิงพอใจของผ ู้ใช ้บร ิการ [มส.]
. ร/ . o a/ VI ร''̂  1 OZ 1 Al 1 VI ร/(*■ข้อท 4) สานกฯ ใด ํมการปรับปรุงระบบเครอข้าย!,ร 
สาย (WIFI) ให ้ม ีความเร ็วส ูงและครอบคลุมพ ื่นท ี่ 
ให้บริการฑวฑํ่งห้องสมุด พ ้ฒนาระบบควบคุมประตู 
ทางเข ้า-ออก เพ ื่อความสะดวกและปลอดภ ํฮของ 
ผ ู้ใช ้บริการ รวมฑ ํ่งไต ้พ ้ฒนาต้านอ ุปกรณ ์และเครื่องม ือท ี่ 
ให ้บร ิการ เพ ื่อตอบสนองความพ ิงพอใจของผ ู้ใช ้บร ิการ 
ให ใ้ตม้ากขึ่นตามโครงการ “การพ ้ฒนาเทศโนโลย  ื
สารสนเทศ อ ุปกรณ ์ และเคร ื่องม ือท ี่ให ้บริการ 
และการปฏิ'ม ต งิานของสำทรัพยากรสารสนเทศ  
(ระยะที่ 3)" ผลจากการพ ้ฒ นาด ้งกล ่าว ผูใ้ชบ้ร ิการมี 
ความพ ิงพอใจในต้านอ ุปกรณ ์และเครื่องม ือเพ ื่มข ื่นใน 
ระด้บมาก คือ 3.58 (ป ีการศ ึกษา 2556 อยู่ในระด้บปาน 
กลาง 3.45)

^  3.51ทุกต ้าน (มี 7ตา้น) / 
^  3.51 (7ด้าน) {'รบรรลุ)

ตลอดป ี 
การศ ึกษา 

2557



องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

จุดควรพัฒนา /  ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงานเฟือพัฒนาตาม จุดควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ (4 ข้อ*) ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายที่ต ั้งไว้ 
/  การบรรลุเป้าหมาย กำหนดเวลา

(จ ุดควรพ ้ฒ นาจากผลคะแนนท ี่อย ู่ 
ในเกณฑ ์ค ่อนข้างต4า) :
งบประมาณในการจดซื่อ 
ทร ัพยากรสารสนเทศในปี 
การศ ึกษา 2556ถึงแม้จะบรรลุ 
ตามเป ีาหมายท ี่ต ั้งไว ้ท ี่ มากกว่า 
หรอเท ่ากบ 680.■บาท ต่อ 
น ักศ ึกษา 1 คน ฮ ้งควรดำเน ิน 
การให้ใ,ต้เพ ื่มมากขึ่นตามส่ดส่วน 
ค่าบำรุงห ้องสม ุดท ี่น ักศ ึกษาแต ่ละ 
คนต ้องจ ่ายต ่อป ี

สำ‘๓าฑรัพฮากรสารสนเทศควร 
ว ิเคราะห ์งบประมาณในการจดซื่อ 
ทร ัพยากรสารสนเทศในแต่ละกล ุ่ม 
สาขาว ิชาพร ้อมท ั้งรายงานการใช ้ 
จ ่ายงบประมาณและจำนวน 
ทร ัพยากรสารสนเทศต่อจำนวน 
น ักศึกษาไปฮ้'งคณะวิชาเพ ื่อสร้าง 
เสร ิมความร ่วมม ือในการคดเล ือก 
และการมีส ่วนร่วมในการจ้ดหา 
ทรัพยากรสารสนเทศให ้มากขึ่น

สำน ักฯไต้ดำเน ินงานตามโครงการ "การเพ ื่มจำนวน 
ทร ัพยากรสารสนเทศ ป ีการศ ึกษา 2557" โดยไต้ใช้เงิน 
งบประมาณในการจดหาทรัพยากรสารสนเทศ เปีน
จำนวนเงินท ั้งส ิน..............................บาท โดยมีส ้ดส่วนต่อ
น ักศ ึกษ าเต ็ม เวลาเท ียบ เท ่า 1 คน: 714.02 บาท ซ๋ึง 
มากกว ่าเป ีาหมายท ี่ต ั้งไว ้ 680.■บาท ต่อน ักศึกษา 1 คน

680.■บาท ต่อน ักศึกษา 1 
คน / 714.02 บาท / 1 คน 
{'รบรรลุ)

ตลอดปี 
การศ ึกษา 

2557



องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและว้ฒนธรรม

จุดควรพัฒนา /  ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ผลการดำเนินงานเฟือพัฒนาตาม จุดควรพัฒนา/ 
ข้อเสนอแนะ (4 ข้อ*) ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายที่ต ั้งไว้ 
/  การบรรลุเป้าหมาย กำหนดเวลา

(ข ้อเสนอแนะในราย,องค์ประกอบ 
โดยคณะกรรมการประเม ิน 
ค ุณ ภาพภายใน) : ควรเพ ื่มห ํวข ้อ 
ในแบบประเม ินผลความสำเร ็จ 
ของการบ ูรณาการงานด ้านทำน ุ 
บำรงศ ึลปว้ฒนธรรมกบภารก ิจ 
ของหน่วยงาน เพอสำรวจว่า 
ผู้เข ้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ 
ความรู้ท ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน 
งานด้านใดได้บ ้าง

“คณะทำงานด้านการส ่งเสริมและ 
สนับสนุนการ'ให ้ความเในด้านการ 
ทำน ุบำรุงศ ึลปว้ฒนธรรมของ 
สำนักหอสมุด” จ ้ดประช ุมเพ ื่อ 
พ ิจารณาและปรับปรุงห ํวข ้อในด้าน 
การบ ูรณาการในการนำความรูท ี่ 
ได ้ร ับไปประยุกต์ใช ้ ในแบบสอบ 
ถามความพ ิงพอใจของผ ู้ใช ้บร ิการ 
ท ี่ม ิต ่อการเผยแพร ่ความร ู้เก ี่ยวกบ 
ศึลปว้ฒนธรรมของ 
สำนักฯ

“คณ ะกรรมการบริหารสำน ักทรัพยากรสารสนเทศ” (ซี่งประ 
กอบ ด้วย ผ ู้อำนวยการ ผ ู้ช ่วยผ ู้อำนวยการ และผู้บริหารของ 
สำนักฯในระด้บหํวหน้าแผนก พร้อมฑํ่งต่วแทนบุคลากรในระ 
ด ้บ ํบรรณารักษ ์และในระด้บเจ ้าหน ้าท ี่ ร ่วมเป ็นกรรมการ) ได ้ 
มิการประชุม ครั้งที่ 4/2557 มิมติ ไม่เห็นควรเพี่มหัวข้อตามที่คณะ 

กรรมการเสนอแนะ เพราะใน“แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
าารที่มตี ่อการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับ?เลปวัฒนธรรม ของสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการสืกษา 2557”
มีข้อสอบถามเกี่ยวกับประเด็น การได้รับความรู้และการสามารถนำ 
ความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
ประจำวันหรือในการเรยนการสอนได้อยู่แล้ว

6 ข้อ/ 6 ข้อ <y บรรลุ) แต่ 
ไม่บรรลุตามที่ 

คณะกรรมการได้ให ้ 
ข ้อเสนอแนะ

ภาคการศ ึกษา 
ที่ 1/2557

(อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์)
ผ ู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)



แผนปฏิบัติการประจำ 

(Routine Action Plan : RAP)

สานักทริพยากรสารสนเทศ (สานักหอสมุดมหาวทยาลัยสยาม)

ป ีการศึกษา 2557 

(มิถุนายน 2557 -  พฤษภาคม 2558)



คำน่า

แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action Plan ะ RAP) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยสยาม)ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแผนงาน /โครงการ รวมทั้งการกำหนด 
เป้าหมายและสรุปการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในส่วนของ 
การดำเนินงานประจำในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 -  31 พฤษภาคม 2558) 
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและได้ให้คำแนะนำพร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการ 
พัฒนาทั้งการบริหาร และการดำเนินงาน เพื่อที่สำนักฯ จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนางาน ในด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการประจำ ฉบับนี้ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตรวจสอบและ 
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานจากกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณและ 
ขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของสำนักฯ 
ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้การส่งเสริมและสนับสนุน และปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ อย่างเต็มกำลัง จนทำให้ 
สำนักฯเจริญ ก้าวหน้าและพัฒนามาโดยลำดับ

อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ 
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ 

(สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)



สารบัญ

หน้า
V Ji1 ขอมูลพนฐาน 1

2 แนวการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2556 1
3 แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 3

ภาคผนวก
1. รายละเอียดโครงการ 12
2. สรุปโครงการ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
3. สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 

แผนงานของมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2557



1. ข้อมูลพื้นฐาน 

จำนวนบุคลากร
o/ c$ 0ระดบการศกษา จานวน

ตำกว่าปริญญาตรี 2
ปริญญาตรี 19
ปริญญาโท 2
ปริณณาเอกQJ <2/

งบประมาณปีการศึกษาที่ผ่านมา

อนุมติ ใช้จริง

10,614,500.- บาท 12,587,511.29.- บาท

1. แนวการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2556

จุดแข็ง แนวทางเสริม

ทรัพยากรสารเทศ (หนังสือ,วารสาร,ฐานข้อมูล 
ออนไลน์ ฯ) มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใข้ และครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปีดสอนใน 
มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุดนำเสนอโครงการเฟือขอรับการ 
สนับสบุนงบประมาณเพื่อสรรหาทรัพยากร 
สารสนเทศและงบฯในการพัฒนาสำนักฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง

สำนักหอสมุดมีการพัฒนาห้องสมุดสู่ E-library 
และการปรับปรุง Database ให้มีคุณภาพมากขึ้น

สำนักหอสมุดดำเนินการประกันคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อพัฒนางานด้าน 
ต่างๆ และสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบมากขึ้น



จุดอ่อน แนวทางพัฒนา

ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย internet ต้องเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพให้มากยิ่งขึ้นและอุปกรณ์ประเภทจำนวนเครื่อง 
ถ่ายเอกสารที่ให้บริการมีจำนวนน้อย

สำนักหอสมุดควรนำเสนอโครงการเฟือพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างสำนักฯและคณะวิชาในการ 
ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาด้านการพัฒนาทักษะ/ 
ความรู้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองใน 
โครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ ยังมืน้อย

ผ ู้รับผิดขอบโครงการ/กิจกรรมควรมีการ
ประขาสัมพันธ์และประสานงานขอความร่วมมือไป
ยังคณะวิฃาในเขิงรุกมากขึ้น



แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวเลขฐาน 
(ปี 2556)ตัวชีวัด ค่าเป้าหมายกลาง ค่าเป้าหมายสำนัก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.76 มากกว่า 3.51 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.76
ร้อยละของโครงการทีบรรลุตัวซีวัดโครงการทุกตัวต่อจำนวนโครงการทังหมด ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ตัวซ้ีวัดอ่ืนๆตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ตัวช วัีด ตัวเลขฐาน ค่าเป้าหมาย
(ปี 2556)

จำนวนสิงสนับสนุนการเรียนรู้(ทรัพยากรสารสนเทศ)ทีเพียงพอและเหมะสม
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใซ้บริการในด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศท ี

ตรงตามความต้องการ และความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ

-ความพึงพอใจด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.66
-มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการมี 
คะแนนเฉลี่ย 3.77
-ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศมี 
คะแนนเฉลี่ย 3.84

-ความพึงพอใจด้านจำนวน 
ทรัพยากรสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.66 
- ม ีทรัพยากรสารสนเทตรงตามความ 
ต้องการมีคะแนนเศลี่ย 3.77 
-ความทันสมัยของทรัพยากร 
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.84

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท:คน) 725.19 บาท ะ 1 คน 680 บาท ะ 1 คน



แผนงาน/ โครงการ /  กิจกรรม

แผนงาน
รหัสโครงการ/ 

โครงการ
วัตลุประสงค์ ตัวชี้วัด เปีาหมาย

รูปแบบการ 
ดำเนิน 

โครงการ

ระยะเวลา(เดือน)

เริม สิ้นสุด
งบประมาณ

แผนงาน 
ส ่งเสริมค ุณ 
ภาพนักศึกษา

สห. 1-01
โครงการ “การส่งเสริม 
การรู้สารสนเทศและ 
การเรยนรู้ตลอดช ีว ิตป ี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อเผยแพร่ความรู้และ!เกท ักษะการใช ้ 
ห ้องสม ุดและการส ืบค้นฐานข้อม ูลออนไลน์/ 
ส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์1l i t กับผู้1ช ้ห ้องสมุด โดย 
เฉพาะอย่างย ึ๋งน ักศ ึกษาในระดับปริญญาดร
2.เพ ื่อกระต ุนผ ู้เข ้า,ใช้ห ้องสมุด โดยเฉพาะ 
อย่างยึ๋งน ักศึกษา และคณาจารย์ให ้ม ีน ิส ัยรัก 
การอ ่านและปลูกฝ ็งอ ัตล ักษณ ์ด ้านการใฝ ่ร ู้ 
ให ้ก ับน ักศ ึกษาของมหาวิทยาล ัยสยาม
3.เพ ื่อส ่งเสริมการใช ้ทรัพยากรสารสนทศ 
อย่างค้มค่าก ่อให ้เก ิดประโยชน ์สงสด

1.ร้อยละของน ักศ ึกษาใหม่ท ี่เข ้าร ่วม 
ก ิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช ้ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อ
เตรยมความพร้อมในการเรยน
2.ความพึงพอใจของนักศ ึกษาท ี่เข ้า 
ร่วมก ิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการ 
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อ 
เตรยมความพร้อมในการเรยน
3.จำนวนนักศึกษาท ี่เข ้าร ับการอบรม 
การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลนํ 
ต่างๆ
4.ผ ู้เข ้าร ่วมก ิจกรรมม ีคะแนนเฉล ี่ย 
ความพ ึงพอใจต่อการได้ร ับความรู้ 
จากการเข ้าร ับการอบรมการส ืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
5.ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ 
ในด้านการใฝ่ร ู้จากการยืมทรัพยากร 
สารสนเทศเพึ๋มขึ้น
6.ม ีการใช ้ฐานข้อม ูลออนไลน์ 
เพ ึ๋มขึ้น

ร้อยละ 90 ■ปฐมนิเทศ
■อบรม

ก.ค.57 พ .ค .58 2,000 . -

-มคะแนนเฉลัย 
ความพึงพอใจใน 
กิจกรรมมาก กว่า 
3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5
-800 คน จาก 10 
คณะ
-ในระดับมากกว่า 
3.55

■ร้อยละ 20

V _ 1-ร อ ย ล ะ 2 0 /บ



ร ห ัส โ ค ร ง ก า ร /  

โ ค ร ง ก า ร

ร ูป แ บ บ ก า ร
ร ะ ย ะ เ ว ล า ( เ ด ือ น )

แ ผ น ง า น ว ัต ล ุป ร ะ ส ง ค ์ ต ัว ช ีว ัด เป ีา ห ม า ย ด ำ เ น ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ

โ ค ร ง ก า ร เร ิม ส ิน ส ุด

แผนงาน  
บริหารและ  
การจัดการ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ

สห. 1-02
โครงการ“การเพึ๋ม 
จำนวนทรัพยากร 
สารสนเทศ ป ี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้บริการของสำน ักฯ
ได้ใช ้ทร ัพยากรสารสนเทศที่ท ันสมัยและตรง 
ตาม ความต้องการของผ ู้ใช ้
2.เพ ื่อให้สำนักฯ ม ีทรัพยากรสารสนเทศที่ 
หลากหลาย และมีพ ัฒนาการในต้านจำนวน 
ทรัพยากรสารสนเทศท ี่เพ ียงพอและเหมะสม

1.สำนักฯ ม ีทรัพยากรสารสน 
เทศท ี่ท ันสม ัยไว ้บร ิการแก ่ผ ู้ใช ้

2.สำนักฯ ม ีทรัพยากรสารสน
เทศที่ตรงตามความต ้องการของผ ู้ใช ้

3.ผ ู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจในต้าน 
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

-ม ีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่า 3.51

-ม ีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่า 3.51

-ม ีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือ 
เท ่าก ับ 3.66

จัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศ

ม ิ.ย.57 พ .ค.58 1.ค่าหนังสือ- 3,200,000.
2.ค่าวารสารฯ-2,200,000.-
3.โสตทัศฯ- 50,000.-
4.ฐานฃ้อมูล ฯ-! ,210,000.- 
= 6 ,6 6 0 ,0 0 0 .-

แผนงาน  
บริหารและ  
การจัดการ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ

สห. 6-01
โครงการ “การพัฒนา 
SIAM UNIVERSITY 
E-RESOURCE 
COLLECTION ป ี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อเป ็นการเช ื่อมโยงเครือข ่ายใน การใช ้ 
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
2. เพ ื่อให ้ม ีแหล่งข ้อม ูลวิทยาน ิพนธ์ออนไลน ั 
ฉบ ับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม (Full Text) ท่ี 
สมบูรณ์และ เป ็นปัจจุบ ัน
3.เพ ื่อให ้ม ีฐานข้อมูล “โครงงาน อ ิเล ็กทรอน ิกส์ 
ฉบับเต็ม ของ น ักศ ึกษามหาว ิทยาล ัยสยาม” ท่ี 
สมบูรณ ์และเป ็นปัจจุบ ัน
4.เพ ื่อให ้สำน ักฯ ม ีทรัพยากรสา สนเทศ 
ประเภทตำราหลักและ หนังสืออ่านประกอบ 
ใเองทุกภาควิชา อย่างครบถ้วน ตามที่ปรากฏ 
ใน “เค ้าโครงรายวิชา” และ/หรือ
“รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)”
และมีรายชื่อของตำราหลักและ 
หนังส ืออ่านประกอบ ที่ครบถ้วน 
สมบูรณ ์ในรูปของฐานข้อมูลฯ

1.ม ีจำนวนงานวิจ ัยอ ิเล ็กทรอนิกส ์ 
ฉบับเต ็มของมหาวิทยาล ัยสยามใน 
ฐานข้อมูล ThaiLIS เพ ึ๋มขึ้น
2.ม ีจำนวนวิทยาน ิพนธ์อ ิเล ็กทรอ 
นิกส ์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยาล ัย 
สยามในฐานข้อม ูลเพ ึ๋มข ึ้น
3.ม ีจำนวนโครงงานอิเล ็กทรอน ิกส์ 
ฉบับเต ็มของมหาวิทยาล ัยสยามใน 
ฐานข้อมูลเพึ๋มข ึ้น

4.มีจำนวนรายชื่อตำราหลักและ 
หน ังส ืออ่านประกอบใน
“ซานข้อมลรายชื่อตำราหลักและ 
หนังส ืออ ่านประกอบปีการศึกษา 
2556 ของคณะต่างๆ”

-เพมขน 
10 ชื่อเรื่อง

-เพิ่มขึ้น 
20 ชื่อเรื่อง

-เพิ่มขึ้น 
20 ชื่อเรื่อง

-ท ุกสาขาวิชา 
ตามทีป่รากฎใน  
มคอ.3

เพิ่มเติมข้อมูล 
ให ม ่ใน  
ฐานข้อมูลฯ

ส .ค .57 พ .ค.58



แผนงาน
รหัสโครงการ/ 

โครงการ
วัตลุประสงค์ ตัวชี้วัด เปีาหมาย

รูปแบบการ 
ดำเนิน 

โครงการ

ระยะเวลา(เดือน)

เริม สนสด
งบประมาณ

แผนงาน 
บริหารและ 
การจัดการ 
ทรัพยากร 
สารสนเทศ

สห. 6-02
โครงการ "การพ ัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ ุปกรณ์และเครื่องมือท ี่ 
ให้บริการและการ 
ปฏ ิบ ัต ิงาน ของสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(ระยะท ี่ 3)"

1.เพ ื่อพ ัฒนาระบบควบคุมประตูทาง เข้า-ออก 
ๆเองฬานักฯให้1ท ันสมัยและสามารถจัดเก ็บ 
ข ้อม ูลสถิต ิการเข ้าใช ้สำน ักฯถ้ครบถ้วนและ 
ถ ูกต้องแม ่นยำยึ๋งข ึ้น
2.เพ ื่อพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพ(ความเร ็ว) ของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร ื่องม ือและอุปกรณ ์
3.เพ ื่อความปลอดภัยในทรัพย์ส ินของ 
มหาวิทยาล ัยและเพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้ บริการ
(น ักศ ึกษ าคณ าจารย ์และ บ ุคลากร)เก ิดความ 
เช ื่อatนในความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน

1.สำน ักฯไถ้ร ับการพ ัฒนาระบบ 
ควบคุมประตูทางเข ้า-ออกและ 
สามารถใช ้ประโยชน์จากข้อม ูลสถิต ิ 
ต ่างๆไถ ้

2.ผ ู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจในถ้าน 
อ ุปกรณ ์และเครื่องมือท ี่ให ้บริการ

3.ผู้ใช ้บริการเก ิดความเช ื่อม ั่นใน 
ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน

-ตามที่ไถ ้กำหนด ปรับปรุงและ 
พ ัฒนาเครื่องม ือ 
อุปกรณ์และ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ

ก.ค.57 พ .ค .58 350,000.-

-ในระดับมากกว่า
3.51

-ในระดับมากกว่า
3.51

แผนงาน 
การประชา 
สัมพันธ์และ 
การสื่อสาร

สห. 6-03
โครงการ“การจัดทำ 
W EB A pp. (“SiamU  
น ๖ ”)ฃอง 
สำน ักหอสมุดบน 
อ ุปกรณ์ส ื่อสารไร้สาย”

1. เพ ื่อให ้บ ุคลากรมีความรู้ความเข ้าใจเก ี่ยว 
ก ับบริการสารสนเทศถ้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศใหม่ๆ
2.เพ ื่อให ้ทราบถ ึงส ึ๋งท ี่ผ ู้ใช ้ถ ้องการผ ่าน 
โปรแกรม ห้องสมุดบนอุป -กรณ์ส ื่อสารไร้ 
สาย (Library M obile App.)
3.เพ ื่อนำความรู้ท ี่ไถ ้ร ับมาประยุกต ์ ใช้ในการ 
ปฎิบ้ติ งานหรือพ ัฒนางานบริ -การสารสน 
เทศโดยมีเทคโน โลยีท ี่ท ันสมัยเป ็นส ่วน 
สนับสนุน

1.บ ุคลากรไถ้เข ้าร ่วมประชุม/อบรม 
ความรู้ตามวัตถ ุประสงค ์ท ี่ต ั้งไว ้
2.สำน ักฯนำผลการสำรวจฯมาใช้ใน 
การปฎิบ ้ต ิงานจริงตามลำดับความ 
ต้องการ

3.บ ุคลากรที่เข ้าร ่วมประชุม/อบรม 
ความรู้สามารถนำความรู้ท ี่ไถ ้ร ับมา 
ประยุกต์ใช ้ในการปฎิป ้ต ิงานจริง

-อย่างน้อย 1 ครง -จัดส่งบ ุคลากร 
เข ้าร ่วมอบรม/

-อย่างน้อย 5 ประชุม/ส ัมมนา
ลำด ับแรกที่ม ี -สำรวจความ
ความต้องการ ถ้องการ
สูงสุดได้ร ับการ ■สร้างช่องทาง
พัฒนา สื่อสารที่
-ได้ช่องทาง ท ันสม ัยผ ่าน
สื่อสารท ี่ท ันสมัย อุปกรณ์สื่อสาร
ผ่านอปกรณ์ ไร ้สาย Web
สื่อสารไร้สาย App.
W eb A pp. ที
“SiamU Lib.” ที
ใช้งานได้จริง

ม ิ.ย.57 พ .ค .58 44,500.-



แผนงาน
รหัสโครงการ/ 

โครงการ

รูปแบบการ 
ดำเนิน

ระยะเวลา(เดือน)
วัตลุประสงค์ ตัวชีวัด เปีาหมาย

เร่ิม สิ้นสุด
งบประมาณ

โครงการ
แผนบริหาร 
ความเส ี่ยง (รบ - 
ERM 2)
สำน ักทรัพยา กร 
สารสน เทศฯ

สห. 6-04
โครงการ “การบริหาร 
จ ัดการความเส ี่ยงของ 
สำน ักทรัพยากรสารสน 
เทศ(สำน ักหอสม ุด)ป ี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อบริหารจัดการความเส ี่ยง และปัจจัยเส ี่ยง 
ท ี่ส ่งผลกระทบต่อการปฎ ิบ ิต ิงานของสำนักฯ
2.เพ ื่อดำเน ินการควบคุมความเส ี่ยงตามแนว 
ทางการดำเน ินการ/การจัดการความเส ี่ยง
แก้ป ัญหา และลดระดับความเส ี่ยงของสำน ักฯ

1.สำนักฯ ม ีการวิเคราะห์ความเส ี่ยง 
และมีแผนบริหารความเส ี่ยง

2.โอกาสและผลกระทบอันเก ิดจาก 
ความเส ียหายลดลงไม่เป ็นผลเส ียหาย 
ต ่อการดำเนินงาน

- มีแผนบริหารความ 
เสี่ยง

- ระดับความเสี่ยงลด 
น ้อยลงกว่าเดิม

ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 
วิเคราะห ์และ  
จัดทำแผน 
บรหารความ 
เสี่ยง

ก.ค.ร? เม .ย .57

แผนงานพัฒนา 
ค ุณ  ภาพ สำนัก 
ทร ัพยากร 
สารสน เท ศ๙!

สห. 6-05
โครงการ “การสำรวจ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช ้บริการสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
(สำนัก หอสมุด 
มหาวิทยาลัยสยาม )ปี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อให ้ทราบถึงความพ ึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสำน ักทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีต่อ 
การบริการต่างๆของสำนักฯ
2.เพ ื่อนำผลที่ไก ้ร ับจากการสำรวจไปเป ็น 
แนวทางในการพ ัฒนาและปรับปรุงว ิธ ีการ 
ดำเน ินงาน และการให ้บริการในก้านต่างๆ 
ของสำนักฯ

1.ผลการสำรวจความพึงพอใจของ 
ผู้ใช ้บริการสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศที่

2.สำน ักฯนำผลการประเม ินความ,พึง 
พอใจก ้านท ี่ไก ้คะแนนในระดับน ้อย 
หรือปานกลางจากปีการศึกษาที่ผ ่าน 
มามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการ 
ให ้บริการให้ได้คะแนนเพิ่มมากฃี้น

- อย ูใ่นระดับมากกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ในทุกด้าน ( 7 ด้าน)

- ด้านที่มีคะแนนใน 
ระดับน้อยหรือปาน 
กทางมีคะแนน 
เพี่มขนในระดับ 
มากกว่า3.51

สำรวจ ว ิเคราะห  ์
และสรุปผล

พ.ย.ร? เม .ย .58

แผนงานพ ัฒนา 
ค ุณ  ภาพ สำนัก 
ทร ัพยากร 
สารสน เท ศ๙!

สห. 6.06
โครงการ “การประกัน 
ค ุณภาพการปฎิบ ้ต ิงาน 
ของ สำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ (สำนักหอ 
สมุดมหาวิทยาลัย 
สยาม) ประจำปี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อให ้การดำเน ินการประกันค ุณภาพการ 
ปฎ ิบ ้ต ิงานของสำนักฯมีการพ ัฒนาให ้ม ี 
ประสิทธิภาพยึ๋งขึ้น
2.เพ ื่อให ้ค ุณภาพของการให ้บริการ
การบริหารจัดการ และการดำเน ิน งานต่างๆ 
ของสำนักฯ ม ีส ่วนในการส ่งเสริมให ้ 
มหาวิทยาลัยสยามมีการพ ัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพยึ๋งข ึ้น

1.ผลการประเมินค ุณภาพภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2557

2.สำนักฯ ได้ร ับการพ ัฒนาตามที่ 
“คณะกรรมการตรวจประเม ิน 
การประก ันค ุณภาพภายใน” ได ้ให ้ 
ข ้อเสนอแนะ

-มีค ่าคะแนนอยู่ใน 
ระดับดีมาก

-มากกว่า ร้อยละ 80 
ของจำนวน 
ข้อเสนอแนะ

-ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 
-จ ัดทำเอกสาร 
-ตรวจประเมิน

มิ.ย.ร? พ .ค .58 2,600.-



รหัสโครงการ/ 
โครงการ

รูปแบบการ ระยะเวลา(เดือน)
แผนงาน วัตล ุประสงค์ ตัวชีวัด เปีาหมาย ดำเนิน งบประมาณ1 V

โครงการ เรม สนสุด
แผนงานบริหาร 
และการพัฒนา 
บุคลากร

สห. 6-07
โครงการ“การพัฒนา 
บุคลากรสำนักทรัพยา 
กรสารสนเทศ 
(สำน ักหอสมุด ) 
ประจำปีการศึกษา 
2557”

1.เพ ื่อพ ัฒนาบ ุคลากรของสำน ักฯให ้ม ีความรู้ 
และท ักษะในการปฎิบ ้ต ิงานได้อย่างม ี 
ประส ิทธิภาพมากยึ๋งขึ้น
2.เพ ื่อให ้บ ุคลากรได้ม ีก ิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
เร ียนรู้ร ่วมกันและสามารถนำผลท ี่ได ้ร ับไป 
พ ัฒนาหน่วยงาน

1.จำนวนบุคลากรของสำนักฯ ท่ี 
ได้ร ับการพ ัฒนา (อบรม/ประชุม/ 
ส ัมมนา/ศ ึกษาดูงาน)
2.สำนักฯ สามารถดำเน ินงานบรรลุ 
ความสำเร็จตามตัวช ี้ว ัดของ 
โครงการ/ก ิจกรรมตามแผนปฎิบ ้ต ิ 
การประจำ
3.ผู้ใช ้บริการได้ร ับความพึงพอใจ 
โดยรวมด้านการให ้บริการของ 
บุคลากร
4.ม ีการประช ุมเพ ื่อแบ ่งป ้นความรู้ 
และแลกเปลี่ยนเร ียนรู้
5.ผ ู้เข ้าร ่วมประชุมแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ 
สามารถนำประเด ็นความรู้ท ี่ได ้ร ับมา 
ปรับใช้ในการปฎิบ ้ต ิงานจริง
6.ม ีองค ์ความรู้ท ี่รวบรวมได้

-ไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ 
80

-ร้อยละ 90 ของ 
ต ัวช ี้ว ัดท ั้งหมด

-ในระดับมากกว่า 
3.55

-อย่างน ้อยภาคการ 
ศ ึกษาละ 1 ครั้ง 
-อย ่างน ้อย1 เรื่อง

-อย่างน้อย 1 เรื่อง

-จัดส่งบ ุคลากร 
เข ้าร ่วมอบรม/ 
ประช ุม/ส ัมมนา/ 
ศ ึกษาดูงานทาง 
วิชาการ/วิชาช ีพ 
-ประชุม 
แลกเปลี่ยน 
เร ียนรู้

ม ิ.ย .57 พ .ค .58 10,000.-

แผนงาน 
การประชา 
สัมพทน่ธ์แเละการ 
สื่อสาร

สห. 6-08
โครงการ“การเพ ิ่มช ่อง 
ทางการประชาส ัมพ ันธ ์ 
และการสื่อสารข้อมูล 
ของสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ (สำนักหอ 
สม ุด) ผ่านทาง 
Facebook”

1.เพ ื่อเพ ึ๋มช ่องทางการติดต่อส ื่อสารระหว่าง 
ผู้ใช้บริการ (น ักศึกษา คณ าจารย ์และ 
บ ุคลากร)ก ับสำน ักฯ
2.เพ ื่อให ้การประชาสัมพ ันธ์ข ้อม ูลข่าวสาร 
ของสำนักฯ เข ้าถ ึงผ ู้ใช ้บร ิการได้อย่างรวดเร ็ว 
มากขึ้น

1.จำนวนช่องทางการติดต่อ 
ส ื่อสารระหว่างผู้ใช ้บริการ 
กับสำนักฯ

2.ระดับความพ ึงพอใจในการสื่อสาร 
หรือประชาสัมพันธ์ในองค์กร

-1 ช่องทาง 

-มากกว่า 3.50

-สร้างช่องทาง 
การประชาสัม - 
พันธ์และการ 
ส ื่อสารข้อมูล 
ผ่านทาง 
Facebook

ส.ค .57 พ .ค .58



รูปแบบการ ระยะเวลา(เดือน)
แผนงาน รหัสโครงการ/โครงการ วัตล ปุระสงค์ 0/ a  <u เปีาหมาย o ^ งบประมาณตวชวด ด่าเนน

โครงการ เริม สินสุด
แผนงาน สห. 7-01 1.เพ ื่อการเผยแพร่ความเด ้าน 1.สำน ักฯได้เผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยว -ไม ่น ้อยกว่า 6 เรื่อง/ จัดทำคลิปวีด ิโอ/ ม ิ.ย .57 พ .ค .58 -
การทำนบำรง โครงการ “การเผยแพร่ความร้และการ ศิลป วัฒนธรรมเก ี่ยวก ับมรดก กับศิลปวัฒนธรรมตามโอกาส ป ี นิทรรศการ
ศิลปวัฒน ธรรม ท ำน บุำร ุงศิลปวัฒน ธรรม ป ีการศึกษา ทางภูม ิป ัญญาของชาต ิไทย 2.ผ ู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจต่อ -ในระด ับมากกว่า ความรู้เก ี่ยวกับ

2557” การเผยแพร่เก ียรติค ุณและ 
พระเก ียรติค ุณของบ ุคคล 
สำคัญ ท ี่ม ีคญปการต่อส ังคม 
และประเทศชาติท ั้งในอดีต 
และปัจจุบัน
2.เพ ื่อส ่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาความรู้ด ้าน 
ศ ิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ 
สร้างเสริมพฤติกรรมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม ให ้ก ับผ ู้ 
บริการและบุคลากรสำนักฯ

การเผยแพร่ความรู้ท ีเก ียวกับ 
ศ ิลปวัฒนธรรม
3.สำน ักฯได้จ ัดหาและมีทรัพยากร 
สารสนเทศ ด ้านศ ิลปวัฒนธรรมไว้ 
ให ้บริการเพ ึ๋มข ึ้น
4.สำน ักฯได้จ ัดสภาพ แวดล้อมให ้ 
ม ีความสุนทรภาพเพ ื่อตอบสนอง 
ความพึงพอใจได้ในระดับมาก
5.บุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมใน 
ก ิจกรรมการทำนุบำร ุงศ ิลปวัฒน -  
ธรรมของทางมหาวิทยาลัย

3.51

-จำนวนไม ่น ้อยกว่า 
3,000 เล่ม

-ในระด ับมากกว่า
3.51

-ไม ่น ้อยน ้อยกว่าร้อย 
ละ 90

ศิลปวัฒนธรรม 
-จัดส่งบ ุคลากร 
ของสำนักฯเข้า 
ร ่วมในกิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒน 
ธรรมกับทาง 
มหาวิทยาลัย 
-จ ัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศด้าน 
การทำนุบำรุง 
ศ ิลปวัฒนธรรม

แผนงาน กิจกรรม “การเผยแพร่ประชาสัมพ ันธ์ 1.เพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้บริการได้รับ 1.)สำน ักฯ ได้แนะนำ“ทรัพยากร -ตามวันเวลาท่ี ม ิ.ย .57 พ .ค .58 -
การประชาสัม ข ้อม ูลข ่าวสารต ่างๆ ของสำน ักฯ” ทราบข้อมูลข ่าวสารต่างๆของ สารสนเทศใหม่/ท ี่น ่าสนใจ”ตาม กำหนดคือท ุกว ันท ี่ 1
พันธ์นละการ 1. เผยแพร่ข ้อมูล รายชือหนังส ือใหม่และ สำนักฯ วันเวลาทีกำหนด และ 16 ของเดือน
สื่อสาร สื่อโสตท ัศนวัสอ ุท ั้งทาง เอกสารและผ่าน  

ทางเว ็บไซต์ของสำนักฯ ทุกเด ือน  
2. ประชาส ัมพ ันธ ์และแนะนำทรัพยากร 
สารสนเทศใหม่/ท ี่น ่าสนใจผ ่านทาง

2.)สำนักฯ ได ้ผล ิตส ื่อส ึ๋งพ ิมพ ์ 
“(Digital Library News)”

-ไม่ตรกว่า 6 ฉบับ/ปี

เว็บไซต์ของสำนักฯ ท ุกว ันที่ 1 และ16 
3. ผลิตสื่อส ิ่งพ ิมพเผยแพร่ อาทิเช ่น 
“ค ูม่ ือการใช ้ห ้องสม ุด” “ค ูม่ ือฐานข้อมูล 
วิชาการออนไลน ์” “Digital Library 
News” ฯ

4. ปร ับปรุงและแก้ไขข้อม ูล 
ข่าวสารในเว ็บไซต์ของสำนัก 
ให ้เป ็นปัจจุบ ันอยู่เสมอ



ภาคผนวก



รห ัส โค รงการ สห . 1-01
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตปีการศึกษา 2557”
ล ักษ ณ ะโค รงก าร  n \ ใครงการ,ใหม่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม

ข ้อ เส น อ แน ะจ าก โค รงก ารใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ีผ ่าน ม า
ความร่วมม ือระหว่างสำน ักฯและคณะวิชาในการส ่งเสริมค ุณภาพน ักศ ึกษาด ้านการพ ัฒ นาท ักษะ/ความรู้ในการศ ึกษา 

ด้นคว ้าและเรยนรู้ด ้วยตนเองในโครงการ/ก ิจกรรมของสำน ักฯ ยังมีน้อย ผ ู้ร ับผ ิดชอบโครงการ/ก ิจกรรมควรม ีการประชาส ัม- 
พันธ ์และประสานงานขอความร ่วมม ือไปย ังคณะวิชาในเช ิงร ุกมากข ึ้น  เพ ื่อเพ ึ๋มจำนวนน ักศ ึกษาท ี่เข ้าร ับการปฐมน ิเทศและอบรม  
ให ้ได ้ตามเ!เาหมายและม ีจำนวนมากข ึ้น  เพ ื่อขยายโอกาสการเรยนรู้ของน ักศ ึกษา ให้กว้างขวางมากยี่งขี้'น 
โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แผ น งาน ส ่ง เส ร ิม ค ุณ ภ าพ น ักศ ึกษ า
ภ าย ใต ้ย ุท ธ ศ าส ต รม ห าวท ย าล ย  ท 1: พํฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา'โดยเน้นการ'ฟ้ฒนาทํกษะสากล ทักษะการเรียน ทักษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา ทัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานก่อนสำเร็จการศึกษา รวม^งพํฒนานักศึกษาทีมืศักยภาพสูงใหได้รับการยอมรับ 
และยกย่องจากสํงคม
ตัวช ีวัดที 1.7 ร้อยละของน ักศ ึกษาใหม ่ท ี่เข ้าร ่วมก ิจกรรมเพ ื่อเตรยมความพร้อมในการเรยน
ต ัว ช ีวัดท ี 1.8 ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่เข ้าร ่วมกิจกรรมเพ ื่อเตรยมความพร้อมในการเรยน โดยม ีคะแนนเฉล ี่ยความพ ึงพอใจใน  

โครงการ 3.51 ข ึ้นไป จาก 5 
ต ัว ช ีวัดท ี 1.12 ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ได ้ร ับการพ ัฒนาอัตล ักษณ ์ครบท ุกประเด ็นต ่อจำนวนนักศ ึกษาท ั้งหมด  

โค รงก ารน ีส น ับ ส น ุน ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
V  1

ส ม ศ . ต ัวบ ่งช ีท ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
ผ ู้ร ับ ผิดช อ บ โค รงการ อาจารย์คมเดช บ ุญประเสริฐ นางพรรณี จ ิวพ ุทธิธรรม นางสาวอรชร ยี่ง,ใหญ่ นายทศพร คิริโชค 

ทรัพย์และนางสาวกาญจนี รักมั่น
ห ล ักการและเห ต ุผ ล

ตามที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ 
หลักของสำนักฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรยนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลาง 
ของข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรฯหลากหลายประเภท ทั้งประเภทสี่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรยนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจ ัยด ้วยเทคโนโลยีท ี่ท ันสมัย ซงแม้ว่าในป็'จ จุบ ันนี้ ผู้ใช้จะ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน ็ต ได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ตาม แต่เนื่องจากข้อมูลจากแหล่ง 
ต ่างๆทั้นม ีปริมาณมากมายมหาศาล การท ี่จะได ้มาซ ึ่งข ้อม ูลท ี่ด ีม คี ุณค ่าตรงตามความต ้องการของผู้ใช ้ได ้อย ่างถ ูกต ้องและ 
รวดเร็วนั้น ก็ยังคงต้องอาศัยการใช้ทักษะในการค้นคว้าที่ชำนาญ เพ ื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทรัพยากร 
สารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ก็ยังคงเป็นทรัพยากรฯหลักที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 
ขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ห้องสมุดมาโดยตลอด

ดังนั้น สำนักฯ จ ึงได้จ ัดทำโครงการ “การส ่งเสร ิมการร ู้สารสนเทศและการเร ียนรู้ตลอดชีว ิต” ข ึ้นอ ีกเพ ื่อให ้เป ็น  
โครงการต่อเนื่อง และเพื่อเพี่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้กว้างขวางมากยี่งขื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
สยามให้ได้ร ับความรู้และทักษะ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าส ู่โลกแห่งการศึกษาสืบเนื่องไป 
จนถึงในช่วงการทำงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใฝ่หาความรูให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ  ์
ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดให้ค ับ  
ผู้ใช้ด้วย

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

วัตถุป ระสงค
ตัวช ีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เปีาหมาย

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้และแกทักษะการใช้ 
ห้องสมุด/การปฐมนิเทศและการสืบด้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับ 
ผู้!ช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยี่งนักศึกษาใน 
ระดับปริญญาตร

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ทีเข้าร่วม 
กิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการเรียน

ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของน ักศ ึกษาท ี่เข ้า 
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำ 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
เพ ื่อเตรยมความพร้อมในการเรยน

ม ีคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมมาก 
กว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ็ม 5

จำนวนนักศ ึกษาท ี่เข ้าร ับการอบรม 
การสืบด้นฐานข้อม ูลวิชาการ 
ออนไลนัต่างๆ

800 คน จาก 
10 คณะ

ผ ู้เข ้าร ่วมกิจกรรมได้ร ับความรู้จาก 
การเข ้าร ับการอบรมการสืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลนัต ่างๆ

ในระดับ 
มากกว่า 3.55

2.เพื่อกระตุนผ ู้เข้า,ใช้,ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่าง 
ยี่งนักศึกษา และคณาจารย์ให้มีนิสัยรักการอ่าน 
และปลูกฝ ็งอ ัตล ักษณ ์ด ้านการใฝ ่รู้ให้ก ับน ักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสยาม

ร้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ 
ในด้านการใฝ่ร ู้จากสถิต ิการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศเพ ึ๋มข ึ้น

ร้อยละ 20

3.เพื่อส่งเสริมการใช้1ทรัพยากรสารสน เทศอย่าง 
คุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มีการใช ้ฐานข ้อม ูลออนไลนั 
เพ ึ๋มขึ้น

Vรอยละ 20 /
ข

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
นักศึกษาในระดับปริญญาตรชั้น!]ที่ 1 ที่เข้ารับการปฐมนิเทศฯจำนวนประมาณ 3000 คนจากทุกคณะ/ทั้งหมด 11คณะ 
นักศึกษา,ในระดับปริญญาตรชั้นบที่ 1-4 ที่เข้ารับการการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลฯจำนวนประมาณ 800 คนจากทุกคณะ/ทั้งหมด 11 
คณะ (การตั้งค'าเ!เาหมายของจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศและรับการอบรมไดใช้เกณฑ์ร้อยละเป็นฐานในการคิดคำนวณ จาก 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับปริญญาตรจำนวนประมาณการจากปีการศึกษา 2556 ซํ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,993 คน ค่าเนาหมาย 
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 800 คนจาก 11คณะได้แก่ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์7 8 คน:จากทั้งหมด 785 คน 2.คณะบริหาร172 
คน:จากทั้งหมด 1,723 คน 3.คณะศิลปศาสตร์188คน:จากทั้งหมด 1,883 คน 4.คณะนิติศาสตร์2 3 คน:จากทั้งหมด 226ค น 5.คณะนิเทศ 
ศาสตร์ 125 คน:จากทั้งหมด 1,247 คน 6.คณะวิทยาศาสตร์ 82 คน:จากทั้งหมด 828 คน 7.คณะพยาบาลศาสตร์ 26 คน:จากทั้งหมด 257 
คน 8.คณะเภสัชศาสตร์22 คน:จากทั้งหมด 215 คน 9.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 64 คน:จากทั้งหมด 636 คน 10.fiณะแพทยศาสตร์2 
คน:จากทั้งหมด 14คน 11.วิทยาลัยศิลปะการแสดง 18คน:จากทั้งหมด 179 คน)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดำเนินงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ม.ย. ม.ค.

1.ขออนุมัติโครงการ ✓
2.ประสานงานไปยังคณบดี เพื่อกำหนดวัน 
เวลา การจัดปฐมนิเทศ/อบรมนักศึกษาของแต่ 
ละคณะวิชา

✓ ✓ ✓

3.จัดเตรยมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่ และ 
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ/การแนะนำ 
ทรัพยากรสารสนเทศ/อบรมการสืบค้น/ค้นคืน 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

ร ✓ ✓ ✓



ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 4̂ เม.ย. พ.ค.ม.ย. ม.ค.
4.จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและแนะนำ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ” และ “อบรมการ 
สืบค้น ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ”
5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและ 
การยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนัก ฯ “นัก 
อ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของสยาม”
6.ดำณินการคัดเลือก ประกาศผล และมอบ 
รางวัล ยกย่อง ชมเชย “นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่ 
รู้ของสยาม”

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต ่อหน่วย รวม รายจ่ายจริงป ี2556

1 ค่าของรางวัลชนะเลิศ “นักอ่านดาวทองและ 
ผู้ใฝ่รู้แห่งสยาม” ประเภทนักศึกษาและ 
ประเภทอาจารย์

ช้ิน 2 1,000.- บาท 2,000.- บาท 1,500.■บาท

2 เอกสารการประชาสัมพันธ์,เอกสารการปฐม 
นิเทศ/อบรมฯ และเอกสารการสำรวจความ 
พึงพอใจผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ/อบรมฯ 
(ทรัพยากรฯเบิกจากส่วนกลาง)

รม 5 กระดาษ 4 รม

รวม 2,000.- บาท 1,500.-บาท

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
2. ประเมินจาก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3. ประเมินจาก การเปรียบเทียบสถิติของผู้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษาที่ผ่านมา

I d A ______ไท 2 / 0 /ประเยชนทคาดว่าจะ เดํรบ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น 

ฐานข้อมูลออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับการปลูกฝัง และพัฒนานิสัยรักการอ่านและอัตลักษณ์การใฝ่รู้มากขึ้น
3. ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้



รหัสโครงการ สห.!-02
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)มหาวิทยาลัยสยาม)

ช ือโค รงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2557”
ลักษณะโครงการ n \ใครงการใหม่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม

ข้อเสนอแนะจากโครงการในในปีการศึกษาทีผ่านมา
สำนักฯ ควรจัดหาทรัพยากรให้มีความหลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ 

ได้มากขึ้น อ ีกทั้งงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา 2556 ถ ึงแม้จะบรรลุตามเ!เาหมายที่ต ั้งไว้ท ี่ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 680.■บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ยังควรดำเนิน การให้ได้เพี่มมากขึ้นตามลัดส่วนค่าบำรุงห้องสมุดที่นักศึกษาแต่ 
ละคนต้องจ่ายต่อปี

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการบริหารและการจัดการ
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: ฟ ัฒ นาค ุณ ภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษาโดยเน ้นการ'ฒ ัฌนาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ํฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ํฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพส ูงใหได ้ร ับการยอมรับ
และยกย ่องจากส ังคม ตัวชีวัดท ี 1 .1 4  ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีความพ ึงพอใจต ่อบริการต ่างๆ ท ี่มหาว ิทยาล ัยจ ัดให ้โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3. 51ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

โค รงก ารน ีส น ับ ส น ุน ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่.......................

ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ นางสุดา ทองซิว นางพรรณี จ ิวพ ุทธิธรรม นางสาวพรพิศ
องค์ศรัทธา และนายทศพร ค ิร ิโชคทรัพย ์

หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดนับว่าเป ็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ม ีความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ห ้องสมุดได้มี

โอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามความต้องการและความสนใจ จึงถือว่าห้องสมุดเป็นหัวใจสำคัญในการวางพื้นฐานการ
เรยนรู้ตลอดชีวิตให้ก ับผู้ใช ้เน ื่องจากมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรยนการสอน ซงให้ความรู้และ
วิทยาการที่ทันสมัยให้กับผู้ใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยี่ง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซงผู้ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรไปจนถึงปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก จึงจำเป็นที่จะต้อง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและให้ความรุ,ครอบคลุมในทุก  ๆ ด้าน มาไว้เพื่อให้ผูใช้บริการได้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ให้'บิ จ ่จ ่1 'บิ
ทันกับพัฒนาการของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง  ๆ อย่างสมรเสมอ และต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากการจัดหาทรัพยากรฯที่ตรง 
ตามหลักสุตรต่าง  ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

qj I

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพี่มมากขึ้นโดยลำดับอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษามาโดยตลอดเพื่อให้ได้ลัดส่วนตาม“มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544” ซงได้กำหนด
ลัดส่วนจำนวนหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา ไว้ที่ 15 เล่ม : 1 คน ซึ่งในป กีารศึกษา 2554 สามารถจัดหนังสือเป็นจำนวน 6,065
เล่ม ค ิดเป ็นสัดส่วน1 8 เล ่ม: 1 คนสำหรับปีการศึกษา 2555 สำนักฯสามารถจัดหาหนังสือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,573 เล่ม คิด
เป็นจำนวนหนังสือทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าได้สัดส่วนที่ 20 เล่ม ะ 1 คน และในปีการศึกษา 2556 สำนักฯ
สามารถจัดหาหนังสือเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 7,050 เล่ม คิดเป็นจำนวนหนังสือทั้งหมด 198,758 เล่มต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 8807.1 คนได ้ส ัดส ่วนท ี่ 22.57 เล่ม ะ 1 คน และได้ใช ้งบประมาณเพ ื่อการสนับสนุนห ้องสมุดในด้านการจัดหา<1 <1

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าถึง 725.19 บาท: 1 คน จากงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
6,386,787.79 บาทต่อน ักศึกษาเต ็มเวลาเท ียบเท ่า 8807.1 คน (ท ั้งน ี้ไม ่รวมงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ  ์
การศ ึกษาและอ ื่นๆ) ซงจะเห ็นได้'ว ่าสำน ักฯ ได ้ม ีพ ัฒ นาการในการจ ัดหาทร ัพยากรสารสนเทศได ้ในส ัดส ่วนท ี่เก ินจาก 
“มาตรฐานห้องสมุดสถาบ'นอุดมศึกษา พ.ศ.2544” ได้กำหนด และได้ใช้งบประมาณเพื่อการนี้เกือบร้อยละ 100 (90.65%) ของ 
เงินงบประมาณค่าบำรุงห้องสมุดที่น ักศึกษาแต่ละคนต้องจ่ายต่อปี (800 บาท:ปี) แม้กระนั้นก็ตาม สำนักฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะ 
ตอบสนองความพึงพอใจในด้านจำนวนทรัพยากรฯ ให้กับผู้ใช้ให้มากที่ส ุด และเพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
มากขึ้น อ ีกท ั้งเพ ื่อเป ็นการพ ัฒนาให ้มาตรฐานในด้านล ัดส ่วนด ังกล ่าวเพ ี่มมากข ึ้นเก ินกว ่ามาตรฐานขั้นตรท ี่ทางสำน ักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้กำหนด สำนักฯจึงได้จัดทำ โครงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศป ีการศึกษา 
2557” ขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา

วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เช ิงผลผลิต เช ิงผลลัพธ์

วัตถุป ระส งค
ตัวช ีวัด เป ็าห มาย ตัวชีวัด เป ็าห มาย

1.เพื่อให้ผู้ใช้บริการของสำนักฯ 
ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ 
ทันสมัยและตรงตาม ความ 
ต้องการของผู้!ช ้

1.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสน 
เทศที่ทันสมัยไวให้บริการแก่ผูใช้

2.สำมักฯ มีทรัพยากรสารสน 
เทศที่ตรงตามความต้องการของ 
ผู้ใช้

ม ีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.84คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.77

2.เพื่อให้สำนักฯ มีทรัพยากร 
สารสนเทศที่หลากหลาย และมี 
พัฒนาการในด้านจำนวนทรัพยา 
กรสารสนเทศที่เพียงพอและ 
เหมะสม

1.ผู้!ช้บริการมีความพึงพอใจใน 
ด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.66คะแนน

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผ ู้ใช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตริ จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน



ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดาเนนงาน มิ .ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค.

1 . ขออนุมัติโครงการ

2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัย และตามความต้องการของผู้ใช้ อาทิ 
เช่น จาก “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศสำหรับ 
ผู้ใช้เพื่อจัดหาเข้าสำนักหอสมุด”
3.พิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
4.ตรวจสอบความซํ้าซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ
5.สำรวจและเปรียบเทียบราคากับแหล่งจำหน่าย/แหล่ง 
ผลิตทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆและตรวจสอบราคา 
จากเครือข่ายในการบอกรับฐานข้อมูลร่วมกัน
6.ดำเนินการขออนุมัติ
7.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามที่ไต้รับอนุมัติ
8.นำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการให้กับผ ู้! ช ้ 

โดยเร็ว
9.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ใหม่ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ที ่  

http ะ // e-library.siam.edu
10.จัดเก็บสถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศท ี ่ ไต้จัดหา
ท.วิเคราะห์และรายงานใน “รายงานประจ ำ ! ]  2557 
ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยสยาม)”

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน ่วย จำนวน ราค าต่อหน ่วย รวม รายจ่ายจริงปี2556

1 จดซอหนงสอ เล่ม 7,000 457.14 บาท 3,200,000.- บาท 2,903,267.05บาท
2 จัดซ ื้อวารสาร/หน ังส ือพ ิมพ ์ ชื่อเรื่อง 577 3,812.83 บาท 2,200,000.- บาท 2,213,182.- บาท
3 จัดซ ื้อโสตทัศนวัสดุ แผ่น 470 106.18 บาท 50,000.- บาท 78,371.50 บาท
4 จัดซ ื้อฐานข ้อม ูลว ิชาการออนไลน ์เช ิงพาณ ิชย ์ ฐาน 17 71,176.47 บาท 1,210,000.- บาท 1,191,967.24บาท

รวม 6,660,000.- บาท 6,386,787.79บาท



ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557”
2. ประเมินจาก จำนวนเงินงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจำนวนหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา 

เต็มเวลาเทียบเท่า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีพัฒนาการในด้านสัดส่วนจำนวนที่เพื่มมากกว่าในปี 

การศึกษาที่ผ่านมา
2.ผูใช้บริการของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย ตรงตาม 

ความต้องการมากยิ่งขึ้น



รหัสโครงการ 6-01
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ช ื่อ โค รงการ “การพัฒนา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE COLLECTION ซการศึกษา 2557”
ล ักษ ณ ะโครงการ0โครงการใหม่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม 

ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สำนักฯ ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป็น e-Resource ในปริมาณที่มีเพี่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก 

ปี พร้อมทั้งได้ปรับปรุงฐานข้อมูล (Database) ของ e-Resource ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและให้มีคุณภาพมากขึ้น จึงควร 
รักษาคุณภาพและพัฒนาให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้สะดวกรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง 
โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการบริหารและการจัดการ
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: พ ํฒนาคุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ัฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ัฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพสูงใหได ้ร ับการยอมรับ
และยกย ่องจากส ังคม ตัวชีวัดที 1.14 ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีความพ ึงพอใจต ่อบริการต ่างๆ ทีม่หาว ิทยาล ัยจ ัดให ้โดยมคีะแนน
เฉลี่ย 3. 51ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

โครงการนีสนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชีที 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
สมศ. ตัวบ่งชี้ที่.......................

ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐนางสุดา ทองชิวและ นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์

หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา นับได้ว่าเป ็นแหล่งรวมของข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง  ๆ และยังเป็นแหล่ง9 9 <1 1

เรยนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญของผู้ใช้ห้องสมุด ดังนั้น หนื่งในภารกิจหลัก'ของห้องสมุดจึงเน้นทีก่ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มาให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้ การจัดหาทรัพยากร ฯ ถือได้ว่าเป็นหัวใจ 
หลักของห้องสมุดแตกยังคงมีสี่งที่สำคัญ ซงจะขาดเสียมิได้ ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรฯที่สรรหามาให้มีการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า และเพื่อให้ผู้!ช้บริการสามารถด้นคว้าและเสาะแสวงหาความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซงในทุกๆปีการศึกษาที่ผ่าน 
มา สำนักฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศจากรูปแบบรูปเล่มให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ปีการศึกษา 2550 ผู้!ช้สามารถเข้าถึงบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสามารถสืบด้นข้อมูลผ่าน 
ทางเว็บไซต์ของสำนักฯที่ “รกนข้อมูลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยสยามออนไลน์ (E-Theses)”

ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ผู้ใช ้บริการสามารถเข้าถึงเน ื้อหาฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ได้จากการที่สำนักฯได้จัดทำ 
โครงการ “รทนข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) ของมหาวิทยาลัยสยามและเครือข่ายห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)”ขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการ “ฐานข้อมูลรายชื่อ ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ” ข้ึน 
เป็นครั้งแรก เพื่อเป ็นการอำนวยความสะดวกให้ก ับนักศึกษาและคณาจารย์ ให้สามารถสืบด้นข้อมูลต่างๆดังกล่าวได้อย่าง

qj I

ครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบของฐานข้อมูลเฉพาะด้านผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักฯที่ http://e-library.siam.edu ซง 
ผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว สำนักหอสมุดสามารถรวบรวมรายชื่อ ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ ในรูปของ 
ฐานข้อมูลได้ 24 สาขาวิชา และสามารถรวบรวมเพี่มเติมได้อีก 6 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2552 ส่วนใน!เการศึกษา 2553 
สามารถรวบรวมได้ 30 สาขาวิชา จากทั้งหมด 36 สาขาวิชา

ในปีการศึกษา 2552 สำนักฯ ได้จัดทำโครงการ “ธานข้อมูลโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Project ะ Digital 
Collection) ของมหาวิทยาลัยสยาม”ขึ้น ในรูปแบบ Web Database ซงผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น/ค้นคืนข้อมูลและดาวน์โหลด 
เอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักฯ

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557

http://e-library.siam.edu/


ใน'ปีการศึกษา 2554 สำนักฯ ได้จัดทำ “ฐานข้อมูล:m น ิจ ํย ุอ ิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม” ซ ึ่งอยู่ใน 
ร ูปแบบอิเล ็กทรอน ิกส ์ เช ่นเด ียวกันกับทรัพยากรฯ ประเภท ว ิทยานิพนธ์ โครงงาน และรายชื่อตำราหลักและหนังส ืออ ่าน  
ประกอบ ที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนเพี่มมากขึ้นโดยลำดับ

และใน!เการศ ึกษา 2555-2556 สำนักฯ ได ้ดำเน ิน การเช ื่อมโยงเคร ือข ่ายท ร ัพ ยากรสารส นเท ศประเภทงานวิจ ัย  
อ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ฉ บ ับ เต ็ม ข อ งม ห าว ิท ย าล ัย ส ย าม  เข ้าก ับ ฐ าน ข ้อ ม ูล ข อ งโค รง ก าร เค ร ือ ข ่าย ห ้อ งส ม ุด ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  
(T haiLIS)^นเดียวกันกับทรัพยากรฯ ประเภท ว ิทยาน ิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม และเพ ื่อให ้สามารถจัดการทรัพยากรฯ 
ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศ 
ประเภท งานวิจัย วิทยานิพนธ์ โครงงาน และรายชื่อ ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วยี่งขึ้นสำนักฯ จึง 
ได้จัดทำโครงการ “การพัฒนา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE COLLECTIONปีการศึกษา 2557” ขึ้นอีก เป็น 
โครงการต่อเนื่อง

วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ลล ัพ ธ ์

ว ัตถ ุป ระ สงค
ตัวชีวัด เป ็าหมาย ตัวชีวัด เป ็าหมาย

1.เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายใน ม ีจำนวนงานวิจัย เพิมฃึน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ 10 ชื่อ
ร่วมกัน มหาวิทยาลัยสยามใน 

ฐานข้อมูล ThaiLISmมขึ้น
เรื่อง

2. เพื่อให้มีแหล่งข้อมูล ม ีจำนวนวิทยานิพนธ์ เพิ่มขึ้น
วิทยานิพนธ์ออนไลน์ฉบับเต็มของ อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ 20 ชื่อ
มหาวิทยาลัยสยาม (Full Text) ที่ มหาวิทยาลัยสยามใน เรื่อง
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
3.เพื่อให้มีฐาน'ข้อมูล “โครงงาน ม ีจำนวนโครงงาน เพิ่มขึ้น
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม ของ อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ 20 ชือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม”ที่ มหาวิทยาลัยสยามใน เรื่อง
สมบูรณ์และเป็นบัจจุบัน ฐานข้อมูลเพี่มขึ้น
4.เพ ือให ้สำน ักฯ ม ีทรัพยากรสารสนเทศ ม ีจำนวนรายชือตำราหลัก ทกสาขา
ประเภทตำราหลักและหนังส ืออ ่าน และหนังสืออ่านประกอบใน วิชาตามท ี่
ประกอบของท ุกภาควิชาอย ่างครบถ้วน  
ตามที่ปรากฏใน “เค ้าโครงรายวิชา” และ/ 
หรือ “รายละเอ ียดของรายวิชา (มคอ.3)”

“สานข้อมลรายชื่อตำราหลัก 
และหนังสืออ่านประกอบป ี

ปรากฎใน 
มคอ.3

และมีรายชื่อของตำราหลักและหนังสือ การศกษา 2556 ของคณะ
อ่านประกอบ ท ี่ครบถ้วนสมบูรณในรูป ต่างๆ”
ของฐานข้อมูลฯ

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผ ู้ใช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน



ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ส.ค. IU. ย.

1.ขออนุมัติโครงการ

2.รวบรวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ 
โครงงานฉบับใหม่ ของมหาวิทยาลัย 
สยามทั้งแบบตัวเล่มและซีดีรอม
3.Scan ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ 
โครงงานฉบับใหม่ (เฉพาะที่มีแต่รูปเล่ม) 
และแปลงรูปเอกสารเป็นPDF พร้อมทั้ง 
การ!เองกันเอกสารจากการลอกเลียน
4.1เอนข้อมูลผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
และโครงงานเข้าสู่ฐานข้อมูลของแต่ละ
ฐาน
5.เชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย และ 
วิทยานิพนธ์เข้ากับเครือข่าย ThaiLIS
6.รวบรวมรายชื่อตำราหลักและหนังสือ 
อ่านประกอบ จาก “เค้าโครงรายวิชา” 
และ/หรือ “รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.ร)” ของทุกสาขาวิชาและ!เอน 
ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลฯ

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
ประเมินจาก จำนวนเอกสารฉบับเต็มของทรัพยากรสารสนเทศประเภท งานวิจ ัยวิทยานิพนธ์โครงงานและ 

รายชื่อ ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ ที่ปรากฏใน “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”ของเอกสารแต่ละประเภท



-I _ ^ -- A A ____ 1 พ .-ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ

1. สำนักฯ มีงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ออนไลน์ ของ 
มหาวิทยาลัยสยาม ที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

2.ผู้ใช้สามารถสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full Text) ออนไลน์ ของ 
มหาวิทยาลัยสยามได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.ผ้ใช้บริการมีแหล'งข้อมลรายชื่อของตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบของสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในรูปแบบของ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ค้นคว้าอย่างสะดวกรวดเร็ว 
ยึ๋งขึ้น



รห ัส โค รงการ 6-02
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการปฏิบต๊งาน ของสำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ (ระยะที่ 3)"
ล ัก ษ ณ ะโค รงการ  n \ ใ ครงการ,ใหม่ 0  โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม

ข ้อ เส น อแ น ะใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ีผ ่าน ม า
สำนักฯควรจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet และควร

พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (พ !FI) ให้มีความเร็วสูง รวมทั้งควรพัฒนาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ เพื่อตอบสนอง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ได้มากขึ้น

โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แผ น งาน ส ่ง เส ร ิม ค ุณ ภ าพ น ักศ ึกษ า
ภ าย ใต ้ย ุท ธ ศ าส ต รม ห าวท ย าล ย  ท 1: พ ํฒนาคุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ัฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ัฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ีศ ักยภาพสูงใหได ้ร ับการยอมรับ  
และยกย ่องจากส ํงคม
ต ัวช ีว ัด ท ี 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จาก 

คะแนนเต็ม 5
โค รงก ารน ีส น ับ ส น น ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรุ<5 <5 4 4  CJ

ส ม ศ . ต ัวบ ่งช ี้ท ี่ ........................
ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ โค รงก าร  อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ และ คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยสยาม

หลักการและเหตุผล
ผลจากการสำรวจความพ ึงพอใจของผู้ใช ้บริการสำน ักหอสมุดท ี่ผ ่านมาในทุกๆ!]การศึกษา : สำนักฯสามารถ 

ตอบสนองความพึงพอใจโดยรวมให้ก ับผู้ใช ้บริการในระดับมากมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจในระยะ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 -2556 ได้คะแนนดังนี้ 3.76 3.65 และ 3.76 คะแนน ซงจะ 
เห็นได้ว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้!ช้บริการมีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากมาโดยตลอดโดยพบว่าผู้ใช ้บริการมีความ  
พึงพอใจในระดับมากในเกือบทุกด้าน ยกเว้นในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให ้บริการ ท่ีได้ร ับคะแนนอยู่ในระดับปานกลางมา 
โดยตลอด ทั้ง 3 ป ีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดที่คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ 
ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรพัฒนาในด้านประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet และระบบ 
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง และที่สำคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้มิความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานของมหาวิทยาลัยสยามในปีการศึกษา 2555 ที่ต ้องการพัฒนาสำนักหอสมุดในด้านพื้นที่ให  ้
ทันสมัยสามารถดึงดดให ้ม ิผ ้เข ้าใช ้ห ้องสมุดมากขึ้น ควบค่ก ันไปกับการพ ัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร ็วส ุง (พ ]-ท )qj qj t) q j q j '  '

ดังนั้น สำนักฯจึงได้จัดทำ โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพื้นที่การให้บริการและการปฏิบ ัต ิงานของ 
สำนักหอสมุด”ข้ึน เมื่อปีการศึกษา 2555 ซงโครงการนี้ได้จัดแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการ ออกเป็น 2 ระยะต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี
การศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2556 เพราะเป็นโครงการที่ต ้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก 
แม ้กระน ั้นโครงการก ็ย ังไม ่แล ้วเสร ็จครอบคลุมในท ุกระบบ ยังคงเหล ือระบบรักษาความปลอดภ ัยด ้วย RFID ดังน ั้นในป  ี
การศึกษา 2557 นี้ สำนักฯจึงได้จัดทำ โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการ 
ปฏิบ ัต ิงานของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(ระยะที่3)" ข ึ้นโดยวางกรอบการพัฒนาในด้าน “การควบคุมระบบประตูทางเข้า-

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



ออก” เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง(พ!- 
FI) พร้อมทั้งการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผ้ใช้บริการและสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก

'  1  qj SJ q

วัตถุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)

วัตถุป ระสงค
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

ตัวชีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เปีาหมาย
1.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมประตูทาง 
เข้า-ออกของสำนักฯให้ทันสมัยและ 
สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ 
สำนักฯได้ครบถ้วนและถูกต้องแม่นยำ 
ยี่งขี้น

สำนักฯ ได้รับการพัฒนา 
ระบบควบคุมประตูทางเข้า- 
ออกและสามารถใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ 
ต่างๆได้

ตามที่ได้ 
กำหนด

2.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ(ความเร็ว) 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์

ผ ู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

3.เพ ื่อความปลอดภัยในทรัพย์ส ินของมหาวิทยา 
ล ัยและเพ ื่อให ้ผ ูใช ้บริการ (น ักศึกษา คณาจารย์ 
และบ ุคลากร)เก ิดความเช ื่อatนในความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์ส ิน

ผ ู้ใช้บริการเถิดความเชื่อมั่นในความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตริ จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดาเนนงาน มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.ศึกษาระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออกเพื่อให้ 
รองรับกับการใช้บัตรผ่านเข้า-ออกประตูด้วยบัตร 
ระบบแถบแม่เหล็ก ของนักศึกษาและบุคลากร
2. จำแนกรายการสถิติต่างๆที่ต้องการให้มีในระบบ 
ควบคุมประตทูางเข้า-ออก เพื่อนำข้อมูลสถิติไปใช้ 
ในการพัฒนาสำนักฯต่อไป
3 .สำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเตรียมขอ 
อนุมัติ
4. ขออนุมัติโครงการ

5. ติดตั้งระบบควบคมประตทางเข้า-ออกชุ่ 41

6. ทดลองและตรวจสอบระบบควบคมประตชุ่ เน่

ทางเข้า-ออก



ระยะเวลา
การดาเน น งาน มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

7. ตรวจสอบระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
(พ !-FI)ที่ได้ติดตั้งไว!แล้วเมื่อ!]การศึกษาที่ผ่านมา
8. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WI
FI) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้!ช้บริการ 
และสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็น i3 
หรือ i5 และ รองรับUSB 3 (ปัจจุบันเป็น Pentium 
Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลามากกว่า 10ป ี) 
เพื่อเพี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูลสำ 
หรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสน 
เทศ เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น
10. จัดซิ้อ/จัดหาอุปกรณ์การพิมพ์อาทิเช่น เครื่อง 
Printer สำหรับผู้!ช้บริการและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ: ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
งบประมาณ

ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อ รวม รายจ่ายจริงป ี2556

หน่วย (บาท)
1/56 ปรับปรุงพ ื้นท ี่การให ้บริการและการปฎิบ ้ต ิงาน บริเวณชั้น 1 

และหน้าลิ'ฟท'ชั้น 1 ,2ของสำนักฯ
- 3,503,554.50บาท

2/56 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วส ูง (WI-FI) - ใช้งบฯรวมทั้งม.
3/56 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องม ืออ ุปกรณ ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

อ ุปกรณ ์ต ่อพ ่วง จอ LED ฯลฯ
- 2,687,519.00บาท

รวม รายการที่!-3 (ปีการศึกษา 2556) 6,191,073.50บาท
1/57 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของผูใ้ช้บริการและ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ติดตั้งระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก

100,000.-

2/57 ปรับปรงคอมพิวเตอร์ของบคลากรสำหรับการปฏิบัติ 
งานให้เป็น CPU13 หรือ i5 และ รองรับ USB 3 ให้มี 
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB RAM 4GB (ปัจจุบันเป็น 
Pentium Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลามากกว่า 
10ป ี)  เพื่อเพี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล 
สำหรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสน 
เทศ เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น

เครื่อง 4 20,000.- 80,000.-

3/57 ปรับปรงคอมพิวเตอร์ของผ่ใช้บริการสำหรับการสืบ 
ค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) ของสำนักฯให้ 
เป็นจอสัมผัส CPU i3 และ รองรับ USB 3

เครื่อง 6 15,000.- 90,000.-



งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน ่วย จำนวน ราคาต ่อ รวม รายจ่ายจริงป ี

ห น ่วย (บ าท )
2556

4/57 จัดซิ้อ/จัดหาอุปกรณ์การพิมพ์อาทิเช่น เครื่อง Printer 
สำหรับผใช้บริการ

เครื่อง 1 56,000.- 56,000.-

5/57 จัดซิ้อ/จัดหาอุปกรณ์การพิมพ์อาทิเช่น เครื่อง Printer 
สำหรับบคลากรผ้ปฎิบัติงาน

เครื่อง 6 4,000.- 24,000.-

รวม 350,000.-

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ป ระเม ิน “ แ บ บ ส อ บ ถ าม ค วาม พ ึงพ อ ใจข อ งผ ูใช ้บ ร ิก ารส ำน ัก ท ร ัพ ยาก รส ารส น เท ศ  (ส ำน ัก ห อ ส ม ุด ม ห าว ิท ยาล ัย  

ส ยาม ) ป ระจำป ีก ารศ ึก ษ า2557”
2. ป ระเม ิน จาก  จำน วน เค ร ื่อ งค อ ม พ ิว เต อ ร ์ท ี่ได ้ร ับ ก ารป ร ับ ป ร ุง
3. ป ระเม ิน จาก  ก าร เร ียก ใช ้ส ถ ิต ิต ่างๆ ได ้จร ิงต าม ท ี่ได ้ก ำห น ด ไว ้

I d A ___ไเไ 2/0/ประเยชนทคาดว่าจะ เดรับ
1. สำน ักฯ ม ีเท ค โน โล ย ีส ารส น เท ศ แ ล ะเค ร ื่อ งม ือ อ ุป ก รณ ์ก ารให ้บ ร ิก ารท ี่ท ัน ส ม ัย  และส อ ด ค ล ้อ งก ับ ค วาม  

ต ้อ งก ารข อ งผ ูใช ้ได ้อ ย ่างก ว ้างข วางม าก ย ึ๋งข ื้น
2. ผ ูใช ้บ ร ิการ (น ักศ ึกษ า ค ณ าจ าร ย ์ แ ล ะบ ุค ล าก ร) ม ีค วาม พ ึงพ อ ใน แ ห ล ่ง เร ียน ร ู้ แ ล ะ เก ิด ค วาม เช ื่อ ม ั่น ใน ค วาม  

ป ล อ ด ภ ัยใน ช ีว ิต และท ร ัพ ย ์ส ิน



รห ัส โค รงการ 6-03
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การจัดทำ WEB App. (“SiamU น ๖ ”)ฃองสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย”
ล ัก ษ ณ ะ โค ร ง ก าร 0 โครงการใหม ่ □  โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม  

ข ้อ เส น อแ น ะจ ากโค รงก ารใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ี่ผ ่าน ม า -

โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แ ผ น งาน ก ารป ระช าส ัม พ ัน ธ ์แล ะก ารส ื่อ ส าร  

ภ าย ใต ้ยท ธ ศ าส ต ร ์ม ห าว ิท ย าล ัย  ท ี่ 6: พ ัฒ น าแล ะป ร ับ ป รงระบ บ บ ร ิห าร
ตัวชวี ัดที 6.7 ระดับความพึงพอใจในการส่ือสารหรือประซาสัมพันธ็ในองค์กร >3.50

โค รงก ารน ีส น ับ ส น ุน ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.3 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
ห น ่วยงาน  สม ศ . ต ัว บ ่งช ี้ท ี่...........................

ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ โค รงก าร  อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางกัลยา นาคเสว ี
และนางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล

ห ล ักการและเห ต ุผ ล
ในปัจจุบัน การให้บริการด้านสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีความเจริญรุดหน้าไป 

อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลาย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายไร้สาย 
ความเร็วสูง (W i-Fi) ที่ส ่งผลให้ห ้องสมุด หน ่วยงานส่งเสริมการเริยนรู้ หน่วยงานการวิจ ัย และทุกองค์กรที่ 
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ต้องพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และเพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ซํ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย Gen Y ซํ่งล้วนแต่มี 
ความต้องการวิธีการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลและบริการสารสนเทศที่รวดเร็ว หลากหลาย และครบถ้วน รวมทั้งมี 
ความเป็นอิสระในการเข้าใช้ได้ในทุกที่ และทุกเวลาได้มากที่สุด

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี ้
จึงได้จัดทำโครงการ “การจัดทำ WEB App. (“SiamU ฆแ)”)”ของสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย” ขึ้น 
ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจะเป็นเรื่องของการสร้างงานหรือพัฒนางาน 
โดยมีเทคโนโลยีเป ็นส่วนสนับสนุน โดยริเร ิ่มการสร้างเว็บไซต์ของสำนักฯที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะการ 
เข้าถึงของผู้!ช้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น Responsive Website Design และ Mobile 
Website ทั้งนี้ในการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Library Mobile App./ ใ ม่ว่าจะเป็น 
Smartphone หรือ Tablet ของสำนักฯ จะมีการศึกษาความต้องการของผู้!ช้บริการประกอบการพัฒนาเพื่อให้ 
สามารถสนองตอบตามความต้องการของผู้!ช้บริการให้ใด้มากที่สุด

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)

ว ัตถ ุป ระส งค
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ล ล ัพ ธ ์

ตัวช วัีด เป ็าห มาย ตัวชีวัด เป ีาห มาย
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบริการสารสนเทศด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ

บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม/ 
อบรมความรู้ตามวัตถุ - 
ประสงค์ที่ตั้งไว้

อย่างน้อย 1 ครั้ง

2.เพื่อให้ทราบถึงสี่งที่ผู้ใช้ต้องการผ่าน 
โปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย (Library Mobile App.)

สำนักฯนำผลการสำรวจฯ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ตามลำดับความต้องการ

อย่างน้อย 5 ลำดับแรกท่ีมี 
ความต้องการสูงสุดได้รับ 
การพัฒนา

3 .เพื่อนำความรู้ทีไ่ด้รับมาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
บริการสารสน เทศโดยม เีทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยเป็นส่วนสนับสนุน

บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม/ 
อบรมความรูส้ามารถนำ 
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ได้ช่องทางส่ือสารท่ีทันสมัย 
ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย 
Web App. ที “SiamU Lib.”
ท ี่ใช้งานได้จริง

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การดำเน ิน งาน ระยะเวลา
«1 1บ1 cJ 1

1.ขออนุมัติโครงการ

2.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับ 
บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
3.จัดทำและแจกแบบสำรวจความต้องการในสิ่งที่ ผู้ใช้ 
บริการต้องการจากโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อ 
สารไร้สาย (Library Mobile App.)
4.วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจความต้องการฯ

5.Scan/ถ่ายภาพ หนังสือใหม่/ที่น่าสนใจ/ที่มีสถิติการยืม 
มากที่สูดของสำนักฯให้อยู่ในรูปแบบPDF เพื่อรองรับ 
ฟังค์ชั่นการแนะนำหนังสือ
6.สร้างเว็บไซต์ของสำนักฯที่รองรับกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Library 
Mobile App.)
7.ดำเนินการใช้บริการ W eb App. ท่ี “SiamU Lib.” บน 
อุปกรณ์สื่อสารไร ้สาย
8.สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ



วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบ ป ระม าณ

ท ี่ รายการ หน ่วย จำนวน ราคาต ่อห น ่วย รวม

1 ค ่า เข ้าร ่วม ก ารอ บ รม /ป ระช ุม /ส ัม ม น าเก ี่ยวก ับ บ ร ิก าร  
ส รส น เท ศ ด ้วย เท ค โน โล ย ีส ารส น เท ศ ให ม ่ๆ คน 3 1,500.00 บาท 4,500.- บาท

2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (CPUi3 หรือ i5 และ 
รองรับ USB 3 ให้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB RAM4GB 
(ปัจจุบันเป็น Pentium Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลา 
มากกว่า 10ป ี) เพื่อเพี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล 
สำหรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น)

เครื่อง 2 20,000.00 บาท 40,000.- บาท

รวม 4 4 ,5 0 0 .-บาท

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1.ประเมินจาก การที่บุคลากรของสำนักฯมีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยึ๋งบน 

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบํตงานจริง
2. ประเมินจาก แบบสำรวจความต้องการในสิ่งที่ผู!ช้บริการต้องการจากโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์

สือสารไร้สาย (Library Mobile App.)

3.ประเมินจาก ความพึงพอใจในการเข้าใช้ Web App. ท่ี “SiamU Lib” จากผู้เข้าใช้บริการ

I d A ______ไท 2 / 0 /ประเยชนทคาดว่าจะ เดํรับ

1. บุคลากรของffานักฯสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบํตหน้าที่ 
จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่บนอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย

2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัสมัยและตรงกับความต้องการ
3. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากขึ้น
4. ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย



รหัสโครงการ 6-04
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)

ชือโครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ประจำปีการศึกษา 2557”

ล ักษ ณ ะโครงการ0โครงการใหม่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม 

ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สำนักฯ ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปีการศึกษา เพื่อควบคุม 

ความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM2) สำน ักทรัพยากรสารสนเทศ  
(สำน ักหอสม ุด)

ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6: พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร ตัวชี้วัดที่ 6.8 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี 
การดำเนินการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพโดยเน้นประเด็นท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

โครงการนี้สนับสนนการประกันคณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง สมศ. ตัวบ่งชี้ที.่...

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ และ คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

หลักการและเหตุผล
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) เป ็นศ ูนย์กลางของข้อมูลและเป ็นแหล่งรวมของ 

ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท ที่ส่งเสริมและสนับส'นุนการเรยน การสอน การวิจัย ด้วยเทคโนโลยีที่ท ันสมัย ซง 
ทำให้สำนักฯ ต ้องปฏิบ ัต ิภารกิจในการให ้บริการในด้านต่างๆหลายด้าน ตั้งแต่ ด ้านงานให้บริการยืม-คืน งานบริการตอบ 
คำถามและช่วยการด้นคว้า งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล ็กทรอนิกส์งานวารสารและสี่งพ ิมพ์ 
พ ิเศษ งาน เอ กส ารและงาน ผล ิตค ู'ม ือต ่างๆ ใน ห ้องส ม ุด  งาน ระบ บ เท ค โน โล ย ีส ารส น เท ศ งานส ่งเสร ิม  เผยแพ ร ่และ 
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผ ู้ใช้ จ ึงเห ็นได้ว ่าสำนักฯ เป็น 
หน่วยงานที่สำคัญยิ่งในการที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้การปฏิบต๊งานตามพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยสยาม สามารถ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการศึกษาให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังใ?'น สำนักทรัพยากรสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงของ 
หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับน้อยหรือลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด สำนักฯ จึงได้จัดทำโครงการ 
“การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557” ขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ปองกันป'จจัยเสี่ยงและแก้ป'ญหาต่างๆ เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการ 
ปฏิป้ติงานของสำนักฯ

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

วัตถุป ระสงค
ตัวชีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เป็าหมาย

1.เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการ 
ปฏิบัติงานของสำนักฯ

สำนักฯมีการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงและมีแผนบริหารความ 
เสี่ยง

ม ีแผน 
บริหาร 
ความเสี่ยง

2.เพื่อดำเนินการควบคุมความเสี่ยง 
ตามแนวทางการดำเนินการ/การ 
จัดการความเสี่ยง แก้ปัญหา และลด 
ระดับความเสี่ยงของสำนักฯ

โอกาสและผลกระทบอัน 
เกิดจากความเสียหายลดลง 
ไม่เป็นผลเสียหายต่อการ 
ดำเนินงาน

ระดับความ 
เสี่ยงลด 
น้อยลง 
กว่าเดิม

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
บุคลากรของสำนักฯ และผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก 
คณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

1.ขออนุมํตโครงการ
2.วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความ 
เสี่ยง โดย คณะกรรมการดำเนินการ 
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยสยาม)
3 . จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
4.ดำเนินงานตามแผน

5.สรุปผลการดำเนินงาน

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม

-ค่าหมึกพิมพ์และค่ากระดาษจัดทำเอกสาร 
(ทรัพยากรฯเบิกจากส่วนกลาง)

รม 1



ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
ประเมินจาก แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) และผลการ 
ดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

I _ ^_ d A ____ f_ _ ไท 1/0/ประเยชนทคาดว่าจะ เดรับ
1. สำนักฯ มีแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
2. สำนักฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นผลเสียหายต่อการดำเนินงาน



รห ัส โค รงการ 6-05
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ประจำปีการศึกษา 2557”
ลักษณะโครงการ0โครงการใหม่ 0 โครงการต่อเนื่องหรือพัฒนาจากโครงการเดิม 
ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา

สำนักฯ ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูใช้บริการที่อยู่ในระดับน้อยหรือปานกลางไปวางแผนเพ ื่อปรับปรุง 
และพัฒนาจนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูใช้บริการได้ในระดับมากในทุกด้าน (ผลจากการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผูใชบ้ริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2555 และ 2556 โดยรวม ไดค้ะแนน 3.65 และ 3.76 ซึ่งผล 
การประเมินในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ยกเว้นในด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เก ี่ยวข้องเท่าน ั้น ที่ได้ผลการประเมินอยู่ใน  
ระดับปานกลางทั้งสองปีการศึกษา)

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการบริหารและการจัดการ
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: พ ํฒนาคุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ํฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ํฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพส ูงใหได ้ร ับการยอมรับ
และยกย ่องจากส ังคม ตัวชีวัดท ี 1 .1 4  ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยมีคะแนน
เฉล่ีย 3. 51ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5
โค ร งก าร น ีส น ับส น น ก ารป ระก ัน คูณภาพ ของ ส กอ. ตัวบ ่งช ีท ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรุ<5 <5 4 4  CJ

สมศ. ตัวบ่งชี้ท ี่.......................
ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ นางสาวอรชร ยี่ง,ใหญ่ และ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ

หลักการและเหตุผล
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม) เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงมี 

หน้าที่ร ับผิดชอบในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรยนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนั้น การให้บริการของสำนักฯ ย่อมส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพทางด้านการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยรวม สำนักฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงงาน 
บริการในด ้านต ่างๆ ให ้ท ันก ับความก ้าวหน ้าของเทคโนโลย ีสารสนเทศตามวิส ัยท ัศน ์ของมหาว ิทยาล ัย โดยเฉพาะอย่างย ี่งการ 
สนองตอบต่อความพึงพอใจสูงสุดของผูใช้บริการมาโดยตลอด แต่การที่จะประเมินผลการปฎิบต๊งานในการให้บริการในด้านต่างๆของqj จ ิ' น  *1 I

สำนักฯว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากน้อยเพียงใดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลในทุกๆด้านจากผู้ใช้โดยตรง
ดังนั้นสำนักฯ ซงได้ตระหนักถึงความสำคัญของผูใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยี่งนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลัก ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการของสำนักฯได้เป็นอย่างดี และประการสำคัญก็คือการนำไปสู่การ 
พัฒนาสำนักฯโดยรวม สำน ักฯจ ึงได ้ดำเน ินโครงการ “การสำรวจความพ ึงพอใจของผ ู้ใช ้บร ิการ สำน ักทร ัพยากรสารสนเทศ  
(สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557” ข้ึน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
ตั้งแต ่ป ีการศ ึกษา 2544 เป ็นด้นมา โดยได ้นำผลท ี่ได ้ร ับจากการสำรวจมาว ิเคราะห ์และดำเน ินการแก ้ไขเพ ื่อพ ัฒ นาสำน ักฯให  ้
เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ สามารถสนองตอบต่อความพึงพอใจของผูใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงสูดเสมอมา

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

วัตถุป ระส งค
ตัวช ีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เป็าหมาย

1.เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศที่มีต่อการบริการต่างๆ 
ของสำนักฯ

ผลการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ

อยู่ในระดับ 
มากกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ็ม 5 ใน 
ทุกดาน ( 7 ดาน)

2.เพื่อนำผลที่ได้รับจากการสำรวจ 
ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ 
ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน และ 
การให้บริการในด้านต่างๆ ของ 
สำนักฯ

สำนักฯ นำผลการประเมิน 
ความพึงพอใจด้านที่ได้ 
คะแนนในระดับน้อยหรือ 
ปานกลางจากปีการศึกษาที่ 
ผ่านมามาแก้ไขปรับปรุงและ 
พัฒนาการให้บริการให้ได้ 
คะแนนเพี่มมากขึ้น

ด้านที่ม ีคะแนนใน  
ระด ับน้อยหรือปาน 
กลางมีคะแนน  
เพิ่มฃี้นในระดับ 
มากกว่า 3.51

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย) จำนวนประมาณ 650 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

o ^ ระยะ ท ล าการดาเน น งาน
มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.ขออนุมัติโครงการ

2.พิจารณาแก้ไขปรับปรุงและจัดทำ

“แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผ ู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ
(สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ประจำปีการศึกษา 2557”
3.แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเ!เา หมาย
(นักศึกษาและคณาจารย์ ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างจากทุกคณะวิชา)
4.วิเคราะห์และประเมินผลแบบสอบถาม

5.สรุปและรายงานผล

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)



งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม
1 ค่ากระดาษและหมึกจัดทำแบบสอบถามและสรุปผล 

650 ชุด (ทรัพยากรฯเบิกจากส่วนกลาง)
รม 5 -

-

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย 
สยาม) ประจำปีการศึกษา 2557”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักฯ ได้รับทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการต่างๆของสำนักฯและรับทราบถึง 

ความต้องการที่ผู้ใช้บริการคาดหวังจากสำนักฯ
2. สำนักฯ ได้นำผลจากการสำรวจไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ 

ของสำนักฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง



รหัสโครงการ 6-06
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ชือโครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบต๊งานของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ประจำปีการศึกษา 2557”
ล ักษ ณ ะโครงการ0โครงการใหม ่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม  

ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สำนักฯ ควรนำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน ื่องในส่วนของข้อเสนอแนะที่ย ังไม ่ได ้รับการ 

พัฒนา

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานพ ้ฒ นาค ุณ ภาพ สำน ักทร ัพยากรสารสนเทศ  
(สำน ักหอสม ุด) ตามผลการป ระเม ิน ค ุณ ภ าพ การศ ึกษ าภ ายใน  ป ีก ารศ ึก ษ า 2556

ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: พ ัฒ นาค ุณ ภาพ และศ ักยภาพของน ักศ ึกษาโดยเน ้นการพ ัฒ นาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ทํกษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ัฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ัฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพสูงใหได ้ร ับการยอมรับ  
และยกย ่องจากส ํงคม
ตัวชีวัดที 1.15 มีกลไกในการกลั่นกรองข้อเสนอแนะต่อบริการต่างๆ และนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการ 

โครงการนี้สนับสนนการประกันคณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณภาพการศึกษา9 9 <5

ภายใน สมศ. ตัวบ่งชี้ที่...................

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรภัทรหาญนุสสรณ์ และ คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานสำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

หลักการและเหตุผล
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้ดำเน ินการด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัต ิงาน  

มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมาโดยได้เรี่มจากการจัดทำ “แผนงานการสร้างระบบ4

ประกันคุณภาพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม” ซงส่งผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของสำนักฯอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจาก สำนักฯ เป ็นแหล่งให้บริการสารสนเทศที่สำคัญยี่งในการสนับสนุน  
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังใ4น การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของห้องสมดย่อมต้องมีคุณภาพ จึงจะสามารถตอบสนองและ 
ทันต่อการพ ัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามที่ได้ดำเน ินการจัดการศึกษาอย่างมีค ุณภาพและได้มาตรฐานที่ส ูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องมาโดยลำดับ

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา สำนักฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้ว ัดคุณภาพให้มีลักษณะเฉพาะตรงตามภารกิจหลัก 
ของสำนักฯเพื่อนำผลการประเมินคุณภาพไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานใหดยี่งฃื้นอีกทั้งมุ่งมั่นในอันที่จะ 
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้!ช้บริการให้มากยี่งขื้น ซงก็ได้รับความสำเร็จตามเ!เาหมายที่ตั้งไว้ 
และสำหรับป กีารศ ึกษา 2557 ส ำน ักฯ ได ้ม ุ่ง เน ้น ท ี่ก ารป ร ับ ป ร ุงแล ะพ ัฒ น าตาม ที่คณ ะผ ูป้ระเม ิน ได ้ให ้ข ้อ เสน อแนะใน  
องค์ประกอบที่ม ิคะแนนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ๋า รวมทั้งการนำผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช ้บริการในด้านที่ได ้ 
คะแนนน้อยถึงปานกลาง มาวางแผนพัฒนา ดังนั้น สำนักฯ จึงได้จ ัดทำโครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบ ัต ิงานของ 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557” ข้ืน

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต O' ๙

วัตถุป ระสงค
r i ) s m  น น H ท

ตัวชีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เป็าหมาย
1.เพื่อให้การดำเนินการประกัน 1 .ผลการประเมินคุณภาพ ม ีค่าคะแนน
คุณภาพการปฏิบต๊งานของสำนักฯ ภายในประจำปีการศึกษา อยู่ในระดับด ี

ม ีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2557 มาก
2.เพื่อให้คุณภาพ'ของการ,ให้บริการ 2.สำนักฯได้รับการพัฒนา มากกว่า ร้อย
การบริหารจัดการและการดำเนิน ตามท ี“คณะกรรมการตรวจ ละ 80 ของ
งานต่างๆ ของสำนักฯ มีส่วนในการ ประเมินการประกันคุณภาพ จำนวน
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยามมีการ GI „ 1-1 a-fci a-' 3̂ภาย๒ ” เดไห้ขอเสนอแนะ ข้อเสนอ แนะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท ีม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซงประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขัน้ตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ส.ค. IU. ย.

1.ขออนุมัติโครงการ

2.ประชุม “คณะกรรมการดำเนินการประ- 
กันคุณภาพการปฏิบต๊งานของสำนักฯ” 2
เด ือน/ครั้งเพ ื่อ
■วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสำนักฯ ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาและนำมาปรับปรุง/แก้ไข
-นำเสนอแผนงาน/โครงการฯ ต่าง  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนา
สำนักฯ



การดำเน ิน งาน ระยะเวลา
«1 ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. <=1 เม.ย. พ.ค.

■ทบทวนปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
ของสำนักฯ และตัวชี้วัดคุณภาพให้มี 
ลักษณะเฉพาะตรงตามเอกลักษณ์ของ 
หน่วยงาน
■ติดตามและประเมินการดำเนินงานต่างๆ 
ของสำนักฯ
3.ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง  ๆ
ภายในสำนักฯ พร้อมทั้งจัดทำ“รายงาน 
ประจำปี”
4.ดำเนินการจัดทำเอกสาร “รายงานการ 
ประเมินตนเอง (SAR)”
5.ตรวจสอบการดำเนินการประกัน 
คุณภาพการปฏิบัติงานภายในโดย 
“คณะกรรมการตรวจประเมินการ 
ประกันคุณภาพภายใน”
6.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ 
ประเมินการประกันคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของสำนักฯ ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของสำนักฯ ท่ี 
http://e-library.siam.edu

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน ่วย จำนวน ราคาต ่อ รวม รายจ่ายจริงปี2556

หน ่วย
1 ค่าจ ัดทำเอกสารรายงานประจำป ี,

รายงานการประเม ินตนเอง เล่ม 37 70.27.- บาท 2,600.- บาท 1,610.-บาท
2 ค่าจ ้าง/ค ่าตอบแทนผู้ตรวจประเม ินฯ คน 3 ใช้งบฯรวมของ 

สำนักประกัน 
ค ุณภาพการศึกษา

ใช้งบฯรวมของสำนัก 
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา

3 ค่าอาหาร ของว่างและเครื่องด ื่มของ 
ผู้ตรวจประเมินฯ

คน 3 ใช้งบฯรวมของ 
สำนักประกัน 

ค ุณภาพการศึกษา

340.-บาท

รวม 2,600.- บาท 1,950.-บาท

http://e-library.siam.edu


ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
ประเมินจาก ผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักฯและผลการพไฆนาตามที่ฯๆณะกรรมการตรวจประเมินการ 
ประกันคุณภาพภายใน” ไดให้ข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบํตงานของffานักฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประกัน 

คุณภาพการศึกษา และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. การปฏิบํตงานของบุคลากรสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูใช้บริการได้อย่างสูงสุด
3. ระดับคุณภาพการดำเนินงานของffานักฯ ในด้านต่างๆ ซํ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ การ 

ดำเนินงาน การบริการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้เป็นส่วนหนํ่งในการส่งเสริมให้ 
มหาวิทยาลัยสยามมีการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยึ๋งขึ้นอย่างต่อเนื่อง



รห ัส โค รงการ 6-07
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การพัฒนาบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557” 

ล ัก ษ ณ ะ โค ร ง ก า ร 0 โค ร ง ก าร ให ม ่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม  

ข ้อ เส น อ แน ะจ าก โค รงการใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ี่ผ ่าน ม า
สำนักฯ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อให้การบริการสารสนเทศของสำนักฯ 

มีประสิทธิภาพและสามารถดึงลูดผู้เข้าใช้บริการได้มากยึ๋งขื้น

โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แผน งานบร ิหารและการพ ัฒ นาบ ุคลากร

ภ าย ใต ้ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ม ห าว ิท ย าล ัย  ท ี่ 6: พ ัฒ น าแล ะป ร ับ ป ร ุงระบ บ บ ร ิห าร  ต ัวช ี้ว ัด ท ี่ 6.9 การจัดการความรูในทุกหน่วยงาน 
โดยเน ้นการจัดการเร ียนการสอนและการวิจ ัย

โค รงก ารน ีส น ับ ส น น ก ารป ระก ัน ค ณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
<5 <5 4 4

ส กอ. ต ัวบ ่งช ี้ท ี่ 7.2 การพ ัฒ น าห น ่วยงาน ส ู่ก ารเป ็น องค ์กร เร ียน ร ู้ ส ม ศ . ต ัว บ ่งช ี้ท ี่......................

ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ โค รงก าร  อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์

ห ล ักการและเห ต ุผ ล
เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อการบริหารงานของทุกองค์กร กล่าวคือ องค์กรใด 

ท ี่สามารถสรรหาบุคลากรที่ม ีความรู้ความสามารถสูงและมีประสบการณ ์ตรงตามภาระหน้าท ี่ในอัตราส่วนที่พอเพ ียงต่อการ 
ปฏ ิบ ัต ิงานได้และสามารถพัฒนาบุคลากรให ้ม ีความรู้และทักษะย่อมเป็นองค์กรที่ม ีโอกาสประสบความสำเร็จในการปฏิบ ัต ิ 
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยี่งองค์กรที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางการศึกษา นอกจากการ 
สรรหาบ ุคลากรท ี่ม ีความรู้ความสามารถสูงแล ้ว ย ังม ีความจำเป ็นส ูงส ุดท ี่จะต ้องพ ัฒนาบ ุคลากรผ ู้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ให ้ม ีความรู้ 
ความสามารถและทักษะรอบด้าน เพื่อให้เป็นบุคลากรที่ม ีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะก้าวทันกับพัฒนาการ 
ของความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศซงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะคุณภาพของบุคลากรจะสะท้อนให้เห ็นถึงคุณภาพ 
ขององค์กรและคุณภาพของผู้รับบริการ ซงก็คือคุณภาพของบัณฑิตด้วย

สำน ักทรัพยากรสารสนเทศ (สำน ักหอสม ุดมหาว ิทยาล ัยสยาม) ในฐานะท ี่เป ็นส ่วนหน ื่งขององค ์กรท ี่ให ้บร ิการ  
ทางด้านการศึกษา มีบ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิหน้าท ี่ภายในห้องสมุดในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ไปจนถึง 
ระด ับผ ู้อำนวยการสำน ัก ล ้วนแต ่จำเป ็นต ้องเป ็นผ ู้ท ี่สำเร ็จการศ ึกษามาจากสายว ิชาช ีพโดยตรงเป ็นส ่วนใหญ ่ ท ั้งทางด้าน  
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และ/หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของห้องสมุดในฐานะที่เป็น 
แหล่งสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับผู้ใช้ห้องสมุด ซง 
ส่วนใหญ่ ได้แก ่ น ักศ ึกษาในทุกระดับการศึกษา และ คณาจารย์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรผู้มส่วนร่วมในการนำ 
องค์กรคือมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยตลอดจนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นสำนักฯ จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นผู้ท ี่ม ีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเน ื่องและสมาเสมอ เพ ื่อให้ห ้องสมุดในฐานะที่เป ็นแหล่งสนับสนุนและส่งเสริม  
วิชาการโดยตรงให ้ก ับมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบ ัต ิภารกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ประสิทธิผลของการพัฒนา

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



บุคลากรนอกจากจะเกิดผลในด้านมาตรฐานของคุณภาพของบุคลากรและมาตรฐานของงานแล้ว ยังสามารถตอบสนองทันต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการที่เพี่มมากขึ้นตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซํ่งเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและ 
ไม่หยุดยั้ง

วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)

วัตล ุป ระสงค
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

ต ัวช ีว ัด เปีาหมาย ต ัวช ีว ัด เปีาหมาย
1.เพ ื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักฯให้มี 
ความรู้และทักษะในการปฏิบ ัต ิงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยี่งขึ้น

จำนวนบุคลากรของสำนักฯที่ 
ได้รับการพัฒนา (อบรม/ 
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)

ไม่น้อยกว่าร้อย 
ละ 80

สำนักฯสามารถดำเนินงาน 
บรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วิ'ด 
ของโครงการ/กิจกรรมตาม 
แผนปฎิบติ ิการประจำ

ร้อยละ 90 
ของตัวชี้วิ'ด 
ทั้งหมด

361 3> -=5 ใๅ &QJ <=รผูเชบรการ เดรบความพง 
พอใจโดยรวมด้านการ 
ให้บริการของบุคลากร

ในระดับ 
มากกว่า 3.55

2.เพื่อให้บุคลากรไดมกิจกรรมการ 
แลกเปล ี่ยนเรยนรู้ร ่วมก ันและสามารถนำ 
ผลท ี่ได ้ร ับไปพ ัฒ น าห น ่วยงาน

มีการประชุมเพื่อการแบ่งปัน 
ความร้และแลกเปลี่ยนเรียนร้

อย่างน้อยภาค 
การ ศึกษาละ 1
คร้ัง

ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน 
เรียนเสามารถนำประเด็น

3/-=ร่1ๅ 3̂0/ 1 C/ <31 3*31ความเท เดรบมาปรบ เช เน 
การปฎิบิติงานจริง

อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ม อีงค์ความเที่รวบรวมได้ อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
บุคลากรของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) อย่างน้อยจำนวน 19 คนที่ได้รับการ 

พัฒนาจากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 23 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดำเนินงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 4̂ เม.ย. พ.ค.ม.ย. ม.ค.

1.ขออนุมัติโครงการ
2.จัดอบรม/จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ 
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทางวิชาการ/ 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.จัดประชุมเพือการแบ่งป๋'นความรู้และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดประเด็น 
ความรู้และกลุ่มเปาหมายที่ต้องการพัฒนา
4.ประเมินผลการปฏิบต๊งาน'ของบุคลากร

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)



งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม รายจ่ายจริงปี2556

1 ค่าเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/ 
สัมมนา/ศึกษาดูงานทางวิชาการ/ 
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

คน 19 526.32 บาท 10,000.- บาท 6,200.- บาท

รวม 10,000.- บาท 6,200.-บาท

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมินจาก จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
2. ประเมินจาก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลงานการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการ 

ปฏบตงานจรง
3. ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา2557”

I d A ___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ
1. บุคลากรของสำนักทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรของสำนักทรัพยากรสารสนเทศได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ปฏิบํตงานจริง
3. ผู้ใช้ห้องสมุดมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการให้บริการจากบุคลากรที่มีคุณภาพ



รหัสโครงการ 6-08
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)

ชือโครงการ “การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) ผ่านทาง 
Facebook”

ลักษณะโครงการ0 โครงการใหม่ □ โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม 

ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา -

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: พ ํฒ นาค ุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาท ํกษะสากล ท ํกษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ํฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ํฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพสูงใหได ้ร ับการยอมรับ  
และยกย ่องจากส ํงคม
ตัวชีวัดที 1.13 จำนวนซ่องทาง/ก ิจกรรมทีจ่ ัดให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น (ภายใต้กฎกติกาของสังคม)

โครงการนีสนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชีที 2.3 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
หน่วยงาน สมศ. ตัวบ่งชี้ท ี่.......................

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางกัลยา นาคเสวี นางสาวกัลยาณีวีระยุทธวิไล 
และ นางสาวอรชร ยี่งใหญ่

หลักการและเหตุผล
สืบเน ื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการส ื่อสารและโทรคมนาคม ทำให้ผ ู้คนในสังคม 

สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันตลอดจนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในยุคโลกไร้พรมแดน ห้องสมุดจึงมิได้มีบทบาท 
หน้าที่เป็นเพียงแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ที่รอให้ผู้!ช้ก้าวเข้ามาใช้บริการดังเช่นแต่ก่อนเท่าใ4น แต่ 
ห้องสมุดยังต้องสามารถตอบสนองรองรับความต้องการตามวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น 
ส่วนหนํ่งในชีวิตประจำวันได้ ซํ่งหนํ่งในรูปแบบของสังคมออนไลน์ที่ผ ู้คนนิยมใช้ในปริมาณมากเป็นอันดับ 
หนํ่ง คือ Facebook ดังใ4น รูปแบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้องกับวิถี 
ชีวิตประจำวัน จึงเป็นความจำเป็นอย่างยึ๋งต่อการเพึ๋มช่องทางที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้บริการ 
ห้องสมุด

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึง 
ได้จัดทำโครงการ “การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ 
(สำนักหอสมุด) ผ่านทาง Facebook” ขึ้น เพื่อให้ผู้!ช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับทางสำนักฯ ได้อีกช่องทาง 
หนึ่ง ในขณะเดียวกันสำนักฯ ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารและสามารถ 
เข้าถึงผู้!ช้บริการได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

วัตถุป ระสงค
ตัวชีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เป็าหมาย

1.เพื่อเพี่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระ- 
หว่างผู้!ช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากร) กับสำนักฯ

จำนวนช่องทางการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ 
กับสำนักฯ

1 ช่องทาง

2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของสำนักฯ เข้าถึงผู้ใช้บริการ 
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ระดับความพึงพอใจใน 
การสื่อสารหรือประชา 
สัมพันธ์ในองค์กร

มากกว่า
3.50

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขัน้ตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ส.ค. IU. cJ 1

1.ขออนุมัติโครงการ

2 .สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผ้ใช้'บ
บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร)
กับสำนักฯ ผ่านทาง Facebook ที่ Facebook. 
Com/siamlib
3.ดำเนินการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสารข้อมูลของสำนักฯ ผ่าน 
Facebook.com/siamlib
4.สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของ 
สำนักฯ
5.วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจความ 
พึงพอใจฯ

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) 
งบประมาณ
A หน่วย 0 ราคาต่อหน่วยท รายการ จานวน รวม
-

รวม



ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1.ประฌินจาก ช่องทางการติดต่อสื่อสาร(ทาง Facebook.com/siamlib) ซํ่งได้เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง

2. ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช้บริการffานักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557”

_ I _ A  A ____ 1 พ .-ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ

1. สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการ 
สื่อสารข้อมูลไปยังผูใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง (ทาง Facebook.com/siamlib)

2. ผูใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆของสำนักฯได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากขึ้น
3. ผูใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนเของมหาวิทยาลัย



รหัสโครงการ 7-01
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)
ชื่อโครงการ “การเผยแพร่ความร้และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557”qj Q Q
ลักษณะโครงการ0 โครงการใหม่ □ โครงการต่อเนื่องหรือพัฒนาจากโครงการเดิม 
ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา -

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ ะ 7 ตัวชี้วัดที่ 7.3 มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการนี้สนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

สมศ. ตัวบ่งชี้ที่.......................
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 

นางสาวอรชร ยึ๋งใหญ่ และนางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล

หลักการและเหตุผล
หนึ่งในสี่พันธกิจหลัก ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง 

ทุกคณะวิชาและหน่วยงานภายในสถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญ และได้มีการดำเนินงานในด้านดังกล่าว 
โดยสามารถบรรล ุผลในระด ับด ีมากมาโดยตลอด น ับต ั้งแต ่เร ิ่มม ีระบบการประเม ินการประก ันค ุณ ภาพ 
การศึกษาขึ้นในมหาวิทยาลัย ดังใ4นสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) จึงได้ยึดถือ 
เป็นหนํ่งในภารกิจหลักที่สำคัญตลอดมา ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ของสำนักฯที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น 
ในการจัดตั้งสำนักฯ ด ังน ี้ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ท ั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และความรู้ 
ท ั้วไปตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศ ิลปวัฒนธรรมที่เป ็น 
เอกลักษณ์ของชาติไทย ให้กับผู้!ช้” และยังได้กำหนดนโยบายในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไว้ เพื่อให้ 
เป็นแนวปฏิบัต ิสำหรับบุคลากร ซ ึ่งหนึ่งในสี่ข ้อของนโยบายดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาทุกปีการศึกษา ได้แก่ 
“การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด ้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการจัดนิทรรศการ/จัดบอร์ด/ 
จัดมุมความรู้/การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมตามโอกาส”

ในปีการศึกษา 2557 “คณะทำงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ” ได้กำหนดกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการจัดนิทรรศการ/ จัดทำคสิปวีดิโอ/ จัดมุมความรู้/ การเผยแพร่ความรู้ท ี่ 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมตามโอกาสไว้อย่างน้อย 6 เรื่อง/ปี รวมทั้งกิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการจัดส ่งบ ุคลากรของสำน ักฯเข ้าร ่วมกิจกรรม 
ท างด ้าน ศ ิลป ว ัฒ น ธรรมก ับ ท างมห าว ิท ยาล ัย  ท ั้งน ี้ เพ ื่อให ้การท ำน ุบ ำร ุงศ ิลป ว ัฒ น ธรรมเป ็น ไป ตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้ตั้งไว้

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ล ล ัพ ธ ์

ว ัตถ ุป ระส งค
ต ัวช ีว ัด เป ็าห มาย ต ัวช ีว ัด เป ีาห มาย

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมเกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญา 
ของชาติไทย และเพื่อเผยแพร่พระ 
เกียรติคุณและเกียรติคุณของบุคคล 
สำคัญ ที่มีคุณูปการต่อสังคมและ 
ประเทศชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สำนักฯได้เผย แพร่ความรู้ที่ 
เกี่ยวคับศิลปวัฒนธรรมตาม 
โอกาส

ไม่น้อยกว่า 6 
เรื่อง/ปี

ผ ู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ต่อการเผยแพร่ ความรู้ที่ 
เกี่ยวคับศิลปะและวัฒนธรรม

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
และสร้างเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้คับผู้ใช้บริการและ 
บุคลากรของสำนักฯ

สำนักฯได้จัดหาและมีทรัพยา 
กรสารสนเทศด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมไว้ให้บริการ 
เพี่มขึ้น

จำนวนไม่น้อย 
กว่า 3,000 เล่ม

สำนักฯได้จัดสภาพ แวดล้อม 
ให้มีสุนทรยภาพเพื่อตอบ 
สนองความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการในระดับมาก

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

บุคลากรของสำนักฯได้เข้าร่วม 
ในกิจกรรมการทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมของทาง 
มหาวิทยาลัย

ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 

90 ของจำนวนบุค- 

ลากรของ??านักฯ 

ทั้งหมด

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซงประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ข ั้น ตอน การดำเน ิน โครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.

1.ขออนุมัติโครงการ

2.จัดทำคลิปวีด ิโอและเผยแพร่ความรู้และ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส ิร ิก ิต ึ๋ 
พระบรมราชินีนาถ เรื่อง “82 พรรษา มหา

=̂ร <น’ ? I =̂V „ราชน: วนแม่แห่งชาต”
3.จัดทำคทิป,วีดิ'โอและเผยแพร่ความรู้ 
เก ี่ยวคับประวํติและผลงาน ดร. ณรงค์มงคล 
วาณิช เรื่อง “15 สิงหาคม 2557 วันที่ระลึก 
ถึงท่านผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม”
4.จัลทำคทิป'วีด โัอและจัดฉายภาพยนต์ 
เผยแพร่ความรู้และเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระสังฆราช องค ท่ี์ 19 และ ว่าทีส่มเด็จ 
พระสังฆราช องค์ท่ี 20 เรื่อง “สมเด็จ 
พระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”



ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 ส.ค. 13J. cJ 1

5.จัดทำคลิปวีดิโอและเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มรดกภูม ิ
ป๋ญญาทางวัฒนธรรม11 2557”
6 .จ ัดทำคลิปวีดิโอและเผยแพร่ความรู้ 
และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เร ื่อ ง “1 0 ธันวา 
ประชาธิปไตยไทย”
7.จัดทำคลิปวีดิโอและนิทรรศการ 
เผยแพร่ความรู้และเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง 
“8 7 พรรษา มหาราชา”
8 .จ ัดทำคลิปว ีด ิโอและนิทรรศการ 
เผยแพร่ความร ู้และเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมาร เรื่อง “60 พรรษา: เจ้าฟ้ามหาจักร ี
นารรัตน”
9. จัดทำคลิปวีดิโอและเผยแพร่ความร ู้ 

วัฒนธรรมไทย เร ื่อ ง “ครอบครัวสุข 
สันต์ วันสงกรานต์”
10. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม
11.จัดส่งบุคลากรของสำนักฯเข้าร่วมใน 
กิจกรรมการท ำ น ุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ของทางมหาวิทยาลัย
12.จัดสภาพแวดล้อมภายในสำนักฯให้มี 
สุนทรภาพ
13.จัดทำแบบสอบถามและสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเผย 
แพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ 
สำนักฯ
14.วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจฯ

ว ัน -เวล า-ส ถ าน ท ี่ด ำเน ิน โค รงก าร  ะ ต ลอ ด ป ีก ารศ ึกษ า 2557 ท ี่ ส ำน ัก ท ร ัพ ย าก รส ารส น เท ศ  (ส ำน ักห อ ส ม ุด )



งบ ป ระม าณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม

วิธีประเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1.ประเมินจาก จำนวนกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

2. ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของ 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2557”

I ๘' A ___1___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ

1. สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมใน 
ด้านต่างๆ อาทิเช่น ที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเผยแพร่ 
พระเกียรติคุณของบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาทิเช่น สมเด็จพระญาณ 
ส์งวร สมเด็จพระส์งฆราช สกลมหาสังฆปรนายก และว่าที่สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 สมเด็จพระมหารัชมัง 
คลาจารย์(ช่วง วรปุญโญ) พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี้พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมาร ตลอดจนการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง 
ยึ๋งท่านผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม (ดร. ณรงค์มงคลวนิช)
2. ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบํตงาน และ/หรือ การดำเนินชีวิตประจำวัน และ/หรือ ในด้านการเรยนการสอน



รหัสโครงการ สห. 1-01
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตปีการศึกษา 2557”
ลักษณะโครงการ n \ใครงการ,ใหม่ 0 โครงการต่อเนื่องหรือพัฒนาจากโครงการเดิม
ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาทีผ่านมา

ความร่วมมือระหว่างสำนักฯและคณะวิชาในการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาด้านการพัฒนาทักษะ/ความรู้ในการศึกษา 
ค้นคว้าและเรยนรู้ด้วยตนเองในโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ ยังมีน้อย ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมควรมีการประชาสัม- 
พันธ์และประสานงานขอความร่วมมือไปยังคณะวิชาในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อเพึ๋มจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรม 
ให้ได้ตามเ!เาหมายและมีจำนวนมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสการเรยนรู้ของนักศึกษา ให้กว้างขวางมากย่ีงข้ืน 
โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: ฟัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาโดยเน้นการฟัฒนาทํกษะสากล ฟ้กษะการเรียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พํฒนาความรู้และทํกษะตามมาตรฐานก่อนสำเร็จการศึกษา รวม^งพํฒนานักศึกษาทีมืศักยภาพสูงใหได้รับการยอมรับ 
และยกย่องจากสํงคม
ตัวชวีัดที 1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตริยมความพร้อมในการเรยน
ตัวชวีัดที 1.8 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตริยมความพร้อมในการเรยน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน 

โครงการ 3.51 ข้ึนไป จาก 5 
ต ัวชวีัดที 1.12 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์ครบทุกประเด็นต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
โครงการนีสนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชีที 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

V 1
สมศ. ตัวบ่งชีที 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร ย่ีง,ใหญ่ นายทศพร คิริโชค 
ทรัพย์และนางสาวกาญจนี รักม่ัน

หลักการและเหตุผล
ตามที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที ่

หลักของสำนักฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลาง 
ของข้อมูลข่าวสารและเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรฯหลากหลายประเภท ทั้งประเภทสี่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ล่งเสริม 
และสน ับสน ุนการเร ียนการสอน การศึกษาด้นคว้า และการว ิจ ัยด ้วยเทคโนโลยีท ี่ท ันสม ัย ซงแม้ว ่าในป ็’จ จุบ ันนี้ ผ ู้ใช ้จะ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ตาม แต่เนื่องจากข้อมูลจากแหล่ง 
ต่างๆท ั้นม ีปริมาณมากมายมหาศาล การท ี่จะได ้มาซ ึ่งข ้อม ูลท ี่ด ีม ีค ุณค ่าตรงตามความต้องการของผ ู้ใช ้ได ้อย ่างถ ูกต ้องและ  
รวดเร็วนั้น ก็ยังคงต้องอาศัยการใช้ทักษะในการค้นคว้าที่ชำนาญ เพ ื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งข้อมูลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งทรัพยากร 
สารสนเทศประเภทสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ก็ยังคงเป็นทรัพยากรฯหลักที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 
ขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ห้องสมุดมาโดยตลอด

ดังนั้น สำนักฯ จ ึงได้จ ัดทำโครงการ “การส ่งเสร ิมการร ู้สารสนเทศและการเร ียนรู้ตลอดชีว ิต” ข ึ้นอ ีกเพ ื่อให ้เป ็น  
โครงการต่อเนื่อง และเพื่อเพี่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้กว้างขวางมากยี่งขื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
สยามให้ได้ร ับความรู้และทักษะ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าส ู่โลกแห่งการศึกษาสืบเนื่องไป 
จนถึงในช่วงการทำงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใฝ่หาความรูให้กับนักศึกษาตามอัตลักษณ  ์
ที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ตลอดจนเป็นการล่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดให้คับ 
ผู้ใ ช ด้้วย

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เช ิงผ ล ผ ล ิต เช ิง ผ ล ล ัพ ธ ์

ว ัต ถ ุป ระ ส งค
ตัวช ีวัด เป ็าห ม าย ตัวชีวัด เป ีาห ม าย

1.เพ ื่อเผยแพร่ความรู้และแกทักษะการใช้ 
ห ้องสมุด/การปฐมนิเทศและการสืบด้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์/ส ื่ออิเล ็กทรอนิกส์ให้กับ 
ผู้!ช ้ห ้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยี่งนักศึกษาใน 
ระดับปริญญาตร

ร้อยละของนักศึกษาใหม่ทีเข้าร่วม 
กิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพื่อ 
เตรียมความพร้อมในการเรียน

ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของน ักศ ึกษาท ี่เข ้า 
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำ 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
เพ ื่อเตรยมความพร้อมในการเรยน

ม ีคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมมาก 
กว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ็ม 5

จำนวนนักศ ึกษาท ี่เข ้าร ับการอบรม 
การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ 
ออนไลนัต่างๆ

800 คน จาก 
10 คณะ

ผ ู้เข ้าร ่วมกิจกรรมได้ร ับความรู้จาก 
การเข ้าร ับการอบรมการสืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลนัต ่างๆ

ในระดับ 
มากกว่า 3.55

2.เพ ื่อกระตุ้นผู้เข ้าใช้ห ้องสมุด โดยเฉพาะอย่าง 
ยี่งน ักศึกษา และคณาจารย์ให ้ม ีนิสัยรักการอ่าน 
และปลูกฝ ็งอ ัตล ักษณ ์ด ้านการใฝ ่รู้ให้ก ับน ักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยสยาม

ร้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีอ ัตลักษณ์ 
ในด้านการใฝ่ร ู้จากสถิต ิการยืม 
ทรัพยากรสารสนเทศเพ ึ๋มข ึ้น

ร้อยละ 20

3.เพ ื่อส ่งเสริมการใช้1ทรัพยากรสารสน เทศอย่าง 
คุ้มค่าก่อให้เก ิดประโยชน์สูงสุด

มีการใช ้ฐานข ้อม ูลออนไลนั 
เพ ึ๋มขึ้น

Vรอยละ 20 /
ข

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
นักศึกษาในระดับปริญญาตรชั้น!]ที่ 1 ที่เข้ารับการปฐมนิเทศฯจำนวนประมาณ 3000 คนจากทุกคณะ/ทั้งหมด 11คณะ 
นักศึกษา,ในระดับปริญญาตรชั้นบที่ 1-4 ที่เข้ารับการการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลฯจำนวนประมาณ 800 คนจากทุกคณะ/ทั้งหมด 11 
คณะ (การตั้งค'าเ!เาหมายของจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศและรับการอบรมไดใช้เกณฑ์ร้อยละเป็นฐานในการคิดคำนวณ จาก 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับปริญญาตรจำนวนประมาณการจากปีการศึกษา 2556 ซํ่งมีทั้งหมดประมาณ 7,993 คน ค่าเนาหมาย 
ที่ตั้งไว้ร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวน 800 คนจาก 11คณะได้แก่ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์7 8 คน:จากทั้งหมด 785 คน 2.คณะบริหาร172 
คน:จากทั้งหมด 1,723 คน 3.คณะศิลปศาสตร์188คน:จากทั้งหมด 1,883 คน 4.คณะนิติศาสตร์2 3 คน:จากทั้งหมด 226ค น 5.คณะนิเทศ 
ศาสตร์ 125 คน:จากทั้งหมด 1,247 คน 6.คณะวิทยาศาสตร์ 82 คน:จากทั้งหมด 828 คน 7.คณะพยาบาลศาสตร์ 26 คน:จากทั้งหมด 257 
คน 8.คณะเภสัชศาสตร์22 คน:จากทั้งหมด 215 คน 9.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 64 คน:จากทั้งหมด 636 คน 10.fiณะแพทยศาสตร์2 
คน:จากทั้งหมด 14คน 11.วิทยาลัยศิลปะการแสดง 18คน:จากทั้งหมด 179 คน)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดำเนินงาน
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค.ม.ย. ม.ค.

1.ขออนุมัติโครงการ ✓
2.ประสานงานไปยังคณบดี เพื่อกำหนดวัน 
เวลา การจัดปฐมนิเทศ/อบรมนักศึกษาของแต่ 
ละคณะวิชา

✓ ✓ ✓ ✓

3.จัดเตรยมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สถานที่ และ 
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ/การแนะนำ 
ทรัพยากรสารสนเทศ/อบรมการสืบค้น/ค้นคืน 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์

ร ✓ ✓ ✓



ระยะเวลา
การดำเนินงาน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 4̂ เม.ย. พ.ค.ม.ย. ม.ค.
4.จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและแนะนำ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ” และ “อบรมการ 
สืบค้น ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ”
5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและ 
การยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนัก ฯ “นัก 
อ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของสยาม”
6.ดำณินการคัดเลือก ประกาศผล และมอบ 
รางวัล ยกย่อง ชมเชย “นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่ 
รู้ของสยาม”

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท ี่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต ่อหน่วย รวม รายจ่ายจริงป ี2556

1 ค่าของรางวัลชนะเลิศ “นักอ่านดาวทองและ 
ผู้ใฝ่รู้แห่งสยาม” ประเภทนักศึกษาและ 
ประเภทอาจารย์

ช้ิน 2 1,000.- บาท 2,000.- บาท 1,500.■บาท

2 เอกสารการประชาสัมพันธ์,เอกสารการปฐม 
นิเทศ/อบรมฯ และเอกสารการสัารวจความ 
พึงพอใจผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ/อบรมฯ 
(ทรัพยากรฯเบิกจากส่วนกลาง)

รีม 5 กระดาษ 4ร ีม

รวม 2,000.- บาท 1,500.-บาท

ว ิธ ปีระเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
2. ประเมินจาก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
3. ประเมินจาก การเปรียบเทียบสถิติของผู้เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษาที่ผ่านมา

I ๘' A ___1___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดํรับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น 

ฐานข้อมูลออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับการปลูกฝัง และพัฒนานิสัยรักการอ่านและอัตลักษณ์การใฝ่รู้มากขึ้น
3. ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้



รหัสโครงการ สห.!-02
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)มหาวิทยาลัยสยาม)

ช ือโค รงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2557”
ลักษณะโครงการ n \ใครงการใหม่ 0 โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม

ข้อเสนอแนะจากโครงการในในปีการศึกษาทีผ่านมา
สำนักฯ ควรจัดหาทรัพยากรให้มีความหลากหลายและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ 

ได้มากขึ้น อ ีกทั้งงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา 2556 ถ ึงแม้จะบรรลุตามเ!เาหมายที่ต ั้งไว้ท ี่ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 680.■บาท ต่อนักศึกษา 1 คน ยังควรดำเนิน การให้ไค้เพี่มมากขึ้นตามสัดส่วนค่าบำรุงห้องสมุดที่นักศึกษาแต่ 
ละคนต้องจ่ายต่อปี

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการบริหารและการจัดการ
ภายใต้ยุทธศาสตรมหาวทยาลย ท 1: พํฒนาคุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาฟ ้กษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ัฒ นาความร ู้และฟ ้กษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม'm พ ัฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพส ูงใหได ้ร ับการยอมรับ
และยกย ่องจากส ังคม ตัวชีวัดท ี 1 .1 4  ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีความพ ึงพอใจต ่อบริการต ่างๆ ท ี่มหาว ิทยาล ัยจ ัดให ้โดยมคีะแนน
เฉลี่ย 3. 51ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

โครงการนีสนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชีที 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สมศ. ตัวบ่งชี้ท ี่.......................

ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ นางสุดา ทองซิว นางพรรณี จ ิวพ ุทธิธรรม นางสาวพรพิศ
องค์ศรัทธา และนายทศพร ค ิร ิโชคทรัพย ์

หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดนับว่าเป ็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ม ีความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ห ้องสมุดได้มี

โอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามความต้องการและความสนใจ จึงถือว่าห้องสมุดเป็นหัวใจสำคัญในการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้ก ับผู้ใช ้เน ื่องจากมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ซงให้ความรู้และ
วิทยาการที่ทันสมัยให้กับผู้ใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยี่ง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซงผู้ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก จึงจำเป็นที่จะต้อง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและให้ความรุ,ครอบคลุมในทุก  ๆ ค้าน มาไว้เพื่อให้ผูใช้บริการไค้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ให้'บิ จ ่จ ่1 'บิ
ทันกับพัฒนาการของวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง  ๆ อย่างสมรเสมอ และต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากการจัดหาทรัพยากรฯที่ตรง 
ตามหลักสุตรต่าง  ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยqj I

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)ไค้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพี่มมากขึ้นโดยลำดับอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปีการศึกษามาโดยตลอดเพื่อให้ไค้สัดส่วนตาม“มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544” ซงไค้กำหนด
สัดส่วนจำนวนหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา ไว้ที่ 15 เล่ม : 1 คน ซึ่งในป กีารศึกษา 2554 สามารถจัดหนังสือเป็นจำนวน 6,065
เล่ม ค ิดเป ็นสัดส่วน1 8 เล ่ม: 1 คนสำหรับปีการศึกษา 2555 สำนักฯสามารถจัดหาหนังสือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6,573 เล่ม คิด
เป็นจำนวนหนังสือทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าได้สัดส่วนที่ 20 เล่ม ะ 1 คน และในปีการศึกษา 2556 สำนักฯ
สามารถจัดหาหนังสือเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 7,050 เล่ม คิดเป็นจำนวนหนังสือทั้งหมด 198,758 เล่มต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 8807.1 คนได ้ส ัดส ่วนท ี่ 22.57 เล่ม ะ 1 คน และได้ใช ้งบประมาณเพ ื่อการสนับสนุนห ้องสมุดในด้านการจัดหา

<1 <1

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



ทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าถึง 725.19 บาท: 1 คน จากงบประมาณจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
6,386,787.79 บาทต่อน ักศึกษาเต ็มเวลาเท ียบเท ่า 8807.1 คน (ท ั้งน ี้ไม ่รวมงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ  ์
การศ ึกษาและอ ื่นๆ) ซ งจะ เห ็น ได้'ว ่าส ำน ักฯ ได ม้ ีพ ัฒ น าก ารใน ก ารจ ัด ห าท ร ัพ ยาก รส ารส น เท ศ ได ้ใน ส ัดส ่วน ท ี่เก ิน จาก  
“มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544” ได้กำหนด และได ใ้ช ้งบประมาณเพ ื่อการน ี้เก ือบร้อยละ 100 (90.65%) ของ 
เง ินงบประมาณค่าบำร ุงห ้องสม ุดท ี่น ักศ ึกษาแต ่ละคนต ้องจ ่ายต ่อปี (800 บาท:ปี) แม ้กระน ั้นก ็ตาม สำนักฯ ก็ย ังคงม ุ่งม ั่นท ี่จะ 
ตอบสนองความพ ึงพอใจในด ้านจำนวนทรัพยากรฯ ให ้ก ับผ ู้ใช ้ให ้มากที่ส ุด และเพ ื่อให ้ม ีทรัพยากรสารสนเทศท ี่หลากหลาย 
มากขึ้น อ ีกท ั้ง เพ ื่อ เป ็น การพ ัฒ น าให ้มาตรฐาน ใน ด ้าน ล ัดส ่วน ด ังกล ่าว เพ ี่มมากข ึ้น เก ิน กว ่ามาตรฐาน ข ั้น ตรท ี่ทางส ำน ักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได ก้ำหนด สำนักฯจึงได ้จัดทำ โครงการ “การเพิ่มจำนวนทรัพยากรสารสนเทศป ีการศึกษา 
2557” ขึ้นเป ็นโครงการต่อเน ื่องในทุกปีการศึกษา

วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ล ล ัพ ธ ์

ว ัตถ ุป ระส งค
ตัวช ี วัด เป ็าห มาย ตัวชีวัด เป ็าห มาย

1.เพื่อให้ผู้ใช้บริการของสำนักฯ 
ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ 
ทันสมัยและตรงตาม ความ 
ต้องการของผู้ใช้

1.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสน 
เทศที่ทันสมัยไวิให้บริการแก่ผู้ใช้

2.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสน 
เทศที่ตรงตามความต้องการของ 
ผู ้ใช้

ม ีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.84คะแนน 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.77

2.เพื่อให้สำนักฯ มีทรัพยากร 
สารสนเทศที่หลากหลาย และมี 
พัฒนาการในด้านจำนวนทรัพยา 
กรสารสนเทศที่เพียงพอและ 
เหมะสม

1.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน 
ด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

ม ีค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.66คะแนน

ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้ใช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน



ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดาเนนงาน มิ .ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี .ค. เม.ย. พ.ค.

1 . ขออนุมัติโครงการ

2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัย และตามความต้องการของผู้ใช้ อาทิ 
เช่น จาก “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศสำหรับ 
ผูใ้ช้เพื่อจัดหาเข้าสำนักหอสมุด”
3.พิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
4.ตรวจสอบความซํ้าซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ
5.สำรวจและเปรียบเทียบราคากับแหล่งจำหน่าย/แหล่ง 
ผลิตทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆและตรวจสอบราคา 
จากเครือข่ายในการบอกรับฐานข้อมูลร่วมกัน
6.ดำเนินการขออนุมัติ
7.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามที่ไต้รับอนุมัติ
8.นำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการให้กับผู้!ช้ 
โดยเร็ว
9.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ใหม่ ในเว็บไซต์ของสำนักฯ ทุกวันที ่  1 ของทุกเดือน ที ่  

http ะ // e-library.siam.edu
10.จัดเก็บสถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ไต้จัดหา
ท.วิเคราะห์และรายงานใน “รายงานประจำ!] 2557 
ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยสยาม)”

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ที่ รายการ หน ่วย จำนวน ราค าต่อหน ่วย รวม รายจ่ายจริงปี2556

1 จดซอหนงสอ เล่ม 7,000 457.14 บาท 3,200,000.- บาท 2,903,267.05บาท
2 จัดซ ื้อวารสาร/หน ังส ือพ ิมพ ์ ชื่อเรื่อง 577 3,812.83 บาท 2,100,000.- บาท 2,213,182.- บาท
3 จัดซ ื้อโสตทัศนวัสดุ แผ่น 470 106.18 บาท 100,000.- บาท 78,371.50 บาท
4 จัดซ ื้อฐานข ้อม ูลว ิชาการออนไลน ์เช ิงพาณ ิชย ์ ฐาน 17 71,176.47 บาท 1,260,000.- บาท 1,191,967.24บาท

รวม 6,660,000.- บาท 6,386,787.79บาท



วิธีประเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยสยาม) ประจำปีการศึกษา 2557”
2. ประเมินจาก จำนวนเงินงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจำนวนหนังสือต่อจำนวนนักศึกษา 

เต็มเวลาเทียบเท่า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีพัฒนาการในด้านลัดส่วนจำนวนที่เพึ๋มมากกว่าในปี 

การศึกษาที่ผ่านมา
2.ผู้ใช้บริการของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและหลากหลาย ตรงตาม 

ความต้องการมากยิ่งขึ้น



รห ัส โค รงการ 6-02
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการปฏิบต๊งาน ของสำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ (ระยะที่ 3)"
ล ัก ษ ณ ะโค รงการ  n \ ใ ครงการ,ใหม่ 0  โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม

ข ้อ เส น อแ น ะใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ีผ ่าน ม า
สำนักฯควรจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet และควร

พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (พ !FI) ให้มีความเร็วสูง รวมทั้งควรพัฒนาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ เพื่อตอบสนอง 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ได้มากขึ้น

โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แผ น งาน ส ่ง เส ร ิม ค ุณ ภ าพ น ักศ ึกษ า
ภ าย ใต ้ย ุท ธ ศ าส ต รม ห าวท ย าล ย  ท 1: พ ํฒนาคุณภาพและศักยภาพของน ักศ ึกษา'โดยเน ้นการ'ฟ ้ฒนาท ํกษะสากล ฟ ้กษะการเร ียน ฟ้กษะ 
การใช้?รวิตของนักศึกษา พ ัฒ นาความร ู้และท ํกษะตามมาตรฐานก ่อนสำเร ็จการศ ึกษา รวม^งพ ัฒ นาน ักศ ึกษาท ีม ืศ ักยภาพสูงใหได ้ร ับการยอมรับ  
และยกย ่องจากส ํงคม
ต ัวช ีว ัด ท ี 1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จาก 

คะแนนเต็ม 5
โค รงก ารน ีส น ับ ส น น ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรุ

<5 <5 4 4 CJ

ส ม ศ . ต ัวบ ่งช ี้ท ี่ ........................
ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ โค รงก าร  อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์ และ คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยสยาม

หลักการและเหตุผล
ผลจากการสำรวจความพ ึงพอใจของผู้ใช ้บริการสำน ักหอสมุดท ี่ผ ่านมาในทุกๆ!]การศึกษา : สำนักฯสามารถ 

ตอบสนองความพึงพอใจโดยรวมให้ก ับผู้ใช ้บริการในระดับมากมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจในระยะ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 -2556 ได้คะแนนดังนี้ 3.76 3.65 และ 3.76 คะแนน ซงจะ 
เห็นได้ว่าการประเมินความพึงพอใจของpflชู้บริการมีคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับมากมาโดยตลอดโดยพบว่าผู้ใช ้บริการมีความ  
พึงพอใจในระดับมากในเกือบทุกด้าน ยกเว้นในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให ้บริการ ท่ีได้ร ับคะแนนอยู่ในระดับปานกลางมา 
โดยตลอด ทั้ง 3 ป ีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายในของสำนักหอสมุดที่คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ 
ข้อเสนอแนะไว้ว่า ควรพัฒนาในด้านประสิทธิภาพและความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย internet และระบบ 
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง และที่สำคัญที่สุดก็คือ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ให้มิความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานของมหาวิทยาลัยสยามในปีการศึกษา 2555 ที่ต ้องการพัฒนาสำนักหอสมุดในด้านพื้นที่ให  ้
ทันสมัยสามารถดึงดดให ้ม ิผ ้เข ้าใช ้ห ้องสมุดมากขึ้น ควบค่ก ันไปกับการพ ัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายความเร ็วส ุง (พ ]-ท )qj qj t) qj qj '  '
ดังนั้น สำนักฯจึงได้จัดทำ โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพื้นที่การให้บริการและการปฏิบ ัต ิงานของ 
สำนักหอสมุด”ข้ึน เมื่อปีการศึกษา 2555 ซงโครงการนี้ได้จัดแบ่งระยะเวลาในการดำเนินการ ออกเป็น 2 ระยะต่อเนื่อง ตั้งแต่ป ี
การศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2556 เพราะเป็นโครงการที่ต ้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก 
แม ้กระน ั้นโครงการก ็ย ังไม ่แล ้วเสร ็จครอบคลุมในท ุกระบบ ยังคงเหล ือระบบรักษาความปลอดภ ัยด ้วย RFID ดังน ั้นในป  ี
การศึกษา 2557 นี้ สำนักฯจึงได้จัดทำ โครงการ "การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการและการ 
ปฏิบ ัต ิงานของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ(ระยะที่3)" ข ึ้นโดยวางกรอบการพัฒนาในด้าน “การควบคุมระบบประตูทางเข้า-

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



ออก” เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการทดสอบระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง(พ!- 
FI) พร้อมทั้งการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผ้ใช้บริการและสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก'  1  qj S J  q

วัตถุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)

ว ัต ถ ปุ ร ะ สงค
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ล ล ัพ ธ ์

ต ัวช ีว ัด เป ็าห มาย ต ัวช ีว ัด เป ีาห มาย
1.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมประตูทาง 
เข้า-ออกของสำนักฯให้ท ันสมัยและ 
สามารถจัดเก ็บข้อมูลสถิต ิการเข ้าใช้ 
สำนักฯได้ครบถ้วนและถูกต้องแม่นยำ 
ยี่งขี้น

สำนักฯ ได้รับการพัฒนา 
ระบบควบคุมประตูทางเข้า- 
ออกและสามารถใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูลสถิต ิ 
ต ่างๆได้

ตามที่ได ้ 
กำหนด

2.เพ ื่อพัฒนาประสิทธิภาพ(ความเร็ว) 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ 
และอุปกรณ์

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน 
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

3.เพ ื่อความปลอดภัยในทรัพย์ส ินของมหาวิทยา 
ล ัยและเพ ื่อให ้ผ ูใช ้บริการ (น ักศึกษา คณาจารย์ 
และบ ุคลากร)เก ิดความเช ื่อatนในความปลอด 
ภ ัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน

ผู้ใช้บริการเถิดความเชื่อมั่นในความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในระดับ 
มากกว่า 
3.51

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช ้ห ้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตริ จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
ระยะเวลา

การดาเน น งาน มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1.ศึกษาระบบควบคุมประตทูางเข้า-ออกเพ ื่อให้ 
รองรับกับการใช้บ ัตรผ่านเข้า-ออกประตูด้วยบัตร 
ระบบแถบแม่เหล็ก ของนักศึกษาและบุคลากร
2. จำแนกรายการสถิติต ่างๆที่ต ้องการให้ม ีในระบบ 
ควบคุมประตูทางเข้า-ออก เพ ื่อนำข้อมูลสถิต ิไปใช้ 
ในการพัฒนาสำนักฯต่อไป
3 .สำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพ ื่อเตรียมขอ 
อนุมัติ
4. ขออนุมัติโครงการ

5. ติดตั้งระบบควบคมประตทางเข้า-ออกชุ่ 41

6. ทดลองและตรวจสอบระบบควบคมประตชุ่ เน่

ทางเข้า-ออก



ระยะเวลา
การดาเนนงาน มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

7. ตรวจสอบระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 
(พ !-FI)ที่ได้ติดตั้งไว!แล้วเมื่อ!]การศึกษาที่ผ่านมา
8. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WI
FI) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้!ช้บริการ 
และสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็น i3 
หรือ i5 และ รองรับUSB 3 (ปัจจุบันเป็น Pentium 
Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลามากกว่า 10ป ี) 
เพื่อเพี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูลสำ 
หรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสน 
เทศ เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น
10. จัดซิ้อ/จัดหาอุปกรณ์การพิมพ์อาทิเช่น เครื่อง 
Printer สำหรับผู้ใช้บริการและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ: ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
งบประมาณ

ที่ รายการ หน ่วย จำนวน ราคาต ่อ รวม รายจ่ายจริงป ี2556

ห น ่วย (บาท )
1/56 ปรับปรุงพ ื้นท ี่การให้บริการและการปฎิบ ้ต ิงาน บริเวณชั้น 1 

และหน ้าลิ'ฟท'ช้ัน 1,2ของสำนักฯ
- 3,503,554.50บาท

2/56 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วส ูง (WI-FI) - ใช้งบฯรวมทั้งม.
3/56 พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องม ืออ ุปกรณ ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 

อ ุปกรณ ์ต ่อพ ่วง จอ LED ฯลฯ
- 2,687,519.00บาท

รวม รายการที่!-3 (ปีการศึกษา 2556) 6,191,073.50บาท
1/57 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของผูใ้ช้บริการและ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ติดตั้งระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก

100,000.-

2/57 ปรับปรงคอมพิวเตอร์ของบคลากรสำหรับการปฏิบัติ 
งานให้เป็น CPU13 หรือ i5 และ รองรับ USB 3 ให้มี 
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB RAM 4GB (ปัจจุบันเป็น 
Pentium Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลามากกว่า 
10ป ี) เพื่อเพี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล 
สำหรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงทรัพยากรสารสน 
เทศ เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นด้น

เครื่อง 4 20,000.- 80,000.-

3/57 ปรับปรงคอมพิวเตอร์ของผ่ใช้บริการสำหรับการสืบ 
ค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) ของสำนักฯให้ 
เป็นจอสัมผัส CPU i3 และ รองรับ USB 3

เครื่อง 6 15,000.- 90,000.-



งบ ป ระม าณ
ท ี่ รายก าร ห น ่วย จำน วน ราค าต ่อ รวม รายจ่ายจริงป ี

ห น ่วย (บ าท )
2556

4/57 จัดซ ิ้อ/จ ัดหาอุปกรณ ์การพ ิมพ ์อาท ิเช ่น เครื่อง Printer 
สำหรับผใช้บริการ

เครื่อง 1 56,000.- 56,000.-

5/57 จัดซ ิ้อ/จ ัดหาอุปกรณ ์การพ ิมพ ์อาท ิเช ่น เครื่อง Printer 
สำหรับบคลากรผ้ปฎิบัต ิงาน

เครื่อง 6 4,000.- 24,000.-

รวม 350,000.-

วิธีประเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1. ประเมิน“แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย 

สยาม) ประจำปีการศึกษา2557”
2. ประเมินจาก จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุง
3. ประเมินจาก การเรียกใช้สถิติต่างๆได้จริงตามที่ได้กำหนดไว้

I ๘' A ___1___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ
1. สำนักฯ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความ 

ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากยึ๋งขื้น
2 .ผู้ใช ้บริการ(นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากร)มีความพึงพอในแหล่งเรียนรู้และเกิดความเชื่อมั่นในความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



รห ัส โค รงการ 6-03
ห น ่วยงาน  สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)
ช ือโค รงการ “การจัดทำ WEB App. (“SiamU น ๖ ”)ฃองสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย”
ล ัก ษ ณ ะ โค ร ง ก าร 0 โครงการใหม ่ □  โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒ นาจากโครงการเด ิม  

ข ้อ เส น อแ น ะจ ากโค รงก ารใน ป ีก ารศ ึก ษ าท ี่ผ ่าน ม า -

โค รงก ารน ี้อ ย ู่ภ าย ใต ้แผ น  (ข อ งส ำน ัก /ศ ูน ย ์) แ ผ น งาน ก ารป ระช าส ัม พ ัน ธ ์แล ะก ารส ื่อ ส าร  

ภ าย ใต ้ยท ธ ศ าส ต ร ์ม ห าว ิท ย าล ัย  ท ี่ 6: พ ัฒ น าแล ะป ร ับ ป รงระบ บ บ ร ิห าร
ตัวชวี ัดที 6.7 ระดับความพึงพอใจในการส่ือสารหรือประซาสัมพันธ็ในองค์กร >3.50

โค รงก ารน ีส น ับ ส น ุน ก ารป ระก ัน ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ. ต ัวบ ่งช ีท ี 2.3 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
ห น ่วยงาน  สม ศ . ต ัว บ ่งช ี้ท ี่...........................

ผ ู้ร ับ ผ ิด ช อ บ โค รงก าร  อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางกัลยา นาคเสวี 
และนางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล

ห ล ักการและเห ต ุผ ล
ในปัจจุบัน การให้บริการด้านสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีความเจริญรุดหน้าไป 

อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่ทันสมัยหลากหลาย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายไร้สาย 
ความเร็วสูง (Wi-Fi) ท ี่ส ่งผลให้ห ้องสมุด หน ่วยงานส่งเสริมการเริยนรู้ หน่วยงานการวิจ ัย และทุกองค์กรที่ 
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ต้องพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และเพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ซํ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย Gen Y ซํ่งล้วนแต่มี 
ความต้องการวิธีการลื่อสารและเข้าถึงข้อมูลและบริการสารสนเทศที่รวดเร็ว หลากหลาย และครบถ้วน รวมทั้งมี 
ความเป็นอิสระในการเข้าใช้ได้ในทุกที่ และทุกเวลาได้มากที่สุด

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้ตระหนักถ ึงความสำคัญด ังกล่าวนี้ 
จ ึงได้จัดทำโครงการ “การจัดทำ WEB App. (“SiamU ฆแ)”)”ของสำนักหอสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย” ขึ้น 
ทั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นจะเป็นเรื่องของการสร้างงานหรือพัฒนางาน 
โดยมีเทคโนโลยีเป ็นส่วนสนับสนุน โดยริเร ิ่มการสร้างเว ็บไซต์ของสำนักฯที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะการ 
เข้าถึงของผู้!ช้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น Responsive Website Design และ Mobile 
Website ทั้งนี้ในการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Library Mobile App./ ใ ม่ว่าจะเป็น 
Smartphone หรือ Tablet ของสำนักฯ จะมีการศึกษาความต้องการของผู้!ช้บริการประกอบการพัฒนาเพื่อให้ 
สามารถสนองตอบตามความต้องการของผู้!ช้บริการให้ใด้มากที่สุด

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557



วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)

ว ัต ถ ุป ร ะ สงค
เช ิงผลผล ิต เช ิงผ ล ล ัพ ธ ์

ต ัวช ีว ัด เป ็าห มาย ต ัวช ีว ัด เป ีาห มาย
1.เพ ื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับบริการสารสนเทศด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ

บ ุคลากรได้เข ้าร ่วมประชุม/ 
อบรมความรู้ตามวัตถุ - 
ประสงค์ท ี่ต ั้งไว้

อย่างน้อย 1 ครั้ง

2.เพ ื่อให้ทราบถึงสี่งที่ผ ู้ใช ้ต ้องการผ่าน 
โปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย (L ibrary Mobile App.)

สำนักฯนำผลการสำรวจฯ 
มาใช้ในการปฏิบัต ิงานจริง 
ตามลำดับความต้องการ

อย่างน้อย 5 ลำดับแรกที่มี 
ความต้องการสูงสุดได้รับ 
การพัฒนา

3.เพ ื่อนำความรู้ท ีไ่ด ้ร ับมาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัต ิงานหรือพัฒนางาน 
บริการสารสน เทศโดยม เีทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยเป็นส่วนสนับสนุน

บุคลากรที่เข ้าร่วมประชุม/ 
อบรมความรูส้ามารถนำ 
ความรู้ทีไ่ด ้ร ับมาประยุกต ์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ได้ช่องทางส่ือสารท่ีทันสมัย 
ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย 
Web App. ที “SiamU Lib.”
ท่ีใช้งานได้จริง

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ข ั้น ตอน การดำเน ิน โครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 1บ1 cJ 1

1.ขออนุมัติโครงการ

2.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับ 
บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
3.จัดทำและแจกแบบสำรวจความต้องการในสิ่งที่ ผู้ใช้ 
บริการต้องการจากโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อ 
สารไร้สาย (Library Mobile App.)
4.วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจความต้องการฯ

5.Scan/ถ่ายภาพ หนังสือใหม่/ที่น่าสนใจ/ที่มีสถิติการยืม 
มากที่สูดของสำนักฯให้อยู่ในรูปแบบPDF เพื่อรองรับ 
ฟังค์ชั่นการแนะนำหนังสือ
6.สร้างเว็บไซต์ของสำนักฯที่รองรับกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Library 
Mobile App.)
7.ดำเนินการใช้บริการ Web App. ท่ี “SiamU Lib.” บน 
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
8.สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ



วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

งบประมาณ
ท่ี รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม
1 ค่าเข้าร่วมการอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับบริการ 

สรสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ คน 3 1,500.00 บาท 4,500.- บาท
2 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (CPUi3 หรือ i5 และ 

รองรับ USB 3 ให้มีพ ื้นที่จ ัดเก็บข้อมูล 1TB RAM4GB 
(ปัจจุบันเป็น Pentium Dual-Core ซํ่งใช้งานมาเป็นระเวลา 
มากกว่า 10ปี) เพ ื่อเพ ี่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล 
สำหรับงานที่เก ี่ยวเน ื่องกับการเข ้าถ ึงทรัพยากรสารสนเทศ 
เช่น App, E-book, ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น)

เครื่อง 2 20,000.00 บาท 40,000.- บาท

รวม 44,500.-บาท

วิธีประเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1.ประเมินจาก การที่บุคลากรของffานักฯมีความรู้ในด้านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยึ๋งบน 

อุปกรณ์สื่อสารไร้สายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบํตงานจริง
2. ประเมินจาก แบบสำรวจความต้องการในสิ่งที่ผู!ช้บริการต้องการจากโปรแกรมห้องสมุดบนอุปกรณ์

สือสารไร้สาย (Library Mobile App.)
3.ประเมินจาก ความพึงพอใจในการเข้าใช้ W eb App. ท่ี “SiamU Lib” จากผู้เข้าใช้บริการ

I ๘' A ___1___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดรบ

1. บุคลากรของffานักฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบํตหน้าที่ 
จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่บนอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย

2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัสมัยและตรงกับความต้องการ
3. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากขึ้น
4. ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย



สรุปแผนปฏิบัติการประจำ 

(Routine Action Plan ะ RAP)

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวัทยาลัยสยาม)

ปีการสืกษา 2557
(1 มิถุนายน 2557 -  31 พฤษภาคม 2558)



คำน่า

สรุปแผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action Plan ะ RAP) สำนักทรัพยากรสารสนเทศ 
(ส ำน ัก หอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตาม 
แผนงาน /โครงการ รวมทั้งสรุปการบรรลุเป็าหมายตามตัวบ่งชี้ของการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 
ในส่วนของการดำเนินงานประจำในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 -  31 
พฤษภาคม 2558) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและไดให้คำแนะนำพร้อมทั้งได้ 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทั้งการบริหาร และการดำเนินงาน เพื่อที่สำนักฯ จะได้นำไปปรับปรุงและ 
พัฒนางาน ในด้านต่าง  ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ สรุปแผนปฏิบัติการประจำฯ ฉบับนี้ยังใช้เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานจากกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณและ 
ขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของสำนักฯ 
ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจให้การส่งเสริมและสนับสนุน และปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ อย่างเต็มกำลัง จนทำให้ 
สำนักฯเจริญ ก้าวหน้าและพัฒนามาโดยลำดับ

อาจารย ์จ ิรภ ัทร ห าญ น ุส ส รณ  ์
ผ ู้อำน วย การส ำน ัก ท ร ัพ ย าก รส ารส น เท ศ  

(ส ำน ัก ห อ ส ม ุด ม ห าว ิท ยาล ัยส ยาม )
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1. ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนบุคลากร

ระดับการศึกษา จำนวน
ตำกว่าปริญญาตรี 2
ปริญญาตรี 19
ปริญญาโท 2
ปริญญาเอก -
รวม 23

งบประมาณปีการศึกษา 2555, 2556 และ 2557

ปีการศึกษา ขออนุมัติ ใช้จริง

2555 8,800,000.- บาท 7,296,902.23 บาท
2556 10,614,500.- บาท 12,587,511.29 บาท

2557 7,144,100.- บาท 6,624,384.76

1. แนวการพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2556

จุดแข็ง แนวทางเสริม

ทรัพยากรสารเทศ (หนังสือ,วารสาร,ฐานข้อมูล 
ออนไลป้ ฯ) มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใข้ และครอบคลุมทุกหลักสูตรที่เปีดสอนใน 
มหาวิทยาลัย

สำนักหอสมุดนำเสนอโครงการเฟือขอรับการ 
สนับสบุนงบประมาณเพื่อสรรหาทรัพยากร 
สารสนเทศและงบฯในการพัฒนาสำนักฯ อย่าง 
ต่อเนื่อง

สำนักหอสมุดมีการพัฒนาห้องสมุดสู่ E-library 
และการปรับปรุง Database ให้มีคุณภาพมากขึ้น

สำนักหอสมุดดำเนินการประกันคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อพัฒนางานด้าน 
ต่างๆ และสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบมากขึ้น



จุดอ่อน แนวทางพัฒนา

ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย internet ต้องเพิ่มประสิทธ ิ
ภาพให้มากยิ่งขึ้นและอุปกรณ์ประเภทจำนวนเครื่อง 
ถ่ายเอกสารที่ให้บริการมีจำนวนน้อย

สำนักหอสมุดควรน่าเสนอโครงการเฟือพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างสำนักฯและคณะวิชาในการ 
ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาด้านการพัฒนาทักษะ/ 
ความเในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองใน 
โครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ ยังมืน้อย

ผู้รับผิดขอบโครงการ/กิจกรรมควรมีการ
ประขาสัมพันธ์และประสานงานขอความร่วมมือไป
ยังคณะวิขา'ในเ'ชิงรุกมาก'ข้ึน



สรุปผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตังิานประจำปกีารศกึษา 2557 

ตัวชี้ว ัดและค่าเป้าหมาย

ตัวเลขฐาน 
(ปี 2556)ตัวชีวัด ค่าเป้าหมายกลาง ค่าเป้าหมายสำนักฯ ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 3.76 มากกวา่ 3.51 มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.76

ได้ 3.96

ร้อยละของโครงการทบีรรลุตัวซีวัดโครงการทุกตัวต่อจำนวนโครงการ 
ท้ังหมด

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ได้ ร้อยละ 81.82 
จากท้ังหมด 11 โครงการ

ตัวซ้ีวัดอ่ืนๆตามภารกิจหลักของหน่วยงาน (ถ้ามี)

ตัวช ีวัด ตัวเลขฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
(ปี 2556)

จำนวนสิงสนับสนุนการเรียนรู้(ทรัพยากร 
สารสนเทศ)ทีเ่พยึงพอและเหมะสม 
ผลจากการประเมินความพงึพอใจของผูใ้ซบ้ริการ 
ในด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทตีรงตาม 
ความตอ้งการ และความทนัสมัยของทรัพยากร 
สารสนเทศ

-ความพึงพอใจด้านจำนวนทรัพยากร 
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.66 
-ความพึงพอใจด้านการมีทรัพยากร 
สารสนเทศตรงตามความต้องการมีคะแนน 
เฉล่ีย 3.77
-ความพึงพอใจในความทันสมัยของ 
ทรัพยากรสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.84

-ความพึงพอใจด้านจำนวนทรัพยากรสารสน 
เทศมีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.66 
-ความพึงพอใจด้านการมีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตรงตามความต้องการมีคะแนนมากกว่า 3.51 
-ความพึงพอใจในความทันสมัยของทรัพยากร 
สารสนเทศมีคะแนนมากกว่า 3.51

-ความพึงพอใจด้านจำนวนทรัพยา -กร 
สารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 
-ความพึงพอใจด้านการมีทรัพยากรสารสน 
เทตรงตามความต้องการมีคะแนนเฉลี่ย 
3.74
-ความพึงพอใจในความทันสมัยของ 
ทรัพยากรสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ย 3.84

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตอ่ 
นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (บาท:คน)

725.19 บาท ะ 1 คน 680 บาท ะ 1 คน 711.78 บาท ะ 1 คน



สรุปผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรม สำนักทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

แผนงาน
รหัส

โครงการ/
โครงการ

วัตลุประสงค์ ตัวชี้วัด เปีาหมาย ผลการดำเนินโครงการ
งบประมาณ 

ที่ใช้จริง

แผนงาน 
ส ่งเสริมค ุณ 
ภาพ
นักศึกษา

สห. 1-01
โค รงก าร“การ 
ส ่งเสริมการรู้ 
สารสนเทศและ 
การเรยนรู้ตลอด 
ช ีว ิตป ีการศ ึกษา 
2557”

1.เพ ื่อเผยแพร่ความรู้และ!เกท ักษะการใช ้ 
ห ้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน/ส ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ่ให ้ก ับผ ู้ใช ้ 
ห ้องสมุด โดย เฉพาะอย่างยึ๋งน ักศึกษาใน 
ระดับปริญญาดร
2.เพ ื่อกระต ุนผ ู้เข ้า,ใช้ห ้องสมุด โดยเฉพาะ 
อย่างยึ๋งน ักศึกษา และคณาจารย์ให ้ม ีน ิส ัยรัก 
การอ ่านและปลูกฝ ็งอ ัตล ักษณ ์ด ้านการใฝ ่ร ู้ 
ให ้ก ับน ักศ ึกษาของมหาวิทยาล ัยสยาม
3.เพ ื่อส ่งเสริมการใช ้ทรัพยากรสารสนทศ 
อย่างคุ้มค ่าก ่อให ้เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุด

1.ร้อยละของนักศ ึกษาใหม่ท ี่เข ้าร ่วม 
ก ิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการใช ้ 
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อเตรยม 
ความพร้อมในการเรยน
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท ี่เข ้า 
ร่วมก ิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำการ 
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อ 
เตรยมความพร้อมในการเรยน
3.จำนวนนักศ ึกษาท ี่เข ้าร ับการอบรม 
การส ืบค ้นฐานข้อม ูลวิชาการออนไลน ์ 
ต่างๆ
4.ผ ู้เข ้าร ่วมก ิจกรรมม ีคะแนนเฉล ี่ย 
ความพ ึงพอใจต่อการได้ร ับความรู้ 
จากการเข ้าร ับการอบรมการส ืบค้น 
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ
5.ร้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ 
ในด้านการใฝ่ร ู้จากการยืมทรัพยากร 
สารสนเทศเพึ๋มขึ้น
6.ม ีการใช ้ฐานข ้อม ูลออนไลน์ 
เพ ึ๋ม,ขึ้น

ร้อยละ 90

-มคะแนนเฉลัยความ 
พ ึงพอใจในกิจกรรม 
มาก กว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต ็ม 5 
-800 คน จาก 10 คณะ 
-ในระดับมากกว่า 3.55

■ร้อยละ 20

-ริอยละ 20 /ป ี

1.ร้อยละของนักศ ึกษาใหม่ที่เข ้าร ่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำ 
การใช ้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เรียนจำนวน 3,076 คน จากทั้งหมด 3,182 คน คิด เป ็นร้อยละ 
96.67 (บรรลุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 1.7 ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาท ี่เข ้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ/แนะนำ 
การใช ้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆเพ ื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เร ียนม ีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับมาก คือ 
4.04 จากคะแนนเต็ม 5 (บรรลุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 1.8 ของ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาล ัย)
3.จำนวนนักศ ึกษาท ี่เข ้าร ับการอบรมการสืบค้นฐานข ้อม ูลวิชาการ 
ออนไลน ์ต ่างๆ จำนวน 867 คน จาก 10 คณะ (บรรลุ)
4.ผ ู้เข ้าร ่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต ่อการได ้ร ับ  
ความร ู้จากการเข ้าร ับการอบรมการสืบค ้นฐานข้อม ูลออนไลน ์ต ่างๆ 
ในระด ับมาก 4.01 (บรรลุ)
5.ร ้อยละของน ักศ ึกษาท ี่ม ีอ ัตล ักษณ ์ในด้านการใฝ ่ร ู้จากสถิต ิการยืม  
ทรัพยากรสารสนเทศเพ ิ่มข ี้น(จากป ีการศึกษา 2556 มีจำนวน 
28,489 เล่ม/แผ่น) โดยม ีจำนวน 34,916 เล่ม/แผ่น ค ิดเป ีนร้อยละ  
22.56 (บรรลุ)
6.ม ีการใช ้ฐานข ้อม ูลออนไลน์เพ ิ่มข ี้น(จากป ีการศ ึกษา 2556 มี 
จำนวน 34,003 ครั้ง) โดยม ีจำนวน 44,111 ครั้งค ิดเป ีนร้อยละ 
29.73 (บรรลุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 1.5.2.2 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ส ย าม ป ี2555-2557)

1,698.-



รหัส
งบประมาณ 

ท ีใ่ช้จริง
แผนงาน โครงการ/ วัตลุประสงค์ ตัวชี้วัด เปีาหมาย ผลการดำเนินโครงการ

โครงการ
แผนงาน สห. 1-02 1.เพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้บริการของสำน ักฯ 1.สำนักฯ ม ีทรัพยากรสารสน -ม ีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 1 .๓ นักฯ ม ีทรัพยากรสารสนเทศท ี่ท ันสม ัยไว้บริการแก่ผ ู้ใช ้ โดยมี 1.)ค่1 หนังสือ-

บริหารและ โครงการ“การเพึ๋ม ได ้ใช ้ทร ัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและ เทศท ีท่ ันสม ัยไว้บร ิการแกผ่ ูใ้ช้ 3.51 คะแนนเฉลี่ยความพ ึงพอใจอยู่ในระด ับมาก คือ 3.84 (บรรลุ) 2,548,684.60 บาท

การจัดการ จำนวนทรัพยากร ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ 2 .๓ นักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความต ้องการของผู้ใช้ 2.)ค่1วารสารฯ-

ทรัพยากร สารสนเทศ ป ี 2.เพ ื่อให้สำนักฯ ม ทีร ัพยากรสารสนเทศ ท่ี 2.สำนักฯ ม ทีรัพยากรสารสน -ม ีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า โดยมคีะแนนเฉลี่ยความพ ึงพอใจอยู่ในระด ับมาก คือ 3.74 (บรรลุ) 1,812,158.- บาท

สารสนเทศ การศึกษา 2557” หลากหลาย และมีพัฒนาการในต้านจำนวน 
ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่พ ียงพอและเหมะ 
สม

เทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในต้าน 
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

3.51

-ม ีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่าหรือเท ่าก ับ  
3.66

3.ผ ู้ใช ้บร ิการมีความพ ึงพอใจในด้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ย มากกว่าหรือเท ่าก ับ 3.80 (บรรลุ)

3.)โสตทัศฯ- 91,554.50.-
4.)ฐานข้อมูลฯ- 
1,403,184.16 บาท

รวมท้ังส้ิน 
5 ,8 5 5 ,5 8 1 .2 6  บาท

แผนงาน สห. 6-01 1.เพ ื่อเป ็นการเช ื่อมโยงเครือข ่ายใน การใช ้ 1.มีจำนวนงานวิจ ัยอ ิเล ็กทรอนิกส ์ -เพมขน 1.มีจำนวนงานวิจ ัยอ ิเล ็กทรอนิกส ์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยาล ัยสยาม .

บริหารและ โครงการ “การ ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ฉบับเต ็มของมหาวิทยาลัยสยามใน 10 ชื่อเรื่อง ในฐานข้อมูล ThaiLIS เพ ึ๋มขึ้น 10 ชื่อเรื่อง รวมท ั้งส ิ้น 83 ชื่อเรื่อง
การจัดการ พัฒนา SIAM 2. เพ ื่อให ม้ ีแหล่งข ้อม ูลวิทยาน ิพนธ์ออนไลน ั ฐานข้อมูล ThaiLIS เพึ๋มขึ้น (บรรลุ)
ทรัพยากร UNIVERSITY E- ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม (Full Text) 2.มีจำนวนวิทยาน ิพนธ์อ เิล ็กทรอ -เพิ่มขึ้น 2.มีจำนวนวิทยาน ิพนธอ์ ิเล ็กทรอ น ิกส ์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยาล ัย
สารสนเทศ RESOURCE 

COLLECTION ป ี
ที่สมบูรณ ์และ เป็นปัจจุบัน
3.เพ ื่อให ้มีฐานข้อมูล “โครงงาน อิเล ็กทรอ -

นิกส์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยาล ัยสยาม 
ในฐานข้อมูลเพ ึ๋มข ึ้น

20 ช ื่อเรื่อง สยามในฐานข้อม ูลเพ ึ๋มข ึ้น20 ชื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 158 ชื่อเรื่อง 
(บรรลุ)

การศึกษา 2557” นิกส์ฉบับเต็ม ของ น ักศึกษามหาวิทยาลัย 3.ม ีจำนวนโครงงานอิเล ็กทรอน ิกส ์ -เพิ่มขึ้น 3.มีจำนวนโครงงานอิเล ็กทรอน ิกส ์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยาลัยสยาม
สยาม” ที่สมบูรณ ์และเป ็นปัจจุบ ัน ฉบับเต ็มของมหาวิทยาล ัยสยามใน 20 ช ื่อเรื่อง ในฐานข้อมูลเพ ึ๋มข ึ้น เพ ึ๋ม,ขึ้น
4.เพ ื่อให ้สำน ักฯ มีทรัพยากรสาสนเทศ ฐานข้อมูลเพึ๋มข ึ้น 20 ช ื่อ เร ื่อ งรวม ท ั้งส ิ้น 1 4 0 ชื่อเรื่อง (บรรลุ)
ประเภทตำราหลักและ หนังสืออ่านประกอบ
ใเองทุกภาควิชา อย่างครบถ้วน ตามท ี่ปรากฏ 4.มีจำนวนรายชื่อตำราหลักและ -ท ุกสาขาวิชาตามที่ 4.ม ีจำนวนรายชื่อตำราหลักและหนังส ืออ่านประกอบใน
ใน “เค ้าโครงรายวิชา” และ/หรือ หน ังส ืออ่านประกอบใน “ซานข้อมล ปรากฎใน มคอ.3 “ฐานข้อม ูลรายช ื่อตำราหลักและหนังส ืออ ่านประกอบปีการศึกษา
'‘รายละเอียด รายชื่อตำราหลักและหนังส ืออ่าน 2556 ของคณะต่างๆ” ท ุกสาขาวิชาตามที่ปรากฎใน มคอ.3 (บรรลุ)
ของรายวิชา (มคอ.3)” และมีรายชื่อของตำรา ประกอบปีการศึกษา 2556 ของคณะ
หลักและหนังส ืออ ่านประกอบ ที่ครบถ้วน ต่างๆ”

สมบูรณ ์ในรูปของฐานข้อมูลฯ



รหัส
งบประมาณที่ใช้ 

จริง
แผนงาน โครงการ/ วัตลุประสงค์ ตัวชีวัด เปีาหมาย ผลการดำเนินโครงการ

โครงการ
แผนงาน 
บริหารและ 
การจัดการ 
ทร ัพยากร 
สารสนเทศ

สห. 6-02 
โครงการ "การ 
พัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
อุปกรณ์และ 
เครื่องมือที่ 
ให้บริการและการ 
ปฏ ิบ ัต ิงาน ของ 
สำน ักทรัพยากร 
สารสนเทศ 
(ระยะท ี่ 3)"

1.เพ ื่อพ ัฒนาระบบควบคุมประตูทาง เข้า- 
ออกของ??าน ักฯให้ท ันสมัยและสามารถ 
จ ัดเก ็บข ้อม ูลสถ ิต ิการเข ้าใช ้สำน ักฯต้ 
ครบถ้วนและถูกต้องแม ่นยำยึ๋งข ึ้น
2.เพ ื่อพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพ(ความเร ็ว) ของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและ 
อุปกรณ์
3.เพ ื่อความปลอดภัยในทรัพย์ส ินของ 
มหาวิทยาลัยและเพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้บริการ 
(น ักศ ึกษ าคณ าจารย ์และ บ ุคลากร)เถ ิด  
ความเช ื่อatนในความปลอดภัยในชีว ิตและ 
ทรัพย์สิน

1.สำน ักฯได้ร ับการพ ัฒนาระบบ 
ควบคุมประตูทางเข ้า-ออกและ 
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อม ูลสถิต ิ 
ต ่างๆได ้

2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน 
อ ุปกรณ ์และเครื่องม ือท่ีให้บริการ

3.ผู้ใช ้บริการเก ิดความเช ื่อม ั่นใน 
ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน

-ตาม ท่ีไต้กำหนด

-ในระดับมากกว่า
3.51

-ในระดับมากกว่า
3.51

1 .๓ น ักฯได ้ร ับการพ ัฒนาระบบควบคุมประตูทางเข ้า-ออกและ 
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิต ิต ่างๆได้ตามที่ได ้กำหนด 
(บรรลุ)

2.ผ ู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจในด้านอุปกรณ ์และเครื่องม ือท่ี 
ให้บริการในระดับมาก คือ 3.58 (บรรลุ)

3.ผ ู้ใช ้บริการเกิดความเช ื่อม ั่นในความปลอดภัยใน 
ช ีว ิตและทรัพย์ส ินในระดับมาก คือ 3.74 (บรรลุ)

589,548.-

แผนงาน 
การประชา 
ส ัมพ ันธ์และ 
การสื่อสาร

สห. 6-03 
โครงการ“การ 
จัดทำ W EB  App. 
(“SiamU Lib”) 
ของสำนักหอสมด 
บนอุปกรณ์
4  VIVสอสาร [รสาย”

1. เพ ื่อให ้บ ุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก ี่ยว 
กับบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสาร 
สนเทศใหม่ๆ
2.เพ ื่อให ้1ทราบถึงส ึ๋งท ี่ผ ู้ใช ้ด ้องการผ ่าน 
โปรแกรม ห้องสมุดบนอุปกรณ์ส ื่อสารไร้ 
สาย (L ib ra ry  M obile App.)
3.เพ ื่อนำความรู้ท ี่ได ้ร ับมาประยุกต ์ ใช้ใน 
การปฎิบ ้ต ิงานหรือพ ัฒนางานบริการสาร 
สน เทศโดยม ีเทคโนโลยีท ี่ท ันสมัยเป ็นส่วน 
สนับ สนุน

1.บุคลากรได้เข ้าร ่วมประชุม/อบรม 
ความรู้ตามวัตถ ุประสงค ์ท ี่ต ั้งไว ้
2.สำน ักฯนำผลการสำรวจฯมาใช ้ใน 
การปฎิบ ้ต ิงานจริงตามลำดับความ 
ต้องการ
3.บุคลากรที่เข ้าร ่วมประชุม/อบรม 
ความรู้สามารถนำความรู้ท ี่ไต ้ร ับมา 
ประยุกต์ใช ้ในการปฎิบ ้ต ิงานจริง

-อยางนอย 1 ครง

-อย่างห้อย 5 ลำดับแรก 
ที่ม ีความต้องการสูงลุ[ด 
ไต้ร ับการพัฒนา 
-ได้ช่องทางสื่อสารที่ 
ท ันสม ัยผ ่านอ ุปกรณ ์ 
สื่อสารไร้สาย W eb 
A pp. ท ี “Siam U Lib.” 
ที่ใช้งานได้จริง

1.บ ุคลากรไต้เข ้าร ่วมประชุม/อบรมความรู้ตามวัตถ ุประสงค์ท ี่ต ั้ง 
ไว ้ใต ้ 1 ครั้ง (บรรลุ)
2.สำน ักฯนำผลการสำรวจฯมาใช ้ในการปฎิบ ้ต ิงานจริงตามลำดับ 
ความต้องการ 5 ลำด ับแรกท ี่ม ีความต้องการสูงส ุดไต้ร ับการพ ัฒนา 
ไต้แก่ Function  ตัวอย่างส ื่อโสตทัศน ์ (ซ ีด ี, ด ีว ีด ี) สารคดี/ 
ภาพยนตร์ท ี่ด ี/เด ่น/ด ัง, การดาวน ์โหลดงานวิจ ัย, ว ิทยาน ิพนธ์, 
โครงงานอิเล ็กทรอน ิกส์ฉบ ับเต ็มของมหาวิทยา ล ัยสยาม, การ 
ต ้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OP AC, การแนะนำทรัพยากร 
สารสนเทศเป ็นต ้น  (บรรลุ)
3.บ ุคลากรท ี่เข ้าร ่วมประชุม/อบรมความรู้สามารถนำความรู้ท ี่
ไต ้ร ับมาประยุกต ์ใช ้ในการปฎิบ ้ต ิงานจริงโดยไต้ช ่องทางสื่อสารท ี่ 
ท ันสม ัยผ ่านอุปกรณ ์ส ื่อสารไร้สาย W eb App. ท่ี 
“SiamULib.com.” ที่ใช ้งานไต้จริง (บรรลุ)



รหัสโครงการ/ 
โครงการ

งบประมาณ
ท  I'ftcไร 1

แผนงาน วัตล ุประสงค์ ตัวชี้วัด เปีาหมาย ผลการดำเนินโครงการ
II5ขบ

แผนบริหาร สห. 6-04 1.เพ ื่อบริหารจัดการความเส ี่ยง และปัจจัย 1.สำนักฯ ม ีการวิเคราะห์ความ - มีแผนบริหารความ 1.สำนักฯ ม ีการวิเคราะห ์ความเส ี่ยงและมีแผนบริหารความเส ี่ยง -
ความเส ี่ยง โครงการ “การบริหาร เส ี่ยงท ี่ส ่งผลกระทบต่อการปฎิบ ้ต ิงาน เส ี่ยงและมีแผนบริหารความเส ี่ยง เสี่ยง (บรรลุ)
(SU -ER M  2) จัดการความเส ี่ยงของ ของสำนักฯ
สำนักทรัพยา สำนักทรัพยากรสารสน 2.เพ ื่อดำเน ินการควบคุมความเส ี่ยงตาม 2.โอกาสและผลกระทบอันเก ิดจาก - ระดับความเสี่ยงลด 2.โอกาสและผลกระทบอันเก ิดจากความเส ียหายลดลงไม่เป ็นผล

กรสารสน เทศ(สำน ักหอสมุด) ป ี แนวทางการดำเน ินการ/การจัดการความ ความเส ียหายลดลงไม่เป ็นผล น้อยลงกว่าเดิม เส ียหายต่อการดำเน ินงาน และสามารถควบคุมป ัจจ ัยส ี่ยงและลด
เทศฯ การศึกษา 2557” เสี่ยง แก้ป ัญหา และลดระดับความเส ี่ยง 

ของสำนักฯ
เส ียหายต่อการดำเน ินงาน ระดับความเส ี่ยงให ้น ้อยลงกว่าเด ิม 4 ค วาม เส ี่ยงจาก ท ั้งห ม ด 5 ความ 

เสี่ยง (บรรล ุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 6.8 ของย ูทธศาสตร์มหาวิทยาล ัย)
แผนงาน สห. 6-05 1.เพ ื่อให ้ทราบถึงความพ ึงพอใจของ 1.ผลการสำรวจความพึงพอใจของ - อยู่ในระดับมากกว่า 1.ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช ้บร ิการสำนักทรัพยากร -
พ ัฒ นาค ุณ โครงการ “การสำรวจ ผู้ใช ้บร ิการสำนักทรัพยากรสารสนเทศที่ ผ ู้ใช ้บริการสำนักทรัพยากร 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 สารสนเทศที่อย ู่ในระดับมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกด้าน
ภาพ สำนัก ความพึงพอใจของ มีต ่อการบริการต่างๆของสำนักฯ สารสนเทศที่ ในทุกด้าน ( 7 ด้าน) ( 7 ด้าน ได้แก่ 1.ความสะดวกรวดเร็วในการให ้บริการ 3.80, 2.ด้าน
ทรัพยากร ผู้ใช ้บริการสำนัก 2.เพ ื่อนำผลที่ได ้ร ับจากการสำรวจไปเป ็น ทรัพยากรสารสนเทศ 3.80, 3.ด ้านอุปกรณ ์และเครื่องม ือที่ให ้บริการ

สารสนเทศฯ ทรัพยากรสารสนเทศ แนวทางในการพ ัฒนาและปรับปรุง 2.สำน ักฯนำผลการประเมินความ - ด้านที่มีคะแนนใน 3.58, 4.ด ้านบุคลากร 3.67, 5.ด ้านวันเวลาในการเป ีดทำการ 3.86,
(สำนัก หอสมุด วิธ ีการดำเน ินงาน และการให ้บริการใน พึงพอใจด้านท ี่ได ้คะแนนในระดับ ระดับน้อยหรือปาน 6.ด้ไนสภาพแวดล้อม 3.79, 7.ด ้ไนการประชาสัมพันธ์และการส ื่อสาร
มหาวิทยาลัยสยาม ) ป ี 
การศึกษา 2557”

ด้านต่างๆ ของสำนักฯ น ้อยหรือปานกลางจากปีการศึกษา 
ที่ผ ่านมามาแก้ไขปรับปรุงและ 
พัฒนาการให้บริการให้ได้คะแนน 
เพ ิ่มมากฃี้น

กทางมีคะแนน 
เพี่มขึ้นในระดับ 
มากกว่า3.51

3.83) (บรรลุ)
2.สำน ักฯนำผลการประเม ินความพึงพอใจด้านท ี่ได ้คะแนนในระดับ 

น ้อยหรือปานกลางจากปีการศึกษาท ี่ผ ่านมามาแก้ไขปรับปรุงและ 
พ ัฒนาการให ้บริการให ้ได ้คะแนนเพ ึ๋มมากข ึ้น ค ือด ้านอุปกรณ ์และ 
เคร ื่องม ือท ี่ให ้บร ิการม ีคะแนน เพ ึ๋มข ึ้นในระดับมาก 3.58 (บรรลุ)

แผนงาน สห. 6.06 1.เพ ื่อให ้การดำเน ินการประกันค ุณภาพ 1.ผลการประเมินค ุณภาพภายใน -มีค ่าคะแนนอยู่ใน 1.ผลการประเม ินค ุณภาพภายในประจำป ีการศ ึกษา 2557 มีค ่าคะแนน 1,576.-(ไม่
พ ัฒ นาค ุณ โครงการ “การประกัน การปฎ ิบ ิต ิงานของสำน ักฯม ีการพ ัฒนาให ้ ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก อยู่ในระดับดีมาก 4.93 (บรรลุ) รวมค ่าผ ู้
ภาพ สำนัก คุณภาพการปฎิบ ้ต ิงาน มีประสิทธิภาพยึ๋งขึ้น ประเมิน)
ทรัพยากร ของ สำน ักทรัพยากร 2.เพ ื่อให ้ค ุณภาพของการให ้บริการ 2.สำนักฯ ได้ร ับการพ ัฒนาตามที่ -มากกว่า ร้อยละ 80 2.สำนักฯ ได้ร ับการพ ัฒนาตามที่ “คณะกรรมการตรวจประเม ิน

สารสนเทศฯ สารสนเทศ(สำน ักหอ การบริหารจัดการ และการดำเน ิน งาน “คณะกรรมการตรวจประเม ิน ของจำนวน การประกันค ุณภาพภายใน” ได้ให ้ข ้อเสนอแนะ จำนวน 3 ข้อ ค ิดเปีน
สมุดมหาวิทยาลัย ต่างๆ ของสำนักฯ ม ีส ่วนในการส ่งเสริม การประกันค ุณภาพภายใน” ได ้ให ้ ข ้อเสนอแนะ ร้อยละ 75 ของจำนวนข้อเสนอแนะทั้งหมด 4 ข้อ (ไม่บรรลุ)
สยาม) ประจำปี ให ้มหาวิทยาล ัยสยามมีการพ ัฒนาคุณภาพ ข้อเสนอแนะ
การศึกษา 2557” การศึกษาท ี่ม ีประส ิทธ ิภาพยึ๋งข ึ้น



แผนงาน
รหัสโครงการ/ 

โครงการ
วัตลุประสงค์ ต ัว ช ีว้ ัด เป ีาห ม าย

1.จำนวนบุคลากรของสำน ักฯ ท่ี -ไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ
ได้รับการพัฒนา (อบรม/ประชุม/ 80
สัมมนา/ศ ึกษาดูงาน)
2.สำนักฯ สามารถดำเน ินงาน -ร้อยละ 90 ของ
บรรลุความสำเร็จตามดัวช ี้ว ัดของ ตัวชี้ว ัดท ั้งหมด
โครงการ/ก ิจกรรมตามแผนปฎิบ ้ติ
การประจำ
3.ผู้ใช ้บริการได้รับความพึงพอใจ -ในระดับมากกว่า
โดยรวมด้านการให ้บริการของ 3.55
บุคลากร
4.ม ีการประช ุมเพ ื่อแบ ่งป ้นความ รู้ -อย่างน้อยภาคการ
และแลกเปลี่ยนเร ืยนรู้ ศ ึกษาละ 1 ครั้ง
5.ผู้เข ้าร ่วมประชุมแลกเปลี่ยน -อย ่างน ้อย1 เรื่อง
เร ืยนรู้สามารถนำประเด ็นความรู้ท ี่
ได้รับมาปรับใช้ในการปฎิป ้ต ิงาน
จริง
6.ม ีองค ์ความรู้ท ี่รวบรวมได้ -อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลการดำเนินโครงการ
งบประมาณ

แผนงาน 
บริหารและ 
การพ ัฒนา 
บุคลากร

สห. 6-07
โครงการ“การพัฒนา 
บุคลากรสำนักทรัพยา 
กรสารสนเทศ 
(สำนักหอสมุด ) 
ประจำปีการศึกษา 
2557”

1.เพ ื่อพ ัฒนาบุคลากรของสำน ักฯให ้ม ี 
ความรู้และท ักษะในการปฎิฟ ้ต ิงานได ้ 
อย ่างมีประส ิทธิภาพมากยึ๋งข ึ้น
2.เพ ื่อให ้บ ุคลากรได้ม ีก ิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนเรืยนรู้ร ่วมกันและสามารถนำ 
ผลที่ได ้ร ับไปพัฒนาหน่วยงาน

1.จำนวนบุคลากรของสำนักฯ ที่ได ้ร ับการพัฒนา (อบรม/ประชุม/ 
ส ัมมนา/ศ ึกษาดูงาน)ได้ร ้อยละ 82.61 (บรรลุ)

2.สำนักฯ สามารถดำเน ินงานบรรลุความสำเร ็จตามตัวช ี้ว ัดของ 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฎิบ ้ต ิการประจำได้รอยละ 95.00 ของ 
ต ัวช ี้ว ัดท ั้งหมด 40 ต ัวช ี้ว ัด(บ รรล ุ)

3.ผ ู้ใช ้บร ิการได้ร ับความพึงพอใจโดยรวมด้านการให ้บริการของ 
บ ุคลากรในระตับมาก คือ 3.67 (บรรลุ)

4.ม ีการประช ุมเพ ื่อแบ ่งป ้นความรู้และแลกเปล ี่ยนเร ืยนรู้ 2 ครั้ง/ปี 
การศึกษา (บรรลุ)
5.ผ ู้เข ้าร ่วมประชุมแลกเปลี่ยนเร ืยนรู้สามารถนำประเด ็นความรู้ท ี่ 
ได ้ร ับมาปรับใช ้ในการปฎ ิป ้ต ิงานจริงอย ่างห ้อย! เรื่อง (บรรลุ)

6.ม ีองค ์ความรู้ท ี่รวบรวมได้อย ่างห ้อย 1 เรื่อง (บรรลุ)

62,544.-

แผนงาน 
การประชา 
สัมพันธ์และ 
การสื่อสาร

สห. 6-08
โครงการ“การเพ ิ่มช ่อง 
ทางการประชาส ัมพ ันธ ์ 
และการสื่อสารข้อมูล 
ของสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ (สำนักหอ 
สมุด) ผ่านทาง 
Facebook”

นพอเพมช ่องทางการต ิดต ่อส ือสาร 
ระหว่างผ ู้ใช ้บริการ (น ักศึกษา คณาจารย์ 
และบ ุคลากร)ก ับสำน ักฯ 
2.เพ ื่อให ้การประชาสัมพ ันธ์ข ้อม ูล 
ข ่าวสารของสำนักฯ เข ้าถ ึงผ ู้ใช ้บร ิการได ้ 
อย่างรวดเร็วมากขึ้น

1.จำนวนช่องทางการติดต่อ 
ส ื่อสารระหว่างผู้ใช ้บริการ 
กับสำนักฯ

2.ระดับความพ ึงพอใจในการ
สื่อสารหรือประชาส ัมพันธ์ใน 
องค์กร

-1 ช่องทาง

-มากกว่า 3.50

1.จำนวนช่องทางการติดต่อส ื่อสารระหว่างผ ู้ใช ้บริการก ับสำน ักฯ 
เพ ึ๋มขึ้น 1 ช ่องทางผ่านทาง Facebook (บรรล ุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 1.13 
ของย ุทธศาสตร์มหาวิทยาล ัย)

2.ระดับความพ ึงพอใจในการสื่อสารหรือประชาสัมพ ันธ ์ในองค์กร 
อยู่ในระดับมาก คือ 3.83 (บรรล ุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 6.7 ของยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาล ัย)



ง บ ป ร ะ ม า ณ

ท 1พ ์ก รง
แผนงาน ร ห ัส โ ค ร ง ก า ร / โ ค ร ง ก า ร ว ัต ล ุป ร ะ ส ง ค ์ ต ัวช ีว ัด เป ีา ห ม า ย ผล ก า ร ด ำ เน ิน โ ค ร ง ก า ร  /  ก ิจ ก ร ร ม

แผนงาน 
การทำนุบำรูง 
ศ ิลปว ัฒน 
ธรรม

สห. 7-01
โครงการ “การเผยแพร่ความรู้และ 
การทำน ุบำรุงศ ิลปว ัฒน ธรรม ปี 
การศึกษา 2557”

1.เพ ื่อการเผยแพร่ความเด ้าน 
ศิลป วัฒนธรรมเก ี่ยวก ับมรดก 
ทางภูม ิป ัญญาของชาต ิไทย 
การเผยแพร่เก ียรติค ุณและ 
พระเก ียรติค ุณของบ ุคคล 
สำคัญ ท ี่ม ีคญปการต่อส ังคม 
และประเทศชาติท ั้งในอดีต 
และปัจจุบัน
2.เพ ื่อส ่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาความรู้ด ้าน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ 
สร้างเสริมพฤติกรรมด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม ให ้ก ับผ ู้ 
บริการและบุคลากรสำนักฯ

1.สำน ักฯได้เผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยว 
ก ับศ ิลปวัฒนธรรมตามโอกาส
2.ผ ู้ใช ้บริการมีความพึงพอใจต่อ 
การเผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยวก ับ 
ศ ิลปวัฒนธรรม
3.สำน ักฯได้จ ัดหาและมีทรัพยากร 
สารสนเทศ ด ้านศ ิลปวัฒนธรรมไว้ 
ให ้บริการเพ ึ๋มข ึ้น
4.สำน ักฯได้จ ัดสภาพ แวดล้อมให ้ 
ม ีความสุนทรภาพเพ ื่อตอบสนอง 
ความพึงพอใจได้ในระดับมาก
5.บุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมใน 
ก ิจกรรมการทำนุบำร ุงศ ิลปวัฒน -  
ธรรมของทางมหาวิทยาลัย

-ไม ่น ้อยกว่า 6 เร ื่อง/ 
ป ี
-ในระดับมากกว่า
3.51

-จำนวนไม่น ้อยกว่า 
3,000 เล่ม

-ในระดับมากกว่า
3.51

-ไม ่น ้อยน ้อยกว่าร้อย 
ละ 90

1.สำน ักฯได้เผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยว ก ับศ ิลปวัฒนธรรมตามโอกาส 
จำนวน 8 เรื่อง (บรรล ุ+ตามตัวช ี้ว ัดท ี่ 7.3 ของยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาล ัย)
2.ผ ู้ใช ้บร ิการม ีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยวก ับ 
ศ ิลปวัฒนธรรมในระดับมาก 3.70 (บรรลุ)
3.สำน ักฯได ้จ ัดหาและม ีทรัพยากรสารสนเทศด ้านศ ิลปวัฒ นธรรมไว ้ 
ให ้บริการเพ ึ๋มข ึ้นจำนวน 2,592 เล่ม (ไม่บรรลุ)

4.สำน ักฯได้จ ัดสภาพ แวดล ้อมให ้ม ีความสุนทรภาพเพ ื่อตอบสนอง 
ความพึงพอใจได้ในระดับมาก คือ 3.79 (บรรลุ)

5.บ ุคลากรของสำนักฯ ทั้ง 23 คน เข ้าร ่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุง 
ศ ิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาล ัยค ิดเป ็นร้อยละ 100 (บรรลุ)

แผนงาน 
การประชา 
ส ัมพ ันธ์และ 
การสื่อสาร

กิจกรรม “การเผยแพร่ 
ประชาส ัมพ ันธ์ข ้อมูลข ่าวสารต่างๆ 
ของสำน ักฯ”
1. เผยแพร่ข ้อม ูล รายชื่อหนังสือ 
ใหม่และสื่อโสตทัศนวัสอุท ั้งทาง 
เอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สำน ักฯ ทุกเด ือน
2. ประชาสัมพันธ์และแนะนำ 
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ท ี่ 
น ่าสนใจผ่านทางเว ็บไซต์ของ 
สำน ักฯ ท ุกวันที่ 1 และ!6
3. ผล ิตส ื่อส ิ่งพ ิมพ ์เผยแพร่ อาทิ 
เช่น “คู'มือการใช้ห้องสมูด” “คู่มือ

1.เพ ื่อให ้ผ ู้ใช ้บริการได้รับ 
ทราบข้อมูลข ่าวสารต่างๆของ 
สำนักฯ

1.)สำนักฯ ได้แนะนำ“ทรัพยากร 
สารสนเทศใหม่/ท ี่น ่าสนใจ”ตาม 
วันเวลาที่กำหนด

2.)สำนักฯ ได ้ผล ิตส ื่อส ึ๋งพ ิมพ ์ 
“(Digital Library News)”

-ตามวันเวลาที่ 
กำหนดคือท ุกวันท ี่ 1 
และ 16 ของเดือน

-ไม่ตรกว่า 6 ฉบับ/ปี

1.)สำนักฯ ได้แนะนำ“ทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ท ี่น ่าสนใจ”ตามวัน 
เวลาท ี่กำหนดตามวันเวลาท ี่กำหนดคือท ุกว ันท ี่ 1 และ 1 6 ของเดือน 
(บรรลุ)

2.)สำนักฯ ได ้ผล ิตส ื่อส ึ๋งพ ิมพ ์ “(Digital Library News)”! ม่ตากว่า 6 
ฉบับ/ปี (บรรลุ)

ฐานข้อมูลว ิชาการออนไลน์” 
“Digital L ib ra ry  News” ฯ 
4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล 
ข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนัก 
ให ้เป ็นปัจจุบ ันอยู่เสมอ



ภาคผนวก

แบบสรุปโครงการ



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทฐัพ..ยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอสมด).......................................................................... 
รหัส'โครงการ..ส.ห,1-0.1 ข่ือโครงการ..กา.ร.ส่ง[เสริม]ก.'ไ .ร รูุ้สารสนเทศ.และ.กา.'รุ]เรีย.'นเตลอดชีวิตป ี.กา.ร.ศึกษา..2557 
กิจกรรมย่อย 1,ปฐ.ม.นิ!.ทศ.2ะ.อบรม[การสบื.คน้ฐาน.ขอ้มลฝ็^ไลน์ตุ่าง!].3,ร่งเฮสิมกา.รอ่านฒะกา.รยืม.หรัพยาก.ร 
สารสนเทศข'อ.'3.สำ'นัก.ๆ .,‘.‘.นัก.อ่านดาวท.องแล.ะผใฝ่ร้ข[องสยาม.” . 
งบประมาณที่ใช้จริง 1,698.- บาท 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานท ี่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  จ สถานที่ดำเนินการ
ว าง แผนและเสนอไว [ันโครงการ 1  มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

ดำเนินการจร ิง 1 มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด), อาคาร 3, 5  และ 12

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ู้เช้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนทีเช้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

นักศึกษา 1.ปฐมนิเทศ'นักศึกษา'ใหม่ร้อยละ 90
2.อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน  ์
ต ่างๆ จำนวน 800  คน จาก 10 คณะ 
ค่าเป ้าหมายที่ต ั้งไว ้ร ้อยละ 10

1.นักศึกษาใหม่รับการปฐมนิเทศ จำนวน 3 ,076  คน จากทั้งหมด 3 ,1 82  คน
2.อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต ่างๆ จำนวน 867  คน จาก 10 คณะ 
(นักศึกษาทั้งหมด 7 ,993 คน)

1. คิดเป็นร้อยละ 96.67

2. คิดเป็นร้อยละ 10.85

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผ ลสำเร็จของโครงการ (เช ิงปริมาณ/ 

คุณภาพ)
เป้าหมาย ผลท ี่ได ้

ต ัว ช ีว ัด ตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.7 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่เข ้าร่วม 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เรียน (ปฐมนิเทศ)
1.8 น ักศึกษาใหม่ที่เข ้าร่วมกิจกรรม 
เพ ื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  
(ปฐมนิเทศ) มีคะแนนเฉลี่ยความพื่ง 
พอใจในโครงการ 3.51 ขึ้นไป จาก  
คะแนนเต็ม 5
1.12 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้ร ับการ 
พัฒนาอัตลักษณ์ครบทุกประเด็นต่อ 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 90

มคีะแนนเฉลี่ยความพื่งพอใจใน  
โครงการ 3.51 ขึ้นไป จากคะแนน  
เต็ม 5

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
การใฝ่ร ู้จากสถิต ิการยืมทรัพยากร 
สารสนเทศและการใช ้ฐานข้อมูล 
ออนไลน์เพื่มขึ้นร้อยละ20/ปี

1.7 น ักศ ึกษาใหม ท่ี่เช ้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  
(ปฐมนิเทศ) จำนวน 3,076 คน จากทั้งหมด 3,182 คน คิดเป็นร้อยละ 
26^67.ซ่ีงบรรลุตามเป ้าหมายท่ีตั้งไว้ (บรรลุ)
1.8 น ักศ ึกษาใหม ท่ี่เช ้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  
(ปฐมนิเทศ) มีคะแนนเฉลี่ยความพื่งพอใจในโครงการ_4..0_4.จากคะแนน 
เต็ม 5 (บรรลุ)
1.12 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศเพื่มขึ้นโดยมีจำนวน 34,916 เล ่ม / 
แผ่น คิดเป็นร้อยละ 22.56 (ปีการศึกษา 2556 มีจำนวน 28,489 เล ่ม / 
แผ่น) และ.มีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพ ื่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.73 โดย 
มีจำนวน 44,111 ค เง  (ปีการศึกษา 2556 มีจำนวน 34,003 ครั้ง) 
(บรรลุ)

ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ

ผูเขารวมกจกรรมมคะแนนเฉลยความ 
พื่งพอใจต่อการได้ร ับความ รู้จากการ  
เข ้ารับการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล 
ออนไลน์ต่างๆ

ในระดับมากกว่า 3.55 ผู้เข ้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความพื่งพอใจต่อการได้ร ับความ รู้จาก  
การเข ้าร ับการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต ่างๆในระดับมาก คือ 
4.01 (บรรลุ)

ต ัวบ่งช ีการ 
ประกันคุณภาพ 
ของ สกอ.

3.2 การส่งเสรีมและพัฒนานักศึกษา 
(การพ ัฒนาศักยภาพนักศ ึกษาและการ 
เสรีมสร้างทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21)

ระบบ PDCA สำนักฯมีระบบ กลไก และการดำเน ินงานในการพัฒนาความรู้พ ื่นฐาน  
หรือการเตรียมความพร้อมทางการเร ียนด้านการใข้ห ้องสมุดและการ 
สืบค้นข้อม ูลสารสนเทศแก่น ักศึกษา มีการประเมินความพื่งพอใจทั้ง 
กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ และได้ 
นำผลจากการประเม ินมาวางแผนการดำเน ินงานโครงการเพื่อพ ัฒนาและ 
ปรับปรุงในทุกจการศ ึกษ า (บรรลุ)



ข้อเสนอแ'นะต่อการดำเนินการ่โครงการ..กา,9ประ'ซาส้มพันธ์โ.ค-รงก-ๆ ร-และการประLaานงว ุามร ่วมรอไปย ังค ุฌ ะ.ว ิชา 
ควรฝง.ดำเนินการต้ังแต่ต้มปีการ.ศึกษ'1 .เพเอ.เพ่ิมจำนว,น'นัก[ศึกm ท่ีเข้ารันกา.รอบรm วรสื.นค้นฐาM อมfim ylfim างๆ ใ ^ ด ้ 
ตามเป้า[หมายและมีจำนวนม'ากขึ้น.]เพื่อ.ข.ย:ฟโอกวรเรียชเ^!ฒัสืฝ็A'ฒ ้ฒ ้4ข.ว-ๆฒ.วทย่ิ4ฃ้ึน.....................................

สรุปข้อมูลกิจกรรม “การปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ” ปีการศึกษา 2557
วันท ี คณะทีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทีเข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

17 มิถุนายน 2557
19 มิถุนายน 2557
20 มิถุนายน 2557
18 สิงหาคม 2557

กล่มที่ 1: คณะวิทยาศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะศิลป 
ศาสตร ์/คณ ะว ิศวกรรมศาสตร ์(ภาคปกต ิ)/คณ ะน ิต ิศาสตร ์(ภาค 
ปกต ิ)/หล ักส ูตรนานาชาต ิ
กล่มที่ 2: คณะบริหารธรกิจ/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/คณะ 
นิเทศศาสตร์/ว ิทยาลัยศิลปะการแสดง

3,076 96.67

รวม 3,182 3,076 96.67

สรุปข้อมูลกิจกรรม “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ’, ปีการศึกษา 2557

คณะที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน

ครั้ง

จำนวนผ ู้ 
เข้ารับการ 

อบรม

จำนวนของ 
แบบสอบถาม

ร้อยละการได้ 
ค ืนของ 

แบบสอบถาม

ร้อยละของผู้เข ้า 
อบรมเชาหมาย 

ส ัดส ่วนตามคณะ

ร้อยละของผู้เข ้า 
อบรมจริงส ัดส ่วน 

ตามคณะ
ส ่วนต ่าง0/อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 80 72 90.00 8.13 9.23 1.10
นิติศาสตร์ 1 25 21 84.00 2.88 2.88 0.01
นิเทศศาสตร์ 3 92 83 90.22 16.00 10.61 -5.39
บริหารธุรกิจ 5 148 137 92.57 22.00 17.07 -4.93
พยาบาลศาสตร์ 4 155 155 100.00 3.25 17.88 14.63
แพทยศาสตร์ 1 26 23 88.46 0.25 3.00 2.75
เภสัชศาสตร์ 2 95 76 80.00 2.75 10.96 8.21
วิทยาศาสตร์ 1 11 11 100.00 10.63 1.27 -9.36
วิศวกรรมศาสตร์ 2 30 30 100.00 10.00 3.46 -6.54
ศิลปศาสตร์ 7 205 161 78.54 24.13 23.64 -0.48
รวมทังหมด 29 867 769 88.70 100.00 100.00

สรุปข้อมูลกิจกรรม “นักอ่านดาวทองของสยาม” ปีการศึกษา 2557
ผ ู้ท ี่ได ้รับรางวัล คณะ จำนวนการยืมหนังสือ

อาจารย์ ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาว ิชาว ิศวกรรมโยธา 191 ครัง

นักศึกษา นางสาว รุ่งทิวา นุมชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ 113 ค รัง



ลงชีอ......อาจารย์คมเ.ดช.บุญประเสริฐ......

(.อาจารย์คมเดซ.บญประเฮริฐ)
(อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณีจิวพุทธิธรรม นางสาวอรชร ยึ๋งใหญ่ นายทศพร ศ ๊ร ิโชคทรัพย์และนางสาวกาญจนี รักมั่น)

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก..ย../2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทฐัพยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด).......................................................................... 
รหัส'โครงการ. . ส ห,1-0.2 ข่ือโครงการ..กา.ร.เพ่ิม[จำนวน[ท.เพ.ยา[กร:สารสนเทศ.ปีกาเร่ศึกษา.2.557......................
กิจกรรมย่อย 1..สำรวจุ.ความเต้อ.'3การ.ข.'อง'นักศึกษา..2... ต.ร.ว.จ.เส.'อบรายซ่ือหนังสือจาก..ม.คอ,..รุ..และแบ.นเส.นอแ.นะ.
ท.รพยาก.ร.สารสนเทศ.'ฯ.รุ...จัดหา.ทรัพ.ยา.กร.สารสนเทศ..............
งบประมาณที่ใช้จริง..................................................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  บ สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ู้เช้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เช้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์ การมีส ่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุก 
หลักสูตร(ทุทสฺาขาวซาทุม มคอ.3.) เพื่อให้มีส็่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้(ทุmยา.กรสารสนเทศ)

นักศึกษา สำรวจความต้องการของนักศึกษาท ุกคณะ

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผ ล ส ำเร ็จ ข อ งโค รงก าร  ( เช ิง ป ร ิม า ณ /  

ค ุณ ภ าพ )
เป ้าห ม าย ผลท ีไ่ด้

ตัวซีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ม ีความพีง 
พอใจต ่อบริการต ่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัย 
จัดให้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป  
จากคะแนนเต็ม 5

มีคะแนนเฉลีย 
3.51ฃึ้นไป 
จากคะแนน  
เต็ม 5

น ักศ ึกษาท ี่ม ีความฟ ืงพอใจต ่อบริการต่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัย (สำนักทรัพยากรสารสนเทศ) จัดให้โดย 
มีคะแนนเฉลี่ย 3 .96  จากคะแนนเต็ม 5

ต ัวช ี้ว ัด ต าม ว ัต ถ ุป ระส งค  
ข องโค รงการ

1.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที 
ทันสมัยไว้บริการแก่ผ ู้ใช้
2.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรง 
ตามความต้องการของผ ู้โช ้
3.ผ ู้โช ้บร ิการมีความพื่งพอใจในต้าน  
จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

-มีคะแนนเฉลีย 
มากกว่า 3.51 
-มีคะแนนเฉลี่ย 
มากกว่า 3.51 
-มีคะแนนเฉลี่ย 
มาก กว่าหรือ 
เท ่าก ับ3.66

1.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยไว้บริการแก่ผ ู้ใช ้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความฟืงพอใจอยู่ใน  
ระดับมาก คือ 3.84
2.สำนักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช ้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยความฟืงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก คือ 3 .74
3.ผ ู้ใช ้บริการม ีความฟืงพอใจในต้านจำนวนทรัพยากรสารสนเทศมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 
3.80

ตัวบ ่งช ีก าร  
ป ระก ัน ค ุณ ภ าพ  
ของ สกอ.

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ ์การศึกษา และ 
สภาพ แวดล้อมการเรียน รู้ 
(255 7 /6 .1  ระบบการดำเนินงานของ 
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ 
ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีส็่งสนับสนุน 
การเร ียน รู้และจำนวนส็่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้ท่ีเพ ียงพอและเหมะสม)

ระบบ PDCA สำนักฯมีระบบการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของผู้ใซ้บริการ(นักสืกษาและอาจารย์)โดยได้โห้การเสนอแนะ 
ทรัพยากรสารสนเทศและความต้องการเพื่อใหมี้สิงสนับสนุนการเรียนรู้(ทรัพยากรสารสนเทศ) ทื่เพียงพอและ 
เหมะสม (จำนวนหนังสือต่อนักสืกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 24.78 เล่มต่อนักสืกษา 1 คนในปีการสืกษา 2557 
จัดหาหนังสือได้เพิ่มขึ้นจำนวน 5,121 เล่ม รวมจำนวนหนังสือท่ืมีในสำนักฯทั้งสิน 203,879 เล่ม (ตาม 
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมสืกษาควรมีหนังสือจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เล่ม) วารสาร 578 ซื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ 22 ซื่อเรื่อง โสตทัศนวัสดุ 905 รายการ ฐานข้อมูลออนไลน์ 20 ฐาน และเมื่อสำรวจความพึง 
พอใจต่อบริการต่างๆของสำนักฯในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสิงตีพิมพ์ จำนวน 
โสตทัศนวัสดุ และจำนวนฐานข้อมูลออนไลน์เซิงพาณิชย์ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมาก รวมทั้งด้านความ 
ทันสมัยและมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใข้ ก็มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากเซ่นกัน



ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ

ตารางท่ี!: สรุปงบประมาณการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศให้กับกลุ่มสาขาวิชา/คณะต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557
และงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ฯ

ลำดับ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับกล่มสาขาวิชา/ จำนวนนักศึกษา งบประมาณ งบประมาณ
ที คณะต่างๆ เต็มเวลาเทียบเท่า *=ร VI Vทตง!ว ท ีใช้จ่ายจริง
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

■คณะพยาบาลศาสตร 313.99 470,000.00 869,307.29
■คณะเภสัชศาสตร์ 197.87 465,000.00 640,354.52
■คณะแพทยศาสตร์ 72.95 450,000.00 701,489.33

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
■คณะวทยาศาสตร 709.66 550,000.00 320,667.56
■คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 497.27 453,000.00 402,973.48
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 33.42
■ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ

3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
■คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรวิศวกรรมศาสตร์

534.70
56.10

750,000.00 625,271.12

4 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

■คณะบริหารธุรกิจ
■หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
■บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการตลาด 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการ

1,592.71
219.08 
378.74 
28.35
30.08

1,000,000.00 825,817.61

4.2 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทียว 
■คณะศิลปศาสตร์
■หลักสตรนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1,891.19
91.49

899,000.00 800,196.56

5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรศึกษาศาสตร์ 32.51 243,000.00 21,540.50
6 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

■คณะนตศาสตร 288.29 450,000.00 258,408.82
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรนิติศาสตร์ 21.90

■คณะนิเทศศาสตร์ 1,130.13 900,000.00 350,581.57
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรนิเทศศาสตร์ 29.65

■วิทยาลัยศิลปะการแสดง 63.15 20,000.00 27,305.63
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และสันติภาพ 13.43 10,000.00 11,667.27

รวม 8,226.66 6,660,000.00 5,855,581.26



ตารางท่ี2: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมทุกประเภท ที่จัดหาในปีการศึกษา 2557 จำแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์

กลุ่ม 
สาขาวิชา 
วิศวกรรม 

ศาสตร์

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร ์

และ 
สังคมศาสตร์

รวม

1.วัสดตีพิมพ์ 1,026 340 477 2,134 203 941 5,121
2.โสตทัศนวัสดและ 
ฮานข้อมล

20 90 30 266 2 517 925

3.วารสารและ 
หนังสือพิมพ์

112 46 62 202 32 146 600

*รวม 1,158 478 569 2,602 237 1,604 *6,646

ลงชื่อ.......อาจารย์.จิ.ร.ภัทร..หา.ญนสุสุ.รฌ์
(อาจารย์จิรภัทร.. หาญบุ.สุ.สุ.รณ์)

(อาจารย์จ ิรภ ้ทร หาญนุสสรถ! นางสุดา ทองซิว นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา และนายทศพร ศ ๊เโชคทร ัพย ์)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก.ย../2558



คณะ/สำนัก/ศูนย.์....สำนักเทรัพ..ยา.กรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด)......................................................................
รหัสโครงการ...ส.ห,6-0.1 ซ่ือ'โครงการ..กา.ร.'พัฒนา..SIAM UNJVER.S.I.IY.E.-.RESOUR.CE..CQLLECIJQN.l). 
การศึกษา...255.7
กิจกรรมย่อย พัฒนา.รป!แบนท.'เพย.'า:กร!สารสนเทศ'ให ้ฟ .้น..!e-Resource
งบประมาณที่ใช้จริง....ไม่.มี...........................................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ูเ้ช้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เช้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์
นกัศึกษา

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผ ล ส ำเร ็จ ข อ งโค ร งก าร  (เช ิง ป ร ิม าณ /ค ุณ ภ าพ ) เป ้าห ม าย ผ ล ท ีไ่ด ้

ตัวซีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ม ีความพีงพอใจ 
ต่อบริการต ่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัยจัดให ้โดยม  ี
คะแนนเฉลี่ย 3.51ฃึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

มคีะแนนเฉลีย 3.51 
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 
5

นักศึกษาท ี่ม ีความพ ีงพอใจต ่อบริการต่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัย (สำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ) จัดให้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3 .96  จากคะแนนเต็ม 5

ต ัว ช วี ัดต าม  
ว ัตถ ุประสงค ์ของ  
โค ร งก าร

1.ปีจำนวน'3านวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มขอ'3 
มหาวิทยาลัยสยามในฐานข้อมูลThaiLIS เพิ่มขึ้น
2,ปีจำนวนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอ นิกส์ฉบับเต็ม 
ขอ'3มหาวิทยาลัยสยามในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
ร.ปีจำนวนโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ 
มหาวิทยาลัยสยามในฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น 
4,ปีจำนวนรายซื่อตำราหลักและหนังสืออ่าน 
ประกอบใน “ ธานข้อมลรายซื่อตำราหลักและ 
หนังสืออ่านประกอบปีการศึกษา 2556 ของ 
คณะต่างๆ”

-เพิมขึน 10 ซีอเรีอง

-เพิ่มขึ้น 20 ซื่อเรื่อง

-เพิ่มขึ้น 20 ซื่อเรื่อง

-ทุกสาขาวิซาตามที่ 
ปรากฎใน มคอ.3

ผลการดำเนินงานในป กีารศ ึกษา 25 57  เพื่มขึ้นดังนี้

1.ปีจำนวนงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยามใน1ท้านข้อมล 
ThaiLIS เพิ่มขึ้น 10 ซื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 83 ซื่อเรื่อง
2,ปีจำนวนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยามใน 
ฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น20 ซื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 158 ซื่อเรื่อง
ร.ปีจำนวนโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยามในเท้านข้คมล 
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 20 ซื่อเรื่อง รวมทั้งสิ้น 140 ซื่อเรื่อง 
4,ปีจำนวนรายซื่อตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบใน “ฐานข้อมูลรายซื่อ 
ตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบปีการศึกษา 2557 ของคณะต่างๆ” ทุก 
สาขาวิซาตามที่ปรากฎใน มคอ.3

ต ัวบ ่งช กี ารป ระก ัน  
ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ.

2 .5  ห้องสมุด อุปกรถ!การศึกษา และ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
(255 7 /6 .1  จำนวนสิ้งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ 
เพ ียงพอและเหมะสม)

เพียงพอและเหมะสม สำนักฯ ได้ดำเน ินการพัฒนารูปแบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป ็น e -  
Resource ในปริมาณที่ม ีเพ ื่มขึ้นอย่างต ่อเน ื่องในทุกจ  พร้อมทั้งได  ้
ปรับปรุงฐานข้อมูล (Database ) ของ e-Resource ดังกล่าว ให ้เป ็น  
ป ้จจ ุบ ันอยู่เสมอเพ ื่อให ้ผ ู้ใข ้สามารถเข้าถ ีงเน ี้อหาฉบับเต็มของทรัพยากร 
สารสนเทศประ๓ ท งานวิจ ัยของอาจารย ์มหาวิทยาล ัยสยาม วิทยานิพนธ์ 
และโครงงานของนักศึกษา และรายซื่อตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วย็่งขึ้น



ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.

ลงชื่อ.....อาจารย์คมเดช..บุญประเสริฐ........

(.อาจารย์คม.เดซ ..บุญประเสริฐ)
(อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางสุดา ทองซิวและ นางสาววีระนันท์ พ ิชิตสถิตพงษ์)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันที่ 25/ก..ย./2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทฐัพยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด).......................................................................... 
รหัสโครงการ...ส.ห,6-0.2 ขื่อโครงการ..กา.ร'พัฒนา[เทคโนโลยีสารสนเทศ..อปกรณ์’.และ!เ.ค!อง.มือที่ให้บ!กา.ร.และ 
.การปฏิบัติงา.นของ.สำ.นัก.ทรัพยากรสารสนเทศ
กิจกรรมย่อย 1.พฒันาระนบควุนคมประตหางุเ.ข้า.-ออ.ก. .ระบน.เครือข่า.ยุ.ไร้สา.ย.ความ.เร็วส.ง. .(พ!:!:!) และ.เครือ.ง. ^ . . ....... ร'..'....................................................... ... .... ........... ........................รพ .:..:..ร .:ระ .^. .........

ค.0:มพิ:3!=ตอ.'L 2..จัด.เก็บ.'ข้อ.มล.สถิติ!การ[.เข้า.ใช้สำนัก.ฯ..............
งบประมาณที่ใช้จริง....... 589^4.8,:.บาท....................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานทีดำเนินการ a/ ea a .วน /  เดอน /  จ สถานทีดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ูเ้ช้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนทีเช้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์
นกัศึกษา

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผ ล ส ำเร ็จ ข อ งโค ร งก าร  (เข ิง ป ร ิม าณ /ค ุณ ภ าพ ) เป ้าห ม าย ผลท ี่ได ้

ต ัวฃ ีว ัดตาม  
ย ุท ธศ าส ต ร  ์
ม ห าว ิท ย าล ัย

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ม ิความพิงพอใจ 
ต่อบริการต ่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัยจัดให ้โดยม  ี
คะแนนเฉลี่ย 3.51ฃึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

มีคะแนนเฉลีย 
3.51ข ึ้นไป จาก  
คะแนนเต็ม 5

น ักศึกษาท ี่ม ีความพ ีงพอใจต ่อบริการต่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัย (สำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ) จัดให้โดยมิคะแนนเฉลี่ย 3 .96  จากคะแนนเต็ม 5

ตัวชี้วัดตาม ว ัต ถ ุป ระส งค  
ข อ งโค รงก าร

1.สำนักฯใต้รับการพัฒนาระบบควบคุมประดู 
ทา'3เข้า-ออกและสามารถใช้ประโยซน์จากข้อมูล 
สถิติต่างๆใต้
2 .ผูใช้บริการมคีวามพึงพอใจในต้านอุปกรณ์และ 
เครื่องมีอที่ให้บริการ
3.ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
ในซิวิตและทรัพย์สิน

-ตามทิใต้กำหนด

-ในระดับมากกว่า
3.51
-ในระดับมากกว่า
3.51

1.สำนักฯได้รับการพ ัฒนาระบบควบคุมประตูทางเข ้า-ออกและสามารถใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูลสถิติต ่างๆได้ตามที่ได้กำหนด

2.ผ ู้ใช ้บริการม ีความพึงพอใจในด้านอุปกรณ ์และเครื่องม ีอที่ให ้บริการในระดับ  
มาก คือ 3.58
3.ผ ู้ใข ้บริการเก ิดความเชื่อม ั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส ิน
ในระดับมาก คือ 3.74

ต ัวบ ่งฃ ีการป ระก ัน  
ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ.

2 .5  ห้องสมุด อุปกรถ!การศึกษา และ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
(255 7 /6 .1  กระบวนการปรับปรุงตามผลการ 
ประเมินความพีงพอใจของนักศึกษาและ 
อาจารย์ต่อส็่งสนับสนุนการเรียนรู้)

ระบบ PDCA สำนักฯมีระบบการดำเนินงานโดยมิส ่วนร่วมของผู้ใข ้บริการ(นักศึกษาและ 
อาจารย์)ท ี่ได ้ให ้การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศและความต้องการเพ ื่อให ้ม ิล ี่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้(ทรัพยากรสารสนเทศ)ที่เพ ึยงพอและเหมะสม มิการสำรวจ 
ความพึงพอใจต่อการให้นรีการในด้านต่าง ๆ  และจากผลการประเม ินความพึง 
พอใจในจท ี่ผ่านมาพน(ปีการศึกษา 2556)มิเพียงด้านเดียวที่ย ังมิคะแนนในระดับ  
ปานกลาง(ร.45) คือด้านอุปกรณ ์และเครื่องม ิอท ี่ให ้นรีการ สำนักฯ ได้พัฒนาใน  
ด้านดังกล่าว ได ้แก ่ พ ัฒนาระบบควบคุมประตูทางเข ้า-ออก ระบบเครือข่ายไร้ 
สายความเร็วส ูง (WI-FI) และเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถได้รับคะแนน  
ความพิงพอใจเพื่มขึ้นในระดับมาก คือ 3.58



ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.

ลงชื่อ...อาจารย์จิร.ภัทร.หาญน.สสรฌ์.......
(อาจารย์จิ.รภัทร...หาญน.ส.ส.รณ)

(อาจารย์จ ิรภัทร หาญนุสสรถ! และคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก.อ y2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทฐัพ..ยา.กรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด)..........................................................................
รหัสโครงการ...สุ.ห,6-0.3 ขื่อโครงการ..กา.ร.จัดทำ.WEB.App....C!SiamUL.ib").ขอ.3สำนัก[หอ.สุมดบ'น.อุปกรณ์ 
.ส่ือสารไร้สา.ย.
กิจกรรมย่อย 1,สำรวจความเต้อ;3กา'รุ.,ฃุ.ฐ;งุนัก[ศึกษา..2:...บ ุคราก.ร'1.̂ า.ร่วม.ประ.ซม/อ.บรม.ความ.ร.3,บุคลากร.ท่ีเ.ข้า.
.ร่วมป'รุะ!ชุม/อบ'ร;ม.'ความเนา.คุ:วา;มร้ท่ีได้.รบั.มา.ประ.ยก.นกา.ร.จัด.ทำ. พ.eb.App...........
งบประมาณที่ใช้จริง.....ไม่.มี.................................................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานทีดำเนินการ a/ ea a .วน /  เดอน /  บ สถานทีดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 ส.ค. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 ส.ค. 57 -  30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ูเ้ช้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนทีเช้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์
นกัศึกษา

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผ ล ส ำเร ็จ ข อ งโค รงก าร  (เข ิง ป ร ิม าณ /ค ุณ ภ าพ ) เป ้าห ม าย ผ ล ท ีไ่ด ้

ต ว ซ ว ด ต า ม ย ุท ร ศ า ส ต ร  

ม ห า ว ิท ย า ล ัย

6 .7 ระดับความพีงพอใจในการสื่อสาร 
หรือประซาสัมพันธ์ในองค์กร >3.50

มคีะแนนเฉลียมากกว่า 
3 .5 0  จากคะแนนเต็ม 5

ระดับความพีงพอใจในการสื่อสารหรือประซาสัมพันธ์ในองค์กรสำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศ(สำนักหอสมุด)มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 จากคะแนนเต็ม 5

ต ัว ช ี้วัดต าม ว ัต ถ ุป ระสงค 
ขอ งโค รงก าร

1.บุคลากรใต้เข้าร่วมประชุม/อบรมความรู้ 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้
2.ลำนักฯนำผลการสำรวจฯมาใช้ในการ 
ปฏิบัติ'ทนจริ'รตามสำดับความต้อ'รการ
3.บ คุลากรที่เข ้าร่วมประชุม/อบรมความรู้ 
สามารถนำความรู้ที่ใต้รับมาประยุกต็ใช้ใน 
การปฏิบัติ'ทนจริ'ร

-อย่า'3น้อย 1 ครัง 
-อย่า'3น้อย 5 ลำดับแรกที่ปี 
ความต้อ'3การสู'3สุดใต้รับการ 
พัฒนา
-ได้ซ่องทางสื่อสารที่ 
ทันสมัยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย W eb A pp. ที่ 
“Siam U Lib” ที่ใข้งานได  ้
จริง

1.บุคลากรใต้เข้าร่วมประชุม/อบรมความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้ไต้ 1 ครั้ง 
จำนวน 3 คน
2.ลำนักฯนำผลการสำรวจฯมาใช้ในการปฏิบัติ-ทนจริงตามลำดับความต้องการ 
มากกว่า 5 ลำดับแรกที่มความต้องการสูงสุดใต้รับการพัฒนาใต้แก่ Function  
ตัวอย่างสื่อโสตทัศน์ (รด, ff)สิ) สารคสิ/ภาพยนตร์ทีด่ ี/เด ่น /ด ัง, การดาวน์ 
โหลดงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย 
สยาม, การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, การแนะนำทรัพยากร 
สารสนเทศ เป็นต้น
3.บุคลากรที่เข ้าร่วมประชุม/อบรมความเสามารถนำความรู้ท ี่ใต้รับมา
ประยุกต็ใช้ในการปฏิบัติงานจริงโดยใต้ซ่องทางสื่อสารที่ทันสมัยผ่านอุปกรณ์ 
สื่อสารใร้สาย W eb App. ท่ี “Siam U Lib.com ” ที่ใช้งานใต้จริง

ต ัวบ ่งฃ ีการป ระก ัน  
ค ุณ ภ าพ ข อ ง ส กอ.

2.3 ม ีระบบและกลไกในการเผยแพร  ่
ข้อมูลข ่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
(255 7 /6 .1  กระบวนการปรับปรุงตามผล 
การประเมินความพีงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต ่อส ื่งสนับสนุนการเรียนรู้)

ระบบ PDCA สำนักฯมีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข ้อมูลซ่าวสารต่างๆของหน่วยงาน  
มกีารสำรวจความต้องการของผ ู้ใข ้บริการเก ี่ยวกับการบร กีารในด ้านต ่างๆ  
รวมถืงความต้องการด้านการประซาสัมพันธ์และการสื่อสารเพ ื่อเพ ื่มซ่อง 
ทางการเผยแพร่ข ้อมูลซ ่าวสารที่ท ันสมัยผ ่านอุปกรณ ์ส ื่อสารไร้สาย W eb  
A pp. ที่ไดน้ำสำดับความต ้องการ 5  ลำด ับแรกมาพัฒนาจนสามารถใซ ้งาน  
ได้จริง และผลการสำรวจความพื่งพอใจต ่อการบรีการค้นหาข้อมูลผ่าน  
A p p lication  ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ พบว่าม ืความพื่งพอใจใน  
ระดับมาก คือ 3.81



ข้อเสนอแ'นะต่อการดำเนินการ่โครงการ...เป็นโครุงก'ารุที่สา;ฆา รถ,นา]ตวาม!^ด้รัมมาประ^ต1ซ1นการปฏิบัติงานไค้จริง 
และยังสามารถนำไปพัฒนาต่อเน่ืองได้อีก โดยอาจจัดทำเป็น Application ท่ีสามารถดาวโหลดได้บน App store หรือบน 
Play, .store .1เพ่ือ]เพ่ิม[ค'วามสะดวก.,รวดIเร็ว]ย่ิง:ข้ึน.และสามารถตอ.บ.สน.อง.ต่อ.พฤติกรรมของ.̂ ซ้นริ.การท่ี.ก้าวตา 
.ส่ือสาร.ท่ี.เปล่ียน.เ.ฟ.ลุงไป.อย่างรุวุ.ดุ.เร็ว....................................................................................................................................

หน้าจอ WEB Application ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศบนโทรศัพท์มือลือ โดยสามารถแสดงผลแบบ Responsiveได้ทั้ง 2 
ระบบทั้งในระบบปฏิบต๊การไอโอเอส(iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android) ในชื่อ “SiamULib.com”

ลงชีอ....... นาย.มโนฌัฐ..รัต.น.จันทร์................  
(นาย.มโน.ณัฐ..รัตน.จันทร์)

(นายมโนณ้ฐ รัตนจันทร์ อาจารย ์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางก ัลยา นาคเสวี และนางสาวก ัลยาณ ี ว ีระยุทรวิไล)

ผ้รับผิด'ซอบ'โครงการ

วันที่ 25/ก..ย../.2.5.58



คณะ/สำนัก/ศูนย.์....สำนักเทรัพ..ยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด).....................................................................................  

รหัสโครงการ...ส.ห,67.0.4 ซื่อโครงการ..กา.ร'บริหารจัดก.า.รความเสี่ยงของ.สำ.'นักทรัพยากรสารสนเทศ.
.(สำ.นัก.หอสมด!.ประจำปีกา.ร.ศึกษา..2557
กิจกรรมย่อย 1,วิ.เคราะห์ความ.เส่ียง.และ:จัด[ท:1แผน.นริหาร.คว.m S ยง.2..ดำเนินงาน.ตา.ม.แผ.นมริหารความเฝ็ย.ง.
งบประมาณที่ใฃ้จริง...ไม .่ม ี..............................................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ ู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์
นกัศึกษา
ศษิยเ์กา่
บุคคลภายนอก

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เขิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลที่ได้

ตัวฃีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

6.8 ร้อยละของหน่วยงานที่ม ีการดำเน ินการ 
บริหารความเสี่ยงที่ม ีประสิทธิภาพโดยเน้น 
ประเด็นที่ส ่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 100 (ทุกหน่วยงาน) สานกฯ มการวเคราะหความเสยง มแผนบรหาร 
ความเส ี่ยงและมีการดำเน ินการบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนที่วางไว้ และสามารถควบคุม'ปิจจัยสี่ยง 
และลดระดับความเสี่ยงให ้น ้อยลงกว่าเด ิม 4 
ความเสี่ยง จากทั้งหมด 5 ความเสี่ยง โอกาสและ  
ผลกระทบอันเกิดจากความเส ียหายลดลงไม่เป ็น  
ผลเสียหายต่อการดำเน ินงาน

ตัวบ่งฃีการประกัน 
คุณภาพของ สกอ.

7 .4  ระบบบริหารความเสียง ระบบ PDCA สำนักฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีการ 
วิเคราะห ์ความเส ี่ยง มีแผนบริหารความเสี่ยงและ  
มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วาง 
ไว ้ และสามารถควบคุม'ปิจจัยสี่ยงและลดระดับ  
ความเส ี่ยงให ้น ้อยลงกว่าเด ิม 4  ความเสี่ยง จาก  
ทั้งหมด 5 ความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบอัน  
เก ิดจากความเส ียหายลดลงไม่เป ็นผลเส ียหายต่อ 
การดำเน ินงาน

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.



สรุปการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
1. ค ว า ม เส ืย ง 2 .ป ๋จ จ ้ย เส ืย ง 3. ผลการดำเน ินการ (ความเส ี่ยงท ี่ฮ ้งเหล ือ,อยู่)
1.1 ความไม่ทันสมัยของข้อมูลใน 
เว็บไซต์และสือประเภทต่างๆ ของ 
สำนักฯ

2.1 บุคลากรของสำนักฯขาดทักษะ/ความรู้ 
ในด้านเทคโนโลย์การสือสารใหม่ๆเพี่อใช้ 
สำหรับการประชา สัมพันธ์และ:สือสารข้อมูล

3.1 บุคลากรของสำนักฯ จำนวน 3 คนได้รับการอบรมความร้เริอง “ทิศทาง และ 
พ ัฒนาการ Website Design สำหรับห้องสมุดดิจิทัล” และสามารถนำมา 
ประยุกต์!ช้กับงานประชาลัมพันธ์ของสำนักฯ โดยได้จัดทำ WEB Application 
ของสำนักฯเปนผลสำเร็จในชื่อ “SiamU Lib.com’4 งสามารถลดระดับความ 
เสี่ยงด้านความไม่ทันสมัยของข้อมูลในเว็บไชตํ’และสื่อประเภทต่างๆ ของสำนัก 
ฯ จากระดับ 9 (ปานกลาง) เหลือระดับ 4 (น้อย) ในปีการศึกษา 2557

1.2 ความปลอดภัยของระบบเทศโน- 
โลย์สารสนเทศและฐานข้อมูล 
ทรัพยากรสารสน เทศของสำนักฯ

2.2 ระบบห้องสมุดอ้ตโนม้ต ELIB ไม่เสถยร 3.2ได้บำรุงรักษา “ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศสำนักฯ” ตาม 
แนวทางที่ได้วางไว้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ไม่ให้เกิดผลกระทบ 
เสียหายร้ายแรงต่อการดำเนินงาน (ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ คือ สำนักฯไม่ได้ 
จัดซื้อระบบ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (M ain tenance) จากบริษัทที่ 
จำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB โดยตรงต่อเนื่องมา 3 จการศึกษา 
(2555-2557) หากระบบล่มการแก้ไขอาจล่าข้าและเกิดการชงักงันของการ 
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้)

1.3 ผู้ใช้บ'ริการสำนักทรัพยากรสารสน 
เทศลดลง

2.3 ระบบสารสนเทศเพือใช้ในการบ'ริหาร 
และการตัดสินใจ รวมทํ่งสำหรับการ 
ให้ปริการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

3.3 สำนักฯได้ดำเนินการตามโครงการที่วางไว้ในทั้ง 3 โครงการ บรรลุผล 
สำเร็จซึ่งผู้ใข้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาสามารถ 
ด้นหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆของสำนักฯผ่านทาง WEB A pp. ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จากสถิติผู้เข้าใช้เว็บไซต่ของสำนักฯ มี 
จำนวนเพิ่มขึ้น (จการศึกษา 2556 จำนวน 10,717 คร้ัง และ 2557 จำนวน 
11,655 ครั้ง)และสถิติของผู้เข้าใข้บริการสำนักฯ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน (จ 
การศึกษา 2556 จำนวน 98,932 คน และ 2557 จำนวน 160,549 คน) ซ่ึง 
สามารถลดระดับความเสี่ยงในด้านจำนวนผู้ใข้ บริการของสำนักฯในปี 
การศึกษา 2557 เป็นศูนย่

1.4 โอกาสทิจะเกิดป็ญหาเริองความ 
ปลอดภัยในชวิตและทรัพย์สินของ 
นักสืกษา คณาจารย์และทรัพยากร 
สารสนเทศของสำนักฯ

2.4 การขาดระบบรักษาความปลอดภัยทิม 
ประสิทธิภาพสูงเพี่อความปลอดภัยในัเทต 
และทรัพย์สินของผู้ใช้ ปริการและทรัพยากร 
สารสนเทศของสำนักฯ อาจสูญหายและ/ห'ริอ 
เสิยหายจากการถูกลักขโมย การถูกก'รด ถูก 
ฉก

3.4 ได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ และสำนักฯ ได้รับการพัฒนาระบบควบ 
คุมประตูทางเข้า-ออกและสามารถลดระดับความเสี่ยงให้น้อยลงในด้านความ 
ปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย่สินของผู้ใช้บริการจากระดับความเสี่ยง 16 (สูง 
มาก) เหลือที่ระดับความเสี่ยง 12 (สูง)(ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ คือ สำนักฯยัง 
ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสง 
เช่นระบบ RFID หรือระบบอื่นๆ)

1.5 ศ่โกภาพความพร้อมของนักสืกษา 
ในการ'ใช้ทักษะ/ความรู้ในการสืกษา 
ด้นคว้าและการเริยนรู้ด้วยตนเองได้ 
อย่างมประสิทธิ ภาพ

2.5 ประสิทธิภาพของการส่งเส'ริมการสืกษา 
ด้นคว้าและการเริยนรู้ด้วยตนเองให้กับ 
ผู้ใช้ปริการ

3.5 ได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ในทุกข้อ และบรรลุผลสำเร็จในข้อ 1-3 
โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงให้น้อยลงจากระดับความเสี่ยง 4 (น้อย)เหลือ 
ความเสียง 2 (น้อย)(ยังคงความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่คือการใข้/สถิติของจำนวน 
การยืมทรัพยากรสารสนเทศถึงแม้จะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 22.56 เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 แต่จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการลืบด้น 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน่ยังมีจำนวนน้อย)

ลงชื่อ.....อาจารย์. จ ริ.ภัทร..หาญน.ส.สรฌ์.......  

(.อาจารย์จรภัทร หาญนสสรณ์)
(อาจารย์จ ิรภ ัทร หาญนุสสรถ! และ คณะกรรมการดำเน ินการประกันคุณภาพการ 

ปฏิบัต ิงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก..ย../2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทรัพ..ยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอสมด)........................................................................
รหัสโครงการ...ส.ห,6-05 ข่ือโครงการ..กา.ร.สำรวจค.'ฑม,สิงเพอใ.'ปี.'ยุ.อง.ผู้ใช้'บริการสำ.นัก.ทรัพยากร.สารสนเทศ 
.(สำ.นัก.หอสม.ดม.หาวิทยา.ฒัสย.ว.ม!ปี.ทา.รศึกษา..2557
กิจกรรมย่อย สำรวจความ[พึงพอไจขอ:3ผู้1‘ซ้น'ริกา.'รุJ[.นักเศึ.กษาและ.อา.จา.ร.ย!สำ.นัก.ทรัพยากรสารสนเทศ 
(สำนัก.หอสม.ฟ.
งบประมาณท่ีใช้จริง....ไม่.มี........................................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 ก.ค. 57- 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 ก.ค. 57- 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์
นกัศึกษา สำรวจความพีงพอใจของนักศึกษาท ุกคณะ

ศษิยเ์กา่
บุคคลภายนอก

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เขิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลที่ได้

ตัวฃีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.14 ร้อยละของนักศึกษาที่ม ีความพีงพอใจ 
ต่อบริการต ่างๆ ท ี่มหาวิทยาลัยจัดให ้โดยม  ี
คะแนนเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5

มีคะแนนเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม  
5

น ักศึกษาท ี่ม ีความพีงพอใจต่อบริการต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัย (สำนักทรัพยากรสารสนเทศ) 
จัดให้โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3 .96  จากคะแนน  
เต็ม 5

ตัวบ่งฃีการ 
ประกันคุณภาพ 
ของ สกอ.

2.5  ห้องสมุด อ ุปกรณ ์การศ ึกษา และ 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
(255 7 /6 .1  กระบวนการปรับปรุงตามผลการ 
ประเมินความพีงพอใจของนักศึกษาและ  
อาจารย์ต่อส็่งสนับสนุนการเรียนรู้)

ระบบ PDCA สำนักฯ มิกระบวนการนำผลการประเมิน  
ความพีงพอใจไปปรับปรุงจากผลการ 
ประเมินความพีงพอใจในปีที่ผ ่านมาพนม  ิ
เพ ียงด้านเดียวที่ย ังมิคะแนนในระดับปาน  
กลาง(3.45) ค ือด้านอุปกรณ ์และเครื่องม ิอท ี่ 
ให ้บร ิการ สำนักฯ ได ้พ ัฒนาในด้านดังกล่าว 
ทำให้สามารถได้รับคะแนนความพีงพอใจ 
เพ ็่มขึ้นในระดับมาก คือ 3 .58

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.



สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้!ช้บริการในด้านต่างๆ 
ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2557

ข้อมูลทั่วไป จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 515 คน พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด 
เป็นร้อยละ72.8 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 26.4 ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ
53.2 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-20ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาร้อยละ 93.0 ศึกษาอยู่ 
ชั้นปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ 36.5 เป็นหลักสูตรภาคปกติร้อยละ 90.7 และสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
23.3 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.55 ตามด้วยคณะศิลปศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 13.0 เท่ากัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด พบว่า ส่วนมากจะเข้าใช้บริการ 2-5 ครั้งต่อสัปดาห์คิดเป็น 
ร้อยละ 37.1 โดยเข้าใช้บริการด้าน ยืม-คืน หนังสือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมาคือ พื้นที่การเรยนรู้อเนกประสงค์ 
(Learning Auditorium) และส่วนฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 42.5 และ 41.8 ตามลำดับ โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูล 
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์จากจุดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักหอสมุด (หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่หน้าประตูเข้า-ออก) มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 52.3 และเมื่อต้องการด้นหาหนังสือหรือทรัพยากรใดๆ ของสำนักหอสมุด ส่วนใหญ่จะเดินไปค้นหาที่ชั้นด้วย 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ ขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 51.1

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ 
ในระดับมาก(X = 3.96)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการเปิดทำการ (X = 

3.86) รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร X  = 3.83) ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ( X =3.80) 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ(X = 3 .8 0 ) เท่ากัน ด้านสภาพแวดล้อมX  = 3.79)และด้านบ ุคลากรX  = 3.67) ส่วนด้านที่มี 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้บริการ(X = 3.58)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความเย็นสบาย¥  = 4.00) รองลงมาคือ 
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้านสื่อโสตทัศน์(X = 3.93) และ ความสะอาด (X  = 3.90) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
น้อยที่สุดคือ จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร X = 3.31) รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET ( 
X  = 3.51) และประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด (X = 3.53) ตามลำดับ

ข้อมุลผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย 26.41 % เป็นผู้หญิง 72.82 %
2) ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปีมากที่ส ุด 53.20 % รองลงมาเป็นช่วงอายุ16-20ปี 33.59%
3) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มากที่สุด 36.50% รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 27.96 %
4) ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าห้องสมุด 2-5 วันต่อสัปดาห์ มากที่สุด 37.09 % รองลงมาน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์29.51 %
5) ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ในห้องสมุดมากที่สุด 65.63 % รองลงมาเป็นการใช้บริการ พื้นที่การเรยนรู้ 

อเนกประสงค (Learning Auditorium) 42.52 %
6) ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมุด จากจุดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักหอสมุด 

มากที่สุด 52.23 %  รองลงมา จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด 40.00 %
7) ผู้ตอบแบบสอบถามค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด โดย เดินไปค้นหาที่ชั้นด้วยตนเอง มากที่สุด 

65.44 % รองลงมา จะขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ 51.07 %



ข้อมูลความพึงพอใจ

ด้าน
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

พึงพอใจ
1 ความสะดวกรวดเร็วในการให ้บริการ

1.1 ย ืม -ค ืน ท ร ัพ ยากรส ารส น เท ศ 3.75 0.75 มาก

1.2 ด ้านส ื่อโสตทัศน ์ 3.93 0.87 มาก
0 1 V V1.3 ตอบคาถามและช่วยการคนควา 3.76 0.73 มาก

1.4 ด ้านการส ืบค ้นข ้อม ูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาล ัยสยาม (OPAC) 3.77 0.74 มาก

1.5 ห ้องสมุดดิจ ิตอล/ห ้องสมุดเสมือน 3.80 0.89 มาก

1.6 ห ้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) 3.82 0.82 มาก

1.7 หนังสืออ้างอิง 3.77 0.89 มาก

1.8 วารสารหรือส ึ๋งพ ิมพ ์ต ่อเน ื่อง 3.78 0.79 มาก

2 ทรัพยากรสารสนเทศ 

2 .1 จำน วน ส ึ๋งต ีพ ิมพ ์(ห น ังส ือ  หน ังส ือพ ิมพ ์ วารสาร จลสาร กฤตภาคฯ) 3.79 0.75 มาก

2.2 จำนวนโสตทัศนวัสด (ว ีด ิท ัศน ์ ซีดี ด ีว ีด ี ฯ) 3.88 0.87 มาก

2.3 จำนวนซานข้อมลออนไลน ์เช ิงพาณ ิชย์ (ซานข้อมลวิทยาน ิพนธ์ไทย/วิจ ัย (ThaiLIS) 

มต ิชนออนไลน ์, Science Direct, MED-Line, EBSCO ฯ)
3.73 0.75 มาก

2.4 ทร ัพยากรสารสนเทศตรงก ับความต้องการของท ่าน 3.74 0.74 มาก

2.5 ความท ันสม ัย ของทรัพยากรสารสนเทศที่ให ้บริการ 3.84 0.75 มาก

3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให ้บริการ

3.1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท ี่ม ีไว้ให ้บริการภายใน??าน ักหอสมด 3.64 0.83 มาก

3.2 จำนวนเคร ื่องเล ่นโสตท ัศนวัสด/ เคร ื่องรับโทรท ัศน ์ 3.65 0.90 มาก

3.3 จำนวนเครื่องถ ่ายเอกสาร 3.31 0.99 ปานกลาง

3.4 ประส ิทธิภาพ (ความเร ็วาของเครื่องคอมพิวเตอร ์ท ี่ให ้บร ิการในห ้องสมด 3.53 0.82 มาก

3 .5 ประส ิทธ ิภาพของเครื่องเล ่นโสตทัศนวัสด/เครื่องร ับโทรทัศน ์ 3.63 0.88 มาก

3.6 ประส ิทธิภาพ (ความเร็วา ของระบบเครือข่าย INTERNET 3.51 0.86 มาก

3.7 ระบบ W I-F I ภายในสำนักหอสมดครอบคลมทํ่'วถึง 3.56 0.87 มาก

3.8 อ ุปกรณ ์การเร ียนร้อเนกประสงค์(Learning Auditorium) ในส่วนท ี่ฉายภาพยนตร์ 

ขนาด เล็ก (Mini Theatre) และ,ในส่วนไอทีไลบรา‘รี่ (IT Library) * บริเวณพ ื้นท ี่ท ี่ 

ปรับปรุงใหม่

3.77 0.81 มาก

4 บุคลากร

4.1 ความกระตือรือร้นในการให ้บริการ 3.63 0.76 มาก

4.2 ความสุภาพ เร ียบร้อยของผู้ให ้บริการ 3.73 0.79 มาก

4.3 การให ้ความช่วยเหลือ แนะนำแก ่ผ ู้ใช ้ 3.70 0.77 มาก

4.4 การม ีปฎ ิส ัมพ ันธ ์ก ับผ ู้ใช ้ 3.63 0.82 มาก



ด้าน
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

พึงพอใจ
5 วันเวลาในการเป ีดทำการ

5.1 วัน เป ีดทำการ (จ ันทร์-เสาร์) 3.87 0.76 มาก

5.2 เวลาเป ีดทำการ ( 7.45 -19.00 น.) 3.84 0.75 มาก

6 สภาพแวดล้อม

6.1 สถานที่ต ั้งของ??านักหอสมุด อยู่ในจุดท ี่ท ่านสะดวกที่จะมาใช้บริการ 3.82 0.74 มาก

6.2 พื้นที่ของ??านักหอสมุด 3.71 0.79 มาก

6.3 จำนวนที่น ั่ง 3.66 0.83 มาก

6.4 แสงสว่าง 3.89 0.75 มาก

6.5 ความเงียบสงบ 3.63 0.87 มาก

6.6 ความเย็นสบาย 4.00 0.79 มาก

6.7 ความสะอาด 3.90 0.89 มาก

6.8 ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.74 0.91 มาก

7 การประชาสัมพ ันธ์และการสื่อสาร

7.1 การประชาส ัมพ ันธ ์ม ีหลากหลายช ่องทางเช ่น เว ็บไซต ์ อ ีเมล ์ Facebook, W EB App. 

จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่ม ือ และการจ ัดก ิจกรรมส ่งเสริมการให ้บริการและการเผยแพร่ความรู้ 

ในด ้านต ่างๆให ้ก ับผ ู้ใช้บริการ ฯลฯ 3.87 0.77

มาก

7.2 ป็ายแนะนำการให้บริการ / เอกสาร / แผ่นพับ มีความชัดเจนและเพ ียงพอ 3.75 0.77 มาก

7.3 ความสมรเสมอในการแจ้งข ้อม ูลข่าวสารท ี่เก ี่ยวก ับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ และ 

บริการต่างๆ ในทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 3.87 0.78
มาก

7.4 บริการค้นหาข้อมูลจาก Function ต่างๆ ผ่าน Application บนอุปกรณ์ส ื่อสารไร้สาย 

(Library Mobile App.) ของสำนักฯ (ท่ี “SiamU Lib” ) ตรงกับความต้องการของท ่าน 3.82 0.76
มาก

8 ความพ ึงพอใจต ่อการให ้บริการของสำน ักหอสมดโดยรวม 3.96 0.75 มาก

ลงชื่อ......ม.วงสา.ว.ฐ.ร.ซ.ร.ย่ิงใหญ่................  

(ม.วง.ส.ว.ว.อร.ซ.ร..ย่ิงใหญ่)
(นางสาวอรชร ย็่งใหญ ่ และ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันที่ 25/ก..ย../2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทฐัพ..ยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอส.มด).....................................................................
รหัสโครงการ...ส.ห,6-0.6 ข่ือโครงการ..กา.ร'ประกัน.คณ.ภาพLonร.'ปฏิบัติ.งานของสำ.'นักท'รัพ.ยา.กรสารสนเทศ.
.(สำ.'นัก.หอ[สม.ดุ.ม.หาวิทยา.ลัยส.ย.ว;ฟ..บ.ระ.จำปี.การศึก.ษา..2557
กิจกรรมย่อย ดำเนนิการ,ประกันค.ณภาพภ.'ายในสำ.นักหรพยาก.ร.สา.รส.น..(สำนัก.หอ.สม.ด).
งบประมาณที่ใช้จริง.....1เ57.6,-.บ1ท........................................................
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์ บุคลากรของสำนักฯ

นักศึกษา
ศษิยเ์กา่
บคุคลภายนอก

รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เขิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลท ี่ได ้

ต ัวฃ ีว ัด ตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.15 มีกลไกในการกลั่นกรองข้อเสนอแนะต่อ 
บริการต ่างๆ และนำไปสู่การปรับปรุงการ 
ให ้บริการ

มี สำนักฯ มีกลไกในการกลั่นกรองข้อเสนอแนะ 
ต่อบริการต ่างๆ และนำไปสู่การปรับปรุงการ 
ให ้บร ิการตามท ี่“คณะกรรมการตรวจ 
ประเม ินการประกันคุณภาพภายใน” ได้ให  ้
ข้อเสนอแนะได้ ร ้อยละ 75  จากจำนวน  
ข้อเสนอแนะทั้งหมด 4 ข้อ รวมทั้งได้นำผล 
การประเมินความพีงพอใจของผู้ใข ้บริการไป 
ปรับปรุงทำให้สามารถได้รับคะแนนความพีง 
พอใจโดยรวมเพ็่มขึ้นในระดับมาก คือ 3.96

ต ัวบ่งฃีการ 
ประกันคุณภาพ 
ของ สกอ.

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
การศึกษา

ระบบ PDCA สำนักฯ มีระบบและกลไกการประกัน 
คุณภาพการศึกษาจากผลการประเม ิน  
คุณภาพภายในประจำจ การศึกษา 2557 มิ 
ค่าคะแนนอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ



สรูปผลการประเมินการดำเนินงานตามเ!)าหมาย 
ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา2557

ตัวบ ่งช ี้ค ุณภาพ

ป ีการศ ึกษา 2556 ป ีการศึกษา 2557
ระดับคะแนน 

ผลการประเม ิน 
ค ุณภาพ

เชาหมายท ีต ังไว ้ 
/การบ รรณ ุชาห มาย

เชาหมายท ีต ังไว ้ 
/การบ รรณ ุชาห มาย

1.(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถ ุประสงค ์และแผนการดำเน ินการ 
1.1(1 .1) กระบวนการพ ัฒนาแผน [ม ส .] 8 ข้อ/ 8 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 8 ข้อ/ 8 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

(5/1)
5

2. (2) การดำเน ินงานตามภารก ิจของหน่วยงาน 
2.1(2.1) ม ีระบบในการปฎิบ ิต ิงาน [ม ส .] 6 ข้อ/ 6 ข ้อ( ' ร บรรลุ) 6 ข้อ/ 6 ข ้อ ( ' ร บรรลุ)

(30/6)
5

2.2 การดำเน ินงานตามวัตล ุประสงค ์ของหน ่วยงาน [ม ส .] 5 ข ้อ /4 ข ้อ (X ไม ่บรรล ุ) —

2.3(2.2) ม ีระบบและกลไกการเผยแพร่ข ้อม ูลข ่าวสารต่างๆของหน่วยงาน 
[มส.]

6 ข้อ/ 6 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 6 ข้อ/ 6 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

2.4(2.3) ม ีการสำรวจความต้องการของผู้ใช ้บริการ [มส.] 5 ข ้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 5 ข ้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ)
2.5(2.4) ระดับความพ ึงพอใจของผ ู้ใช ้บริการ [มส.] > 3.51ท ุกด ้าน(ม ี 7 ด ้าน )/ 

>  3.51 (6ด้ไน) (X ไม ่บ รรล ุ)

> 3.51ท ุกด ้าน(ม ี 7 ด ้าน )/ 

>  3.51 (6ด ้าน) ( ' ร บรรลุ)
2.6 งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อน ักศ ึกษาเต ็มเวลา 
เท ียบเท่า (บาท ะ คน) [ภารกิจ,PULINET1.1]

680 บาทะ 1 ค น /  
725.19 บาท ะ 1 คน ( ' ร บรรลุ)

680 บาทะ 1 ค น /  
711.78 บาท ะ 1 คน ( ' ร บรรลุ)

2.7)(2.5 /6 .1 )ส ิงสน ับสน ุนการเร ียนร ู้(ด ้านห ้องสม ุด หน ังส ือตำรา 
ส ิ่งพ ิมพ ์ วารสาร ฐานข้อม ูลเพ ื่อการสืบค ้น หรือทรัพยากรท ี่เอ ื้อต ่อการ 
เร ียนรู้) ( [ส กอ.6 .l ]

8 ข้อ/ 8 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

2.8(2.6) การจัดสภาพแวดล้อมให ้เอ ือต ่อการเร ียนรู้ [ภารกิจ, PULINET4.6] 9 ข้อ/ 9 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 9 ข้อ/ 9 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

6.(4) การทำน ุบำรุงศ ิลปะและวัฒนธรรม
6.1(4.1) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศ ิลปะและวัฒนธรรม [สกอ 4 .l] 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

(5/1)
5

6.2 การพ ัฒนาส ุนทรียภาพในมิต ิทางศ ิลปะและวัฒนธรรม [ม ส .] 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ) —
7. (5) การบริหารและการจัดการ
7.1(5.1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน [สกอ.5.1] 6 ข้อ/ 6 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 6 ข ้อ/ 5 ข้อ (X ไม ่บรรล ุ)

(29/6)
4.83

า .2(5.2) การพ ัฒ นาหน ่วยงานส ู่การเป ีนองค ์กรเร ียนร ู้ [สกอ.5.1] 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ)
7.3(5.3) ระบบการพัฒนาบ ุคลากร [สกอ.5.1] 7 ข้อ/ 7 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 7 ข้อ/ 7 ข้อ ( ' ร บรรลุ)
7.4(5.4) ระบบสารสนเทศเพิอการบริหารและการตัดส ิน'ใจ [สกอ.5.1] 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 5 ข้อ/ 5 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

7.5(5.5) ระบบบริหารความเส ียง (ระดับ) [สกอ.5.1] 6 ข้อ/ 6 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 6 ข้อ/ 6 ข้อ ( ' ร บรรลุ)
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1(5.6) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [สกอ.5.2] 
[สมศ.7.1]

7 ข้อ/ 7 ข้อ ( ' ร บรรลุ) 7 ข้อ/ 7 ข้อ ( ' ร บรรลุ)

รวม 17 ตัวปงชี /ไม่บ11ธุ 3 ตัวปงชี 
(81/17) 4.76

14 ตัวปงช้ื / ไม่บllfl  I ตัวป้งช๋ึ 
(69/14) 4.93

(69/14)
4.93

ลงชื่อ.....อาจารย์. จ ิร.ภัทร..หา.ญนสสรฌ์.......  

(อa จารย์จิรภัทร.หาญนฮสรณ์)
(อาจารย์จ ิรภ ัทร หาญนุสสรถ! และ คณะกรรมการดำเน ินการประกันคุณภาพการ 

ปฏิบัต ิงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำน ักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม))

ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก ,ย ./2558



คณะ/สำนัก/ศูนย์.....สำนักเทรัพยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอสมด).......................................................................... 
รหัส'โครงการ..สห,6-0.7 ช่ือ'โครงการ..กา.ร'พัฒนา.'บุคลากร.สำ.นักทรัพยากรส.'า.รุ่ส.น.เทศ..(สำนัก.หอ.สมอ). 
ประจำปี.การ.ศึกษา..2557
กิจกรรมย่อย 1.จด.ส่ง:บ. คลา.กร'ของสำ:นัก!11J ; !ร่วมอบรม/ป.'รุ.ะ!ชุ;ม/สัมมนา/ศึกพดงๆน.2,ประ.ซม.เ.เลก.เปล่ีEjmlยนร้
งบประมาณที่ใ'ซ้จริง.... 62J544..-..ij;m.......................................................  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ tn  C*.วน /  เดอน /  จ สถานที่ดำเนินการ
วางแผนและเสนอไว!นโครงการ 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ดำเนนิการจริง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ ูเ้ข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนทีเข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อาจารย์ จำนวนบุคลากรของสำนักฯที่ได้ร ับการพัฒนา 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)ไม่น ้อย 
กว่าร ้อยละ 80

นกัศึกษา
รวม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลทีไ่ด้

ตัวชีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

6.9 การจัดการความรู!นท ุกหน่วยงาน โดย 
เน ้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจ ัย

ทุกหน่วยงาน สำนักฯ ม ีการจ ัดการความรู้!นหน่วยงาน โดยมีการประชุมเพ ื่อการ 
แบ่งป ึนความรูแ้ละแลกเปลี่ยนเร ียนรู้ภาคการศึกษาละ 1 ค เง  และ 
สามารถนำประเด็นความรู้ท ี่ได้ร ับมาปรับใช้ในการปฏิบัต ิงานจริงและม  ี
องค์ความรู้ท ี่รวบรวมได้ 1 เรื่อง

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ

1,จำนวนบุคลากรขอ'3สำนักฯ ทิโด้รับการพัฒนา 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู'ทน)
2,สำนักฯ สามารถดำเนิน'3านบรรลุความสำเร็จ 
ตามตัวซี้วัดขอ'3โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำ
3,ผูใ้.ซับ'ริการโต้'รับความพี'3พอใจ'โดยรวมด้าน 
การให้บริการขอ'รบุคลากร

-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

-■ร้อยละ 90 ขอ'3ตัวซี้ว ัดพั้หมด

-ในระดับมากกว่า 3.55

1.จำนวนบุคลากรขอ'รสำนักฯ ทิโด้รับการพัฒนา (อบรม/ประชุม/ 
สัมมนา/ศึกษาดู'ทน)ได้ร้อยละ 82.61
2.สำนักฯ สามารถดำเนิน'3านบรรลุความสำเร็จตามตัวซี้วัดขอ'3โครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำโด้ร้อยละ 95 ขอ'3ตัว,ซ้ีวัดท้ั-3หมด 40 
ตัวซ้ีวัด
3.ผู้ใซับริการโด้รับความพี'รพอใจโดยรวมด้านการให้บริการขอ'รบุคลากร 
ในระดับมาก คือ 3.67

ตัวบ่งช กีารประกัน 
คุณภาพของ สกอ.

2 .4  ระบบการพ ัฒนาคณาจารย์และบ ุคลากร 
สายสนับสนุน

ระบบ PDCA สำนักฯ ม รีะบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดย มี 
แผนงาน/โครงการ และมีการดำเน ินงาน โดยมจีำนวนบุคลากรของ 
สำนักฯ ที่ได้ร ับการพัฒนา (อบรม/ประช ุม/ส ัมมนา/ศ ึกษาด ูงาน) ได้ 
ร้อยละ 82 .61 ม ีการวัดผลจากการพัฒนาโดยบุคลากรของสำนักฯ  
สามารถดำเน ินงานบรรลุความสำเร็จตามตัวช ี้วัดของโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนปฏิบ ัติการประจำได้ร ้อยละ 95 ของตัวช ี้วัดทั้งหมด 
40 ตัวซี้วัด และผู้ใช้บริการได้ร ับความพื่งพอใจโดยรวมด้านการ  
ให ้บริการของบุคลากรในระดับมาก 3 .67



ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.

ตาราง: การอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) 
ประจำปีการศึกษา 2557

ลำด ับ ท ี่ เร ื่อง
วันท ี่ /  หน ่วยงานท ี่จัด /  สถานท ี่

รายช ื่อผ ู้เข ้าอบ รม ฯ ค่าใ ช ้จ ่าย
1. อบรมวิชาการ เรื่อง “Google apps” 5 ม ิล ุนายน 2557 

มหาวิทยาลัยสยาม
1.นางกัลยา นาคเสวี
2.น.ส.ก ัลยาณ ี ว ีระย ุทธว ิไล
3 .กาญจนี รักมั่น
4 .น.ส.จันทิรา ดีเมฆ
5.นางณัชชา เดชาเต็งประทีบ
6.น.ส.ธนัญญา พันธุทิม
7.น.ส.พรพิศ องค์ศรัทธา
8 .นายมโนณ ัฐ รัตนจันทร์
9.น.ส.วรรณวิสา เก ิดมงคลโชค
10.นางวิภูษณะ ไทรพุฒทอง
11 .น.ส.ว ีระน ันท ั พ ิช ิตสถิตพงษ์
12.นางสุดา ทองชิว
13.นายสุเทพ บัวหลวง
14.นายอด ุลย ์ประช ุมพล

2. ประชุมคณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส ) ครั้งที่ 5/2557

- 8 กรกฎาคม 2557
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นางพรรณี จิว'ทุทธิธรรม 300.00

3. ประชุมเชิงปฏิบ ัติการ เรื่อง “การดำเน ินกิจกรรมบน  
ระบบเครือข ่ายสารสนเทศเพ ื่อพ ัฒนาระบบการศ ึกษา 
ครั้งท ี่ 29 (29Th W UNCA)”

- 8 - 1 0 กรกฎาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ังหวัดขอนแก่น

อ.คมเดช บุญประเสริฐ 5,500.00

4. อบรมเชิงปฏิบัต ิการ เรื่อง “การใช ้งานระบบบริหาร 
จัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)”

- 18 กรกฎาคม 2557
ศ ูนย ์เทคโนโลย ีอ ิเล ็กทรอน ิกส ์และ  
คอมพิวเตอร์แห ่งชาติ สำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห ่งชาต ิ 
อาคารศูนย์ประชุมวิทยาศาสตร์แห ่ง 
ประเทศไทย

1. น.ส.ว ีระน ันท ั พิชิตสถิต 
พงษ์
2. นายมโนณ ัฐ รัตน์จันทร์

300.00

300.00

5. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Global Trends of Library 
and information Science Education”

- 1 8 กรกฎาคม 2557
ม.ส ุโขท ัยธรรมาธิราช อาคารมหาจัก'ริสิ 
รินธร จุพาลงกรณ์ฯ

อ.คมเดช บุญประเสริฐ 300.00

6. สัมมนาเชิงปฏิบ ัต ิการ หัวข้อ “ท ิศทางและพัฒนาการ 
W ebsite Design สำหรับห ้องสม ุดด ิจ ิท ัล”

- 5 กันยายน 2557
สำน ักหอสม ุดกลาง ม.หอการค้าไทย  
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร  ์
และเทคโนโลย ีแห ่งชาต ิ (สวทช)

1. อ.คมเดช บ ุญประเสริฐ
2. นายทศพร ค ิร ิโชคทรัพย ์
3. นายมโนณ ัฐ รัตน์จันทร์

1.500.00
1.500.00
1.500.00

7. ประชุมคณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส ) ครั้งที่ 6/2557

- 11 กันยายน 2557
ม.ศรืปทุม วิทยาเขตบางเขน

อ.คมเดช บุญประเสริฐ 300.00

8. อบรมวิชาการระดับภูม ิภาค เรื่อง “International 
Conference on Asia-Pacific Digital Libraries” 
(ICADL 2014)

- 5-7 พฤศจิกายน 2557 อ.คมเดช บ ุญประเสริฐ 18,000.00



ล ำด ับ ท ี่ เร ื่อง
ว ันท ี่ /  ห น ่วย งาน ท ี่จ ัด / 

ส ถ าน ท ี่
รายช ื่อผ ู้เข ้าอบ รม ฯ ค่าใช ้จ่าย

9. ประชุมคณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส ) ครั้งที่ 7/2557

- 18 พฤศจิกายน 2557
ม.ธุรกิจบ ัณฑิตย์

นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 300.00

10. อบรม เรื่อง “ตัดภาษี มีเงินออม พร้อมยื่นแบบ” 15 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยสยาม

1.นางพรรณ  ีจิวพุทธิธรรม
2.นางรัตนา ชาวไทย

-

11. ประชุมเชิงปฏิบ ัติการ เรื่อง “การดำเน ินกิจกรรมบนระบบ  
เคร ือข ่ายสารสนเทศเพ ื่อการพ ัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 30

- 21-23 มกราคม 2558
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีส ุวรรณภูม ิศ ูนย ์ 
หันตราพระนครศรือยุธยา

อ.คมเดช บ ุญประเสริฐ 2,900.00

12. ประชุมคณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส ) ครั้งท่ี 8//2558

- 5 ก ุม ภ าพ ัน ธ ์2558
วิทยาลัยเซาธ์อ ีสทบางกอก วิทยาเขต 
บางนา

นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 30 0 .0 0

13. ประชุมนานาชาต “Postgraduate Colloquium between  
STOU and UiTM ”

- 15-17 กุมภาพ ันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยส ุโขท ัยธรรมาธิราช  
ร่วมกับ Universiti Teknologi Mara 
UiTM

อ.คมเดช บุญประเสริฐ 26,139.00

14. อบรมวิชาการ เรื่อง “Impact Factor ก ับการประเม ิน  
วารสารวิชาการ”

- 20 กุมภาพ ันธ์ 2558
สมาคมสถาบันอ ุดมศ ึกษาเอกชน  
(อพส.) ร่วมกับ สำน ักหอสม ุด กลางมห 
วิทยาลัยหอการค้าไทย

1.นางพรรณ  ี จิวพุทธิธรรม
2.น.ส.ว ีระน ันท ์ พิชิตสถิตพงษ์

300.00

300.00

15. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “สโิอไอ-ไทยแลนด ์” (DOI- 
Thailand)

- 17 มีนาคม 2558
สำนักงานคณะกรรมการการวิจ ัย 
แห่งชาติ

อ.คมเดช บ ุญประเสริฐ 300.00

16. การบรรยายพเศ'ษ เรอง “Librarianship and Academic 
Libraries in the Digital Environm ent”

- 20 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.คมเดช บ ุญประเสริฐ 500.00

17. ประชุมวิชาการเรื่อง “การประกันคุณภาพตามเกณฑ ์ใหม  ่
ของ สกอ.”

- 25 มีนาคม 2558
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม

1. ผ ูอ้ำนวยการสำนักฯ
2.นางพรรณ  ี จิวพุทธิธรรม
3.อ.คมเดช บุญประเสริฐ
4. นางสุดา ทองชิว

18. ประชุมคณะอนุกรรมการพ ัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส ) ครั้งท่ี 9//2558

- 30 เมษายน 2558
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสยาม

1.ผู้อำนวยการสำนักฯ
2.อ.คมเดช บุญประเสริฐ
3.นางพรรณี จ ิวพุทธิธรรม

2,005.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,544.00
(หกหมื่นสองพันห้าร้อยส ีส่ ิบส ี่บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....อาจารย์.จิรภัทร..หา.ญนสุสรฌ์.. 
(.อาจารย์จิรภัทร หาญนสสรณ์) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก..ย,/2558



คณะ/สำนัก/ศูนย.์....สำนักเทฐัพยากรสารสนเทศ..(สำ,น ัก ห อ ส .ม ด ) ...........................................................................................................

รหัส'โครงการ..สห,6-0.8 ชื่อ'โครงการ..การ:เพ่ิมช่องทา.'3]การประชา;สัมพันธ์เ.เละ.การฮ่ื.ฒ.ารฃ้อม.ส.ของ.สำนัก 
.ทรัพยากรสารสนเทศ..(สำนักเพอ:สมด).ผ่านทวง..Facebook
กิจกรรมย่อย ส ร ้า ง 'ซ ่อ ง ,ท า ง :ก า ร ร ุฐ ิต .ต ่อ . ส ื่£ เ ส า .ร . ' ร ะ ห ! า ง . .^ ซ ้บ ร ิก า ร X น ัก ส ืก ษ า . ค ณ า จ า ^ . .แ ล ะ า ^ ค ุ. ล า .ก ร }

.กันสำนัก.ๆ .ผ่า.นทาง..Facebook
งบประมาณที่ใฃ้จริง....ไม่.มี...........................................................................
ว ัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ เ ส น อ ไ ว ! น โ ค ร ง ก า ร 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ด ำ เ น ิน ก า ร จ ร ิง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ ู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อ า จ า ร ย ์

น ัก ศ ึก ษ า

ศ ิษ ย ์เ ก ่า

บ ุค ค ล ภ า ย น อ ก

ร ว ม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เขิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลที่ได้

ตัวฃีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

1.13 จำนวนซ่องทาง/กิจกรรมที่จ ัดให ้ 
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น (ภายใต้กฎ  
กติกาของสังคม)

1 ซ่องทาง/กิจกรรม สำนักฯ มีจำนวนซ่องทางที่จ ัดให้นักศึกษาได  ้
แสดงความคิดเห็นเพ็่มขึ้นอีก 1 ซ ่องทางผ่าน 
ทาง F a c e b o o k  (จากที่ม ีอยู่แล ้ว 4  ซ่องทาง 
ได ้แก ่ 1.ทางอีเมล์ของสำนัก 2.ทางแบบสอบถาม  
3. ทางต้ร ้บความคิดเห ็น 4.ทางโทรศัพท์)

ตัวบ่งฃีการประกัน 
คุณภาพของ สกอ.

2.3 ม ีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข ้อมูล 
ซ่าวสารต่างๆของหน่วยงาน

ระบบ PDCA สำนักฯ ม ีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข ้อมูล  
ซ่าวสารต่างๆของหน่วยงาน จากผลการสำรวจ  
ความพีงพอใจของผู้ใข ้บริการด้านการสื่อสาร  
หรือประซาสัมพันธ์ในองค์กร(สำนักทรัพยากร 

สารสนเทศ(สำน ักหอสมุด)ม ีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน  

ร ะ ด ับ ม า ก  ค ือ  3 .8 3  จากคะแนนเต็ม 5

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.



ลง'ซ่ือ..... นายมโนฌฐั..รัตนจันทร์.................

(.นา.ยมโนฌัฐ ..รัตน.จันทร์)
(นายมโนณ้ฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางก ัลยา นาคเสวี 

น างสาวก ัลยาณ ี ว ีระยุทรวิไล และ นางสาวอรชร ยึ๋งใหญ่)

ผ ู้รับผิดชอบโครงการ 

วันที่ 25/ก..ย,/2558.



คณะ/สำนัก/ศูนย.์....สำนักเทรัพยากรสารสนเทศ..(สำ,นักหอสมด)............................................................................. 
รหัส'โครงการ..สห,7-0.1 ซื่อโครงการ..กา.ร.เผยแพร่ค.'Tไ;มร้และ.กา.'ร.'ทำ.น.นำ.รุ.งศิลปวัฒน.m .ม.ปีก.ว.ร.ศึกษา.
25.5.7
กิจกรรมย่อย จัด.นิทร.'รุ]ศ.กา.'รุ/..]ปีด.'ทำ.ค!ลิ.'บ.วีดิโอ/.;จัดม:ม.ความรู้/..กา.ร.เผย.แพร่ความร้ท่ี.เก่ียว.กับ.ศิลป.วัฒนธรร^ 
โอกาส 
งบประมาณที่ใข้จริง....ไม่.มี  
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการโครงการ

มหาวิทยาลัยสยาม
แบบสรุปโครงการ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ a/ en a .วน /  เดอน /  ช สถานที่ดำเนินการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ เ ส น อ ไ ว ! น โ ค ร ง ก า ร 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)
ด ำ เ น ิน ก า ร จ ร ิง 1 มิ.ย. 57 - 30 พ.ค. 58 สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)

จำนวนผู้เช้าร่วมโครงการ
ผ ู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย จำนวนที่เข้าร่วมจริง คิดเป็นร้อยละ

อ า จ า ร ย ์

น ัก ศ ึก ษ า

ศ ิษ ย ์เ ก ่า

บ ุค ค ล ภ า ย น อ ก

ร ว ม

ผลการประเมินโครงการ
ผลสำเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) เป้าหมาย ผลที่ได้

ตัวชีวัดตาม 
ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

7.3 มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด ้านศิลปะและ 
วัฒนธรรม

ทุกคณะ สำนักฯ ม ีก ิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด ้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมได้ตามเป้าหมายไม่น ้อยกว่า 6 เร ื่อง/ 
จ  ได้แก ่ 1. “ราชินีไหมไทย: ว ัน เฟ แห ่งชาต ิ” 2. 
“มรดกภูมีป้ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปี 
2 5 5 7 ” 3. “ 15 สิงหาคม 2 5 57  วันที่ระลึก 
สถาปนามหาว ิทยาล ัยสยาม” 4. “87 พรรษา 
มหาราชา : ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง” 5. 
“สงกรานต์ 4  ภ าค ” 6. “ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ” 7. นิทรรศการและคลิปวิติ'โอ “60  
พรรษา เจ ้าฟ ้ามหาจักรีนารีร ัตน ์” 8. “วัน 
รัฐธรรมนูญ”

ตัวบ่งช กีารประกัน 
คุณภาพของ สกอ.

6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศ ิลปและ 
วัฒนธรรม

ระบบ PDCA สำนักฯมีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลป  
และวัฒนธรรม จากผลการสำรวจความพีงพอใจ 
ของผู้ใซ ้บริการด้านการเผยแพร่ความรู้ท ี่เก ี่ยวกับ  
ศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากกว่า 3.51  
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3 .70  จากคะแนนเต็ม 5

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการโครงการ.



ลง'ซ่ือ..... นายมโนฌัฐ..รัตนจันทร์...................

(.นา.ยมโนฌัฐ..รัต.น.จันทร์)
(นายมโนณ้ฐ รัตนจันทร์ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางก ัลยา นาคเสวี 

น างสาวก ัลยาณ ี ว ีระยุทรวิไล และ นางสาวอรชร ยึ๋งใหญ่)

ผ ูร้ับผิดชอบโครงการ 

วันท่ี 25/ก,ย.,/2558



รหัสโครงการ 6-03
หน่วยงาน สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม)

ชือโครงการ “การพัฒนา Application (“Siam ULib”) ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศบน Play store ในระบบปฏิบต๊การ Android” 
ลักษณะโครงการ D  โครงการใหม่ 0  โครงการต ่อเน ื่องหรือพ ัฒนาจากโครงการเด ิม 

ข้อเสนอแนะจากโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา -

โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน (ของสำนัก/ศูนย์) แผนงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
ภายใต้ยทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 6: พัฒนาและปรับปรงระบบบริหาร
ตัวช ีวัดที 6.7 ระดับความพึงพอใจในการสื่อสารหรือประซาส้มพันธใ,นองค์กร >3.50

โครงการนีสนับสนุนการประกันคุณภาพของ สกอ. ตัวบ่งชีที 2.3 มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
หน่วยงาน สมศ. ต ัวบ่งช ี้ท ี่........................

ผู้ร ับผิดชอบโครงการ นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ นางพรรณี จิวพุทธิธรรม นางกัลยา นาคเสวี 
และนางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การให้บริการด้านสารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีความเจริญรุดหน้าไป  

อย่างรวดเร็ว อ ันเน ื่องมาจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ และเครื่องมือที่ท ันสมัยหลากหลาย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ ์ส ื่อสารเคลื่อนท ี่ ท ั้งด ้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน ็ตและระบบเครือข่ายไร้สาย 
ความเร็วส ูง (Wi-Fi) ท ี่ส ่งผลให ้ห ้องสม ุด  หน ่วยงานส ่งเสร ิมการเร ิยนร ู้ หน ่วยงานการวิจ ัย และท ุกองค ์กรท ี ่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ต้องพัฒนากระบวนการการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
และเพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผูใช้บริการยุคใหม่ซ ํ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย Gen Y ซํ่งล้วนแต่ม  ี
ความต้องการวิธีการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลและบริการสารสนเทศที่รวดเร็ว หลากหลาย และครบถ้วน รวมทั้งม ี
ความเป็นอิสระในการเข ้าใช ้ได ้ในทุกท ี่ และทุกเวลาได้มากที่ส ุด

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ 
จึงได้จ ัดทำโครงการ “การจัดทำ WEB App. (“Siam ULib’O’̂ องสำน ักหอสมุดบนอุปกรณ ์ส ื่อสารไร้สาย’, ข้ึน 
เม ื่อป ีการศ ึกษา 2557 โดยสามารถดำเน ินการบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์ของโครงการ สำน ักฯสามารถเผยแพร่ 
ข้อมูลสารสนเทศ ต่างๆ ผ่าน WEB Application บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถแสดงผลแบบ Responsiveได  ้
ทั้ง 2 ระบบท ั้งในระบบปฏ ิบ ัต ิการไอโอเอส(iOS) และระบบปฏ ิบ ัต ิการแอนดรอยด ์(Android)ในช ื่อ  “Siam 
ULib” โดยผ ู้ใช ้สามารถแสกนค ิวอาร ์โค ้ด ท ี่เว ็บไซต์ http://e-library.siam.edu หรือสามารถดาวน ์โหลด  
แอพพสิเคชน “Siam University Bangkok” ได ้ท ี App Store (ระบบปฏิบติการ iOS) และคสิกที library แต 
Application นี้ย ังไม่สามารถดาวโหลดได้บน Play Store ในระบบปฏิบ ัต ิการ Android ดังนั้น สำนักฯ จึงเห็น 
ควรพ ัฒ นาโครงการให ้ต ่อเน ื่อง เพ ื่อพ ัฒนา Application “Siam ULib” ให ้สามารถส ืบค ้นได ้จากท ั้งสอง  
ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้!ช้บริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แบบเสนอโครงการ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2558

http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/


วัตลุประสงค์โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัด)
เชิงผลผลิต เชิงผลลัพธ์

วัตถปุ ระสงค
ตัวชีวัด เป็าหมาย ตัวชีวัด เปีาหมาย

1.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลสารสน 
เทศต่างๆ ของสำนักฯ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย (L ibrary M obile App.)

สำนักฯได้ช่องทางสื่อสารที ่
ทันสมัยผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย

สามารถดาวโหลด 
A pplication  “Siam U L ib” 
ได ้บน P lay  S to re ในระบบ 
ปฏิบ ัต ิการ A nd ro id

2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารของสำนักฯ เข้าถึงผู้!ช้บริการ 
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ระดับความพึงพอใจใน 
การสื่อสารหรือประชา 
สัมพันธ์ในองค์กร

มากกว่า
3.50

ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ)
ผู้!ช้ห้องสมุด (ซํ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปริญญาตร จนถึงระดับปริญญาเอก คณาจารย์ บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก) จำนวนประมาณ 12,000 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน ระยะเวลา
«1 1 ใJ1 cJ 1

1 .ขออนุมัติโครงการ

2.Scan/tnยภาพ หนังสือใหม่/ที่น่าสนใจ/ที่มีสถิติการยืม 
มากที่สุดของสำนักฯให้อยู่ในรูปแบบPDF เพื่อรองรับ 
ฟังค์ชั่นการแนะนำหนังสือ
3.สร้าง Application “SiamULib” ของสำนักฯบน 
อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย (Library Mobile App.) ใน 
ระบบ ปฏิป๋ติการ Android
4. Upload Application “SiamULib” บน Play 
Store ในระบบปฏิบ ัต ิการ Android
5.ดำเนินการใช้บริการหรือดาวโหลด Application 
“SiamULib” ท่ี Play Store ในระบบปฏิบัติการ 
Android
6.สำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วัน-เวลา-สถานที่ดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา 2557 ที่ สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด)



งบประมาณ
ที่ รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย รวม
1 ค่าเครื่อง Scan เครื่อง 1 5,500.00 บาท 5,500.- บาท

2 ค่า Upload Application “SiamULib” บน Play Store ใน 
ระบบปฏิบํตการ Android

account 1 850.00 บาท 850.00 บาท

3 ค่าเช่าพนท Web hosting + Domain Name Package 1 4,300.00 บาท 4,300.00 บาท
4 ค่า Web Template Template 1 3,900.00 บาท 3,900.00 บาท

รวม 1 4 ,5 5 0 .-บาท

วิธีประเมินโครงการ (สอดคล้องวัตถุประสงค์)
1.ประเมินจาก การที่บุคลากรของffานักฯ สามารถสร้างช่องทางสื่อสารที่ทันสมัยผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

และ สามารถใช้งานได้จริง
2.ประเมินจาก ความพึงพอใจในการเข้าใช้ A pplication ท่ี “SiamU Lib” จากผู้เข้าใช้บริการ

I d A ___ไท 2/0/ประไยชนทคาดว่าจะ เดรับ

1. บุคลากรของffานักฯสามารถนำความร้ที่ได้รับมาพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบตํ หน้าที่ 
จริง โดยเฉพาะอย่างยึ๋งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่บนอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สาย

2. ผู้ใช้บริการได้รับบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยึ๋งขื้น
3. ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร) มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนเของมหาวิทยาลัย
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แบบสำรวจความฅ ้อ งการข อ งผ ู้ใช บ้ริการ l l p n p  สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม
^ ร^า

ประจำ'ปีการศึกษา 2557
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการสำนักทรัพยากรสารสนเทศ โดยสำนักฯได้นำข้อมูลที่ได้รับจาก 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช ้บริการในด้านต่างๆที่สำนักฯได้1ลำเนินการสำรวจเมื่อ'ปีการศึกษา 2556 ซํ่งพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง 
พอใจในระดับมากในทุกด ้าน (ด ้านความสะดวกรวดเร ็วในการบริการ ด ้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด ้านการเป ีดทำการ ด้าน 
สภาพแวดล้อม ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร) ยกเว้นในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการเท่านั้นที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ 
ปานกลาง ดังใ4น เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำนักฯจึงขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความต้องการของท่านใน 
ด้านดังกล่าวและในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของสำนักฯให้ตรงกับความต้องการ 
และให้เป็นที่พึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้ต่อไป

โปรดทำเครื่องหมาย 'ร  ลงใน □  หรือเติมข้อความลงในส่วนที่กำหนดให้ (....................................... )
ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนตัวของผ้ตอบแบบสอบถามq j q j

1. เพศ □ ชาย □ หญิง
2. สถานภาพ □ อาจารย์ □ นักศึกษา □ เจ้าหน้าที่ สังกัดคณะ/สำนัก/ศูนย์................................................. □ บุคคลภายนอก
3 .ระดับการศึกษา □ ปริญญาตร □ บ ท  1 □ ป ีท ี่2 □ ป ีท ี่3 □ ป ีท ี่4 □ ป ีท ี่5 ขึ้นไป □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก

ส่วนที่ 2. ข้อมูลความต้องการของผู1ช้บริการเกี่ยวกับการบริการในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา2557

ประเภทของงานทีให้บริการ
ระดับความต้องการ

มาก
ท่ีธุ[ด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย 
ท่ีธุ[ด

1. ด้านอปกรณ์และเครื่องมือ ท่านคิดว่ามีจำนวนพอเพียงกับความต้องการของท่านมากน้อยเพียงใด
4 (5) (4) (3) (2) (1)

1.1 คอมพิวเตอร์ ที่มีไว้บริการภายในสำนักฯ
1.2 อุปกรณ์สือโสตทัศน์

1.2.1 เครื่องเล่นโสตทัศนวัสดุ(ซีดี วีซีดี ดีวีดี)
1.2.2 เครื่องรับโทรทัศน์

1.3 อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้
1.3.1 หูฟัง
1.3.2 แว่นตาสามมิติ
1.3.3 เครื่องเล่นMP3/IP0T
1.3.4 อ่ืนๆ (โปรดระบ)...........................................................................................................................

1.4 บริการ เครืองถ่ายเอกสาร
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (5) (4) (3) (2) (1)
2.1 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (อาทิเช่น หนังสือ วารสาร ซีดี ดิวีดี 

ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ) เพื่อจัดหามาไว้บริการตามความต้องการของท่าน
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ท่านต้องการให้สำนักฯจัดหาเพี่มเติม

2.2.1 หนังสือ (โปรดระบสาขาวิชา)......................................................................................................
2.2.2 วารสาร/หนังสือพิมพ์(โปรดระบสาขาวิชา).............................................................................
2.2.3 โสตทัศนวัสด อาทิเช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี (โปรดระบสาขาวิชา).................................................
2.2.4 ธานข้อมลออนไลน์/ซีดี รอม (โปรดระบสาขาวิชา)................................................................

2.2.5 อ่ืนๆ (โปรดระบ)..............................................................................................................................



ประเภทของงานทีให ้บริการ
ระดับความต้องการ

มาก
ท่ีธุ[ด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย 
ท่ีธุ[ด

2.3 ท่านมีความต้องการระดับใดในการใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ ตามรายการดังต่อไปนี้ 
2.3.1 Science Direct

(5) (4) (3) (2) (1)

2.3.2 IEEE
2.3.3 Academic Search Complete
2.3.4 Business Source Premier
2.3.5 MEDLINE Complete
2.3.6 DynaMed
2.3.7 Communication & Mass Media Complete
2.3.8 Computers & Applied Science Complete
2.3.9 Education Research Complete
2.3.10 Hospitality & Tourism Complete
2.3.11 Regional Business News
2.3.12 ERIC (The Education Resource Information (Center)
2.3.13 Matichon e-Library
2.3.14 อื่นๆ (โปรดระบ).....................................................................................................................

3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (5) (4) (3) (2) (1)
3.1 การเพี่มช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลทาง Facebook ให้กับผูใช้บริการ
3.2 บริการค้นหาข้อมูลผ่าน Application ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของท่าน
3.3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การแนะนำการใช ้ห้องสมุด”
3.4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ”
3.5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง”
4. บริการอื่นๆ ที่ท่านต้องการให ้สำนักฯจัดหาเพิ่มเติม

(โปรดระบ)..................................................................................................................................................
(5) (4) (3) (2) (1)

ส่วนท่ี 3. ในการค้นหาข้อมูลผ่าน Application ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านมีความต้องการ Function ต่างๆ (ดังต่อไปน้ี)
ในระดับใด

Function Application ที่ท่านต้องการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระดับความต้องการ

มาก
ท่ีธุ[ด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย 
ท่ีธุ[ด

(5) (4) (3) (2) (1)
1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
2. การจองหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ท่านต้องการ
3. การแนะนำหนังสือใหม่หรือสี่งพิมพ์ใหม่ๆ
4. การตรวจสอบและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (เช่น การตรวจสอบประวํติการยืมคืน และการต่ออายุการยืม)
5. การค้นหาบทความและการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ที่ห้องสมุดมีไวให้บริการ
6. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
7. คู่มือการใช้ห้องสมุด
8. ตัวอย่างหนังสือที่น่าสนใจ และ/หรือ ที่มีสถิติการยืมมากที่สุด



Function Application ทที่านต้องการสืบค้นผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระดับความต้องการ

มาก
ท่ีธุ[ด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย 
ท่ีธุ[ด

(5) (4) (3) (2) (1)
9. ตัวอย่างสื่อโสตทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ที่ดี/เด่น/ดัง
10. การดาวน์โหลดงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม
11.การดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม
12. การดาวน์โหลดโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม
13.ฟังค์ชั่นอ่ืนๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้สำนักฯจัดทำเพ่ิมเติม (โปรดระบุรายการที่ต้องการ)

13.1.................................................................................................................................................

13.2..................................................................................................................................................

13.3..................................................................................................................................................

ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะเพี่มเติม

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถาม 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ

3



ส ร ุป ผ ล ส ำรว จ ค ว าม ต ้อ งก ารข อ งผ ู!ช ้บ ร ิก ารส ำน ัก ท ร ัพ ย าก รส ารส น เท ศ ม ห าว ิท ย าล ัย ส ย าม  ป ระจำป ีการศ ึกษ า 2557

1. ข ้อ ม ูลข อ งผ ู้ต อ บ แบ บ ส อ บ ถาม
1. 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 33.78 เป็นเพศหญิงร้อยละ 66.22
1.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาร้อยละ 94.30 (จำนวน 497) และอาจารย์ร้อยละ 5.70 (จำนวน 30 คน) นักศึกษา 

ส่วนใหญ่ไม่ระบุคณะ ส่วนที่มีการระบุคณะใ4นเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 25.09 รองลงมาเป็นคณะพยาบาล 
ศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ได้ร้อยละ 22.58 และร้อยละ 17.20 ตามลำดับ

1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาปริญญาตร ร้อยละ 96.96 อยู่ชั้น'ปีที่ 3 มากที่สุด ร้อยละ 34.54 รองลงมาเป็นชั้น'ปีที่ 1 และ 
ช้ัน'ปีท่ี 2 ได้ร้อยละ 28.46 และร้อยละ 25.24 ตามลำดับ

2. ค วาม ต ้อ งก ารข อ งผ ู!ช ้บ ร ิก ารส ำน ัก ท ร ัพ ย าก รส ารส น เท ศ ม ห าว ิท ย าล ัย ส ย าม  ป ระจำป ีการศ ึก ษ า 2557 พบว่า ด้าน 
ที่มีค่า เฉลี่ยความต้องการมากที่สุดคือ ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร (3.76) รองลงมา คือด้านการจัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศเพี่มเติม (3.68) และความต้องการการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสน เทศ (3.68) ส่วนด้านที่มีความ
ต้องการน้อยที่สุด คือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ (3.40) ส่วนด้านบริการอื่นๆ ที่ต้องการให้สำนักฯจัดหาเพิ่มเติมก็มีความต้องการใน 
ระดับมาก อาทิเช่น มุมพักผ่อน, ทีวีจอใหญ่, ห้องถ่ายภาพ, จัดทำรอบหนัง และกล้องวงจรปีด เป็นต้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย 
ข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ความต้องการมากที่สุด คือ บริการค้นหาข้อมูลผ่าน Application ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ (3.81) 
รองลงมาคือ การเพี่มช่องทางการติดต่อ สื่อสารข้อมูลทาง Facebook ให้กับผู้ใช้บริการ (3.78) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “วิธีการ 
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ” (3.76) และการให้จัดหาทรัพยากรฯประเภทหนังสือเพี่มเตี่ม (3.76) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการ 
น้อยที่สุดคือ แว่นตาสามมิติ (3.21) บริการเครื่องถ่ายเอกสาร (3.22) และเครื่องเล่น MP3/IP0T (3.27) ตามลำดับ 

ข ้อ ม ูลค ว าม ต ้องก ารข อ งผ ู!ช ้บ ร ิก าร เก ี่ย วก ับ การบ ร ิการใน ด ้าน ต ่างๆ
ค่าเฉลี่ย ระดับความ

รายการความตองการ (เต็ม 5) S.D ต้องการ

1. ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
1.1 คอมพิวเตอร์ ที่มไีว้บริการภายในสำนักฯ 3.65 0.91 มาก
1.2 อุปกรณ์สือโสตทัศน์

1.2.1 เครื่องเล่นโสตทัศนวัสดุ(ซดีวีซดี ดัวีดี)
3 .58 0 .96

มาก

1.2.2 เครื่องรับโทรทัศน์ 3 .47 0 .92 ปานกลาง
1.3 อุปกรณ์เสริมการเรียนร ู้

1.3.1 หูฟัง
3.38 1.04

ปานกลาง

1.3.2 แว่นตาสามมิติ 3.21 1.06 ปานกลาง
1.3.3 เครื่องเล่นMP3/IP0T 3.27 1.04 ปานกลาง
1.3.4 อ ื่น ๆ เช ่นม ี wifi ให้ครอบคลม, ห้องประชมย่อย, Mac Book เป็นต้น 3.45 1.08 ปานกลาง

1.4 บริการ เครืองถ่ายเอกสาร 3.22 1.10 ปานกลาง



รายการความต้องการ
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

ต้องการ
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 ต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (อาทิเช่น หนังสือ วารสาร 

ซีดี ดิวีดี ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ)
3.68 0 .82 มาก

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ต้องการให้จัดหาเพี่มเติม
2.2.1 ประเภทหนังสือ 3.76 0 .90 มาก
2.2.2 วารสาร/หนังสือพิมพ์ 3.69 0 .89 มาก
2.2.3 โสตทัศนวัสดุ 3.71 0 .90 มาก
2.2.4 ฐานข้อมูลออนไลน์/ซีดี รอม 3.67 0.88 มาก
2.2.5 อ่ืนๆ ไม่ระบุ 3.57 0.88 มาก

2.3 ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์
2.3.1 Science Direct 3.52 0 .84 มาก
2.3.2 IEEE 3.50 0.78 ปานกลาง
2.3.3 Academic Search Complete 3.46 0 .82 ปานกลาง
2.3.4 Business Source Premier 3.46 0.85 ปานกลาง
2.3.5 MEDLINE Complete 3.47 0 .82 ปานกลาง
2.3.6 DynaMed 3.46 0.81 ปานกลาง
2.3.7 Communication & Mass Media Complete 3.48 0 .86 ปานกลาง
2.3.8 Computers & Applied Science Complete 3.51 0.88 มาก
2.3.9 Education Research Complete 3.49 0.83 ปานกลาง
2.3.10 Hospitality & Tourism Complete 3.51 0.91 ปานกลาง
2.3.11 Regional Business News 3.40 0 .89 ปานกลาง
2.3.12 ERIC (The Education Resource Information (Center) 3.46 0.83 ปานกลาง
2.3.13 Matichon e-Library 3.52 0.88 มาก
2.3.14 อื่นๆ ไม่ระบุ 3.48 0 .86 ปานกลาง

3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
3.1 การเพี่มช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลทาง Facebook ให้กับผู้!ช้บริการ 3.78 0 .84 มาก
3.2 บริการค้นหาข้อมูลผ่าน Applicationของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือของท่าน 3.81 0.85 มาก
3.3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การแนะนำการใช้ห้องสมุด” 3 .72 0 .82 มาก
3.4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “ว ิธ ีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ” 3 .76 0.83 มาก
3.5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง” 3.73 0.85 มาก
4. บริการอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้สำนักฯจัดหาเพิ่มเติม เช่น มุมพักผ่อน, ทีวีจอใหญ่, 

ห้องถ่ายภาพ, จัดทำรอบหนัง และกล้องวงจรปิด เป็นต้น
3.78 1.05 มาก



รายละเอ ียดข ้อม ูลความต้องการ Function ต่างๆในการค้นหาข้อมูล ผ่าน Application ของห้องสมุดบนโทรศัพท์มือถือ

รายการความต้องการ ค่าเฉล่ีย 
(เต็ม 5) S.D

ระดับความ 
ต้องการ

1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 3.70 0.79 มาก
2. การจองหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ท่านต้องการ 3.67 0.80 มาก
3. การแนะนำหนังสือใหม่หรือสี่งพิมพ์ใหม่ๆ 3.67 0.80 มาก
4. การตรวจสอบและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (เช่น การตรวจสอบประวํติการยืมคืน 
และการต่ออายุการยืม)

3.65 0.80 มาก

5. การค้นหาบทความและการเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ที่ห้องสมุดมีไว้!ห้บริการ 3.64 0.84 มาก
6. ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด 3.64 0.85 มาก
7. คู่มือการใช้ห้องสมุด 3.62 0.86 มาก
8. ตัวอย่างหนังสือที่น่าสนใจ และ/หรือ ที่มีสถิติการยืมมากที่สุด 3.70 0.87 มาก

o เ  ใ *41 จ ุ'  Q J o '  f  d . d .  \  d .  /  d  d . d .  /  ! 1 9 ^9. ตัวอย่างสอโสตทศน (ซ ด, ดวด) สารคด/ภาพยนตรัทด/เดน/ด-:::ง 3.80 0.90 มาก
10. การดาวน์โหลดงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม 3.76 0.87 มาก
11. การดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม 3.74 0.89 มาก
12. การดาวน์โหลดโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสยาม 3.76 0.89 มาก
13 .ฟังค์ชั่นอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้สำนักฯจัดทำเพิ่มเติม (โปรดระบุรายการท่ี 
ต้องการ) 3.64 0.96 มาก



1

ในปีการศึกษา 2557 สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้รับงบประมาณในการบริหารงานและจัดซื้อ 
ทรัพยากรสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยสำหรับจัดสรรให้กับคณะต่างๆดังนี้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1,2 
และ 3)

ตารางที่ 1: งบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2556 และ 2557

รายการ ป ีการศ ึกษ า 2556 ป กี ารศ ึกษ า 2557

งบประมาณ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) งบประมาณ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)

1.ค่าจัดซื้อหนังสือ* 3,250,000.00 2,903,267.05 3,200,000.00 2,548,684.60
2.ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์* 2,150,000.00 2,213,182.00 2,100,000.00 1,812,158.00
3.ค่าจัดซื้อสื่อโสตทัศนวัสดุและฐานข้อมูลออนไลน์* 1,260,000.00 1,270,338.74 1,360,000.00 1,494,738.66

- โสตทัศนวัสดุ (DVD, VCD, CD-ROM) (50,000.00) (78,371.50) (100,000.00) (91,554.50) 
(DVD=29,104.00, 
VCD=54,710.50, 
CD-ROM=7,740.00)

- ฐานข้อมูลออนไลน์ -ScienceDirect 596,260.24 USD20,236.24 689,232.16
- ฐานข้อมูลออนไลน ์- EBSCO 8 ฐาน 559,857.00 USD19,200.00 633,214.00
- ฐานข้อมูลออนไลน์ -Matichon e-Library 12,840.00 12,840.00
- ฐานข้อมูลออนไลน์-IEEE 23,010.00 —
- ฐานข้อมูลออนไลน์ -E-Joumals (ด้านการโรงแรมและ 

การท่องเที่ยว) (นำไปรวมในข้อ2) USD1,997.00 67,898.00
รวม-ค่าจัดซื้อ ฐานข้อมูลออนไลน์ (1,210,000.00) (1,191,967.24) (1,260,000.00) (1,403,184.16)

*รวม(1-3)ตามโครงการ ส ห .!-02 6,660,000.00 6,386,787.79 6,660,000.00 5,855,581.26
4. ค่าดำเนินงานโครงการต่างๆ (ยกเว้นโครงการ สห.!-02) 3,954,500.00 6,200,723.50 409,100.00 655,366.00
5. ค่าวัสดและครภัณฑ์ (ทf พยากรสนับสนุน 

จากส่วนกลาง)

1 9 5 ,5 0 0 .0 0

(ทรัพยากรสนับสนุน 
จากส่วนกลาง)

74,336.00

(ทรัพยากรสนับสนุน 
จากส่วนกลาง)

7 5 ,0 0 0 .0 0

(ทรัพยากรสนับสนุน 
จากส่วนกลาง)

113,437.50
รวม 10,810,000.00 12,661,847.29 7,144,100.00 6,624,384.76

การใช้เงินงบประมาณ (เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนด) โดยได้!ช้เงินงบประมาณในพัฒนาสำนักทรัพยากรสารสน - 
เทศ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,624,384.76 บาท คิดเป็น ร้อยละ 92.73 ของเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 
หมายเหตุ : งบประมาณของสำนักหอสมุดหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จากค่าบำรุงห้องสมุดของนักศึกษาเฉลี่ยปี 
การศึกษาละ 800.-บาท : 1 คน
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__ =̂4 _  I I ____ พ ุ_ <น ____ _____ _ 6ไร ' a y __ I <5 __  ! | _  _o cai _ ^  _ _ _ _ _ตารางท 2: สรุปงบประมาณการจดซอทรัพยากรสารสนเทศ ฌกบกลุ่มสาขาวชา /คณะต่างๆ ประจาบการศกษา 2557
และงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ฯ

ลำดับ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับกล่มสาขาวิชา/ จำนวนนักศึกษา งบประมาณ งบประมาณ
ที คณะต่างๆ เต็มเวลาเทียบเท่า *=ร VI Vทตง!ว ทีใช้จ่ายจริง
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

■คณะพยาบาลศาสตร 313.99 470,000.00 869,307.29
■คณะเภสัชศาสตร์ 197.87 465,000.00 640,354.52
■คณะแพทยศาสตร 72.95 450,000.00 701,489.33

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
■คณะวทยาศาสตร 709.66 550,000.00 320,667.56
■คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 497.27 453,000.00 402,973.48
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 33.42
■ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ

3 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
■คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรวิศวกรรมศาสตร์

534.70
56.10

750,000.00 625,271.12

4 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

■คณะบริหารธุรกิจ
■หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
■บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการตลาด 
■ดุษฎีบัณฑิตด้านการจัดการ

1,592.71
219.08 
378.74 
28.35
30.08

1,000,000.00 825,817.61

4.2 สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทียว 
■คณะศิลปศาสตร์
■หลักสตรนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1,891.19
91.49

899,000.00 800,196.56

5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสตรศึกษาศาสตร์ 32.51 243,000.00 21,540.50
6 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

■คณะนตศาสตร 288.29 450,000.00 258,408.82
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรนิติศาสตร์ 21.90

■คณะนิเทศศาสตร์ 1,130.13 900,000.00 350,581.57
-บณฑตวทยาลยหลกสตรนเทศศาสตร 29.65

■วิทยาลัยศิลปะการแสดง 63.15 20,000.00 27,305.63
■บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และสันติภาพการ 13.43 10,000.00 11,667.27

รวม 8,226.66 6,660,000.00 5,855,581.26
7 ค่าดำเนินงานโครงการต่างๆ 409,100.00 655,366.00
8 การจดหาวสดและครภณฑ 75,000.00 113,437.50

รวม 7,144,100.00 6,624,384.76
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ตารางที่ 3: สรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลและสื่อโสตทัศนวัสดุต่างๆ 
แบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

ประเภท 
ทรัพยากรสารสนทศ

กลุ่ม! สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่ม2 สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์

กลุ่ม3 สาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่ม4 สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ

กลุ่มร สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์

กลุ่ม6 สาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

หนังสือ (2,548,684.60) 959,082.70 393,546.85 298,605.35 645,610.30 65,279.25 186,560.15

วารสารและหนังสือพิมพ์ 
(1,812,158.-) 473,278.00 159,319.00 286,013.00 582,300.00 76,171.00 235,077.00

ฐานข้อมูล และสื่อโสตฯ 
(1,494,738.66) 778,790.44 170,775.19 40,652.77 368,249.08 987.00 135,284.18

รวม

(5,855,581.26) 2,211,151.14 723,641.04 625,271.12 1,596,159.38 142,437.25 556,921.33

สรุปผล: งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,855,581.26 บาท ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 8,226.66 คน
คิดเป็นอัตราส่วน 1 คน ะ 711.78 บาท กลุ่มสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่น้อยที่สุด คือกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์



งใฟระ!ภฬนการพัฒนาehนักทรัพยากรสารสน!ทศ 
ตัง้!เตแการสกืษา 2553- 2557
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สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยสยาม มีภาระหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเข้าสู่สำนักฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้!ช้ เนื่องจากสำนักฯ เป็นแหล่ง 
รวบรวมสารสนเทศและอำนวยประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา 
จากการเปีดดำเนินงานเรื่อยมา จนถึงสิ้นสุดปีการศึกษา 2557สำนักฯได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มาไว้ 
ให้บริการให้กับผ้เช้ ตามรายละเอียดในตารางที่ 13. 14 15 และ 16 ส่วนจำนวน “ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้q j  ’  --------------------------------------------=-------------------------------------------

จัดหาในปีการศึกษา 2557” จะปรากฏอยู่ในแผนภูมิที่ 1 และ 2 ดังนี้

แผนภูมิที่ 1: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมทุกประเภท ที่จัดหาในปีการศึกษา 2557

วัสดุตีพ ิมพ์ (หนังสือ 
วิทยานิพนธ์งานวิจัย 

สิ่งพิมพ์รัฐบาลฯ) 
5,121 

77.05%

ฐานฃ์อมูล 
20 

0.30%

โสตทัศนวัสดุ 
905 

13.62%

วัสดุตีพ ิมพ์

□ วารสาร

หนังสือพิมพ์

■ โสตทศนวัสดุ

■ ฐานข้อมูล

วารสาร
578

8.70%

ในปีการศึกษา 2557: ffานักหอสมุดได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมทุกประเภทเป็น
จำนวนรวมทั้งสิ้น 6.646 รายการ เพื่อให้บริการแก่ผใช้ห้องสมด โดยจำแนกตามประเภทและจำนวนของ---*------- ----------- <น์ จิ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดหา ดังนี้ วัสดุตีพิมพ์ (หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาลฯ) จำนวน 5,121 
เล่ม คิดเป็นร้อยละ 77.05 โสตทัศนวัสดุจำนวน 905 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.62 วารสาร 578 รายชื่อ คิดเป็น 
ร้อยละ 8.70 หนังสือพิมพ์22 รายชื่อคิดเป็นร้อยละ 0.33 และฐานข้อมูลจำนวน 20 ฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.30
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แผนภูมิที่ 2: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมทุกประเภท ที่จัดหาในปีการศึกษา 2557 จำแนกตามกลุ่ม 
สาขาวิชา

ะ?"ร'ฐ3

4 .0 00

3 .5 0 0

3 .0 0 0

2 .5 0 0

2.000

1 .5 00  

1,000

500

0

ประเภททรัพยากร 
สารสนเทศ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์

กลุ่ม 
สาขาวิชา 
วิศวกรรม 

ศาสตร์

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

ศึกษาศาสตร์

กลุ่ม 
สาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์ 
และ 

สังคมศาสตร์

รวม

1.วัสดตีพิมพ์ 1,026 340 477 2,134 203 941 5,121
2.โสตทัศนวัสดและ 
ฮานข้อมล

20 90 30 266 2 517 925

.ใ.วารสารและ 
หนังสือพิมพ์

112 46 62 202 32 146 600

*รวม 1,158 478 569 2,602 237 1,604 *6,646

สำน ักทร ัพ ยากรสารสนเทศได ้ดำเน ินการจ ัดหาทร ัพยากรสารสนเทศประเภทว ัสด ุต ีพ ิมพ ์(หน ังส ือ ว ิทยาน ิพ นธ ์งานว ิจ ัย 
ส ึ๋งพ ิมพ ์ร ัฐบาลฯ) โสตทัศนวัสด ุและฐานข้อม ูล รวมท ั้งวารสารและหนังส ือพ ิมพ ์ตามท ี่คณะต ่างๆ ได้เสนอมา โดยในป  ี
การศ ึกษา 2557 สำน ักหลสมุดได ้จ ัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต ่างๆ เป ็นจำนวนรวมทั้งส ิ้น  6,646 รายการ โดย 
จำแนกเป็น 1■วัสดุตีพิมพ์จำนวน 5,121 รายการ 2^สตท ัศนว ัสด ุและรานข ้อม ฺลจำนวน 925 รายการ และ 3.วารสารและ  
หน ังส ือพ ิมพ จ์ำนวน 600 รายการ กลุ่มสาขาวิชาท ี่ได ้ร ับการจ ัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป ็นจำนวนมากท ี่ส ุด คือ กลุ่ม 
สาขาวิชาบริหารธรกิจ จำนวน 2,602 รายการ รองลงมาได้แก่ กล ุ่มสาขาว ิชามน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์ จำนวน 1,604Q 7 q q 7

รายการ กล ุ่มสาขาวิชาว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ จำนวน 1,158 รายการ กล ุ่มสาขาวิชาว ิศวกรรมศาสตร์จำนวน 569 รายการ กลุ่ม 
สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์ จำนวน 478 รายการ และกล ุ่มสาขาว ิชาศ ึกษาศาสตร์ เป ็นจำนวนน้อยท ี่ส ุด คือ 237 รายการ



3

ตารางที่ 13: จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของสำนักทรัพยากรสารสนเทศเปรียบเทียบระหว่าง ปี 
การศึกษา 2556 และ 2557

ลำดับท่ี ประเภท จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2557

วัสดุตีพิมพ์
1 หนังสือ (เล่ม) 190,156 194,506
2 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) 1,062 1,073
3 บทดัดย่อ (เล่ม) 159 159
4 งานวิจัย (เล่ม) 1,742 1,784
5 หลักสูตรการศึกษา (เล่ม) 148 148
6 สี่งพิมพ์รัฐบาล (เล่ม) 2,698 2,793
7 สี่งพิมพ์เอกชน (เล่ม) 423 428
8 หนังสืออนุสรณ์(เล่ม) 78 80
9 สารนิพนธ์ (เล่ม) 475 491
10 วารสารเย็บเล่ม (เล่ม) 1,817 2,417

รวม 198,758 203,879
11 วารสาร (ชื่อ) 577 578
12 จุลสาร (ชื่อ) 1,947 1,947
13 หนังสือพิมพ์(ชื่อ) 24 22
14 กฤตภาค (ชี้น) 5,886 5,886

รวม 8,434 8,433
วัสดุไม่ตีพิมพ์

15 CD-ROM Multimedia (แผ่น) 1,092 1,092
16 CD-ROM ที่มากับหนังสือภาษาไทย (แผ่น) 2,195 2,256
17 CD-ROM ที่มากับหนังสือภาษาอังกฤษ (แผ่น) 3,082 3,118
18 VCD 3,750 3,975
19 DVD (แผ่น) 1,311 1,572
20 แถบบันทึกภาพ 3,732 3,732
21 แถบบันทึกเสียง 2,789 2,789
22 สไลด์ 1,467 1,467
23 ดิสเก็ตด์ 403 403
24 วัสดุย่อส่วน 52 52
25 CD-ROM ฐานข้อมูลและสารานุกรม (แผ่น) 110 110
26 CD-ROM ของมหาวิทยาลัยสยาม (วิจัย วิทยานิพนธ์ สาร 

นิพนธ์ โครงาน/สหกิจศึกษา) 1,497 1,819
รวม 21,480 22,385



4

ลำดับท่ี ประเภท จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจำปีการศึกษา 2557

ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์
27 ฐานข้อมูล Online : IEEE 1 ฐ าน /3,665,189 รายการ 1 ฐ า น /3,714,084 รายการ
28 ฐานข้อมูล Online : ScienceDirect 1 ฐาน /  32,500 ชื่อเรื่อง 1 ฐาน / 13,397,561 รายการ
29 ฐานข้อมูล Online : Matichon e-Library 1 ฐาน /  25 ชื่อเรื่อง 1 ฐ า น /? ! 5,853 ระเบียน
30 ฐานข้อมูล Online : Academic Search Complete 1 ฐาน /  4,600 ชื่อเรื่อง 1 ฐ า น /4,600ชื่อเรื่อง
31 ฐานข้อมูล Online : Business Source Premier 1 ฐาน / 3,000ชื่อเรื่อง 1 ฐาน / 3,400ชื่อเรื่อง
32 ฐานข้อมูล Online : MEDLINE Complete 1 ฐาน /  2,100 ชื่อเรื่อง 1 ฐ า น /2,100ชื่อเรื่อง

33
ฐานข้อมูล Online : Communication & Mass Media 
Complete

1 ฐ าน / 420ชื่อเรื่อง 1 ฐ า น /4 5 0 ชื่อเรื่อง

34 ฐานข้อมูล Online : Education Research Complete 1 ฐาน /  1,700 ชื่อเรื่อง 1 ฐาน / 3,800ชื่อเรื่อง

35 ฐานข้อมูล Online : Hospitality & Tourism Complete 1 ฐาน /  640 ชื่อเรื่อง 1 ฐ า น /6 4 0 ชื่อเรื่อง

36 ฐานข้อมูล Online : Regional Business News 1 ฐ า น /7 5 แหล่ง 1 ฐ า น /8 0 แหล่ง
37 ฐานข้อมูล Online : ERIC (The Education Resource 

Information (Center)
1 ฐาน /  323,000 รายการ 1 ฐาน / 323,000 รายการ

38
ฐานข้อมูล Online : Computers & Applied Sciences 
Complete

- 1 ฐ า น /2,200ชื่อเรื่อง

39 ฐานข้อมูล Online : DynaMed - 1 ฐาน / 5 00ชื่อเรื่อง

40 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการโรงแรมและ 
ท่องเที่ยว

1 ฐาน /  3 ชื่อเรือง 1 ฐ า น /3 ชื่อเรือง

41 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีการอาหาร 1 ฐาน /  1 ฐาน 1 ฐาน /  1 ฐาน

42 ธานข้อมลเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมดในประเทศไทย 
(ThaiLIS)

1 ฐาน /  380,500 รายการ 1 ฐาน / 382,021 รายการ

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดทำโดยสำนักทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม

43 ธานข้อมลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Dieital 
Collection) ของมหาวิทยาลัยสยาม

1 ฐาน /  138ชื่อเรือง 1 ฐ า น /158ชื่อเรือง

44 ธานข้อมลโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (ไProiect: Dieital 
Collection) ของมหาวิทยาลัยสยาม

1 ฐาน /  120 ชื่อเรือง 1 ฐ า น /140ชื่อเรือง

45 ธานข้อมลงานวิจัยฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยสยาม 1 ฐาน /  73 ชื่อเรือง 1 ฐ า น /8 3 ชื่อเรือง

46 ธานข้อมลรายชื่อตำราหลักและหนังสืออ่านประกอบ 1 ฐาน /  1 ฐาน 1 ฐาน /  1 ฐาน

รวม 18ฐ าน /4,414,085 รายการ 2 0 ฐาน/ 18,550,675 รายการ

*จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 228,690 / 4,642,757 รายการ 234,717 / 18,785,372 รายการ



    
 
          ส ำนกัฯ ได้มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจากการจัด
ให้บริการต่างๆ มีการเข้าใช้บริการส านักฯ (ทั้งบุคลภายในและภายนอก)  ในปีการศึกษา 2557 เพิ่มมากขึน้จ านวน
รวมทั้งส้ิน 160,549 คร้ัง (จากปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 98,932 คร้ัง) คดิเป็นร้อยละ 61.62  สถิติกำรยมืทรัพยำกร
สำรสนเทศเพิม่ขึ้น(จำกปีกำรศึกษำ 2556 มีจ  ำนวน 28,489 เล่ม/แผน่) โดยมีจ ำนวน 34,916 เล่ม/แผน่ คิดเป็นร้อยละ 
22.56  และมีกำรใชฐ้ำนขอ้มูลออนไลน์เพิม่ขึ้น(จำกปีกำรศึกษำ 2556 มีจ  ำนวน 34,003 คร้ัง) โดยมีจ ำนวน 
44,111 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.73 ตามรายละเอียดในตารางที่ 17 และ 18  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 : สถิติการใช้บริการส านักทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 และ 2557 

ล ำดับ
ที่ 

ประเภท 
ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

 (มิ.ย.56-พ.ค.57)  (มิ.ย.57-พ.ค.58) 

1 การยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม/แผน่) 28,489 34,916 

2 การสืบคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ (คร้ัง) 34,003 44,111 

3 การเขา้ชมเวบ็ไซตส์ านกัทรัพยากรสารสนเทศ  (คร้ัง) 10,717 11,655 

5 จ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องประชุมกลุ่มยอ่ย (Study Room)  (คน) 1,407 7,000 

4 จ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการห้องโสตทศัน์บริการ (AV Division) (คน) 2,684 2,185 

6  การใชบ้ริการห้อง Digital/Virtual Library (คน)  897 559 

7 รับสมคัรสมาชิกห้องสมุดใหม่    (คน) 2,554 2,200 

8 บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  (คน) 328 569 

9 บริการท าส าเนา/ถ่ายเอกสาร  (แผน่) 9,786 4,917 

10 
 

บริการตรวจสอบการคา้งส่งทรัพยากรสารสนเทศให้กบันกัศึกษา
ท่ีขอจบการศึกษา (คน) 2,367 1,888 

11 การเขา้ใชบ้ริการส านกัฯ - บุคคลภายใน  (คร้ัง) 97,159 154,533 

12 การเขา้ใชบ้ริการส านกัฯ - บุคคลภายนอก (คร้ัง) 1,773 6,016 

 รวมทั้งส้ิน 192,164 270,549 

9. สรุปสถิติการใช้บริการต่างๆ 
 



ตารางที่ 18: สถิติการเข้าใช้บริการส านักทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามคณะ (5 ม.ค.-30 มิ.ย.2558)* 
  Faculty No.                                       Faculty Name Monthly Total 

    

    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ     ม.ค.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   824 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   608 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   2,191 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   204 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   6,284 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   991 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   93 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   1,062 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   1,270 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   2,685 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   126 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   4,788 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   831 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   3 

      21,960 

    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ    ก.พ.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   1,361 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   703 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   2,505 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   148 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   10,307 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   1,418 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   70 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   1,997 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   1,398 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   4,811 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   109 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   6,588 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   605 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   2 

      32,022 

    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ    มี.ค.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   697 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   872 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   1,913 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   152 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   5,456 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   1,569 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   186 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   1,282 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   960 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   2,102 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   72 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   4,040 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   619 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   6 

      
19,926 

 

 



    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ    เม.ย.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   1,373 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   2,638 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   1,914 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   218 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   9,188 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   981 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   156 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   1,490 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   1,231 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   3,483 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   24 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   4,693 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   661 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   2 

      28,052 

    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ    พ.ค.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   183 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   505 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   627 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   207 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   2,393 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   1,681 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   158 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   467 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   233 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   1,433 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   4 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   1,646 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   579 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   0 

      10,116 

    ล ำดบัคณะ                                           ช่ือคณะ    มิ.ย.2558 จ ำนวน (ครัง้) 

1 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ/Faculty of Information   270 

2 คณะนิติศำสตร์/Faculty of Law   557 

3 คณะนิเทศศำสตร์/Faculty of Communication   812 

4 บณัฑิตวิทยำลยั/Graduate School   329 

5 คณะบริหำรธุรกจิ/Faculty of Business Administration   2,737 

6 คณะพยำบำลศำสตร์/Faculty of Nursing   2,294 

7 คณะแพทยศำสตร์/Faculty of Medicine   194 

8 คณะเภสัชศำสตร์/Faculty of Pharmacy   91 

9 คณะวิทยำศำสตร์/Faculty of Science   211 

10 คณะวิศวกรรมศำสตร์/Faculty of Engineering   1,092 

11 คณะศิลปกรรมศำสตร์(วทิยำลยัศิลปะกำรแสดง)   12 

12 คณะศิลปศำสตร์/Faculty of Art   2,051 

13 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Business Program   832 

14 หลกัสูตรนำนำชำติ/Internation Hotel and Tourism   2 

      11,484 

  รวมจ ำนวนทั้งส้ิน 5ม.ค.-30มิ.ย.58 123,560 

    *หมำยเหตุ: เป็นช่วงระยะเวลำท่ีส ำนกัฯไดติ้ดตั้งระบบประตูอตัโนมติัจึงสำมำรถจ ำแนกสถิติตำมคณะต่ำงๆ ได้ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์
สำนัก............. หอสมุด

ปีการสืกษา ...2556 
วันที่ประเมิน ......16.........เดีอน ...กรกฎาคม ... พ.ศ. . 2557

รายขื่อกรรมการประเมิน
1. ผศ.ดร.น่ิมนวล ศรีจาด ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สุภาพร พงษ์มณี กรรมการ
3. อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ

ส่วนสาระ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 มีสถานภาพเป็นแผนก มีที่ทำการแห่ง 

แรกอยู่ที่อาคาร 2 ขั้น 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ อาคาร 3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ 
มงคลวนิข) โดยมีที่ทำการอยู่ที่ฃั้น 1 ข้ัน 2 และส่วนหนึ่งของขั้น 3 และได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนัก โดยมิ 
ขื่อว่า “สำนักหอสมุด (Central Library)” เมื่อปี พ.ศ. 2528 พร้อมทั้งได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ขั้น 2  และ 
ขั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531 จนถึงปีจจุบัน และในปี พ.ศ. 25 56  ได ้ 
เปลี่ยนขื่อไปเป็น “สำนักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resources C enter)”

สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (A utom ated Library) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยเริ่มจากการทดลองใข้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเฉพาะงานบริการยืม-คืน แผนกบริการ 
เป็นงานแรก เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขาติ สรณสถาพร เป็นผ้จัดทำขึ้นและสามารถใข้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซ่ีงมี 
หนังสือเพียงประมาณ 20,000 เล่มเศษ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อสำนักทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณทรัพยากรและผู้ใซ้ห้องสมุดขยายตัวเพิ่ม 
มากขึ้น กล่าวคือ มีจำนวนทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มหนังสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใข้เฉลี่ยวันละ 
ประมาณ 800 คนต่อวับ ท่านอธิการบดี (ดร.พรขัย มงคลวนิข) จึงได้กรุณาอนุมัติให้สำนักทรัพยากรสารสนเทศทำ 
การจัดชื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เต็มรูปแบบ) ระบบเขิงพาณิขย์ (Commercial 
Software) ทีขือ'ว่า TINLIB จากบริษัท EOSi มาใข้กับการปฎิบตงาบของสำนักทรัพยากรสารลนเทศ ซี่งสามารถใช  ้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว และรองรับกับการขยายตัวของปริมาณ 
การยืม-คืบได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้การบริm รในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างเต็มศักยภาพ 
รุดหน้าตามความเจริญก้าวหน้าของยุคสารสนเทศของโลกไร้พรมแดน และลามารถตอบสนองตรงตามความ  
ต้องการของผู้ใข้ในด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ตลอดจนการมุ่งเน้นส่งเสริม 
ทักษะทางด้านภาษาเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการเสริมข่ายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (สู่งมี 
บริการอย่างกว้างขวางอยู่แล้วเป็นจำนวนประมาณ 400 เครื่อง) สำนักทรัพยากรสารสนเทศจึงไดเปีดบริการ  
“ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)” และ “ห้องโสตทัศน์บริการ (AV)” ในปี พ.ศ. 
2543 และ 25 47  โดยสำดับ หลังจากท ี'ได ้ทำการปรับ/ขยายพ ื้นท ี่ของสำนักทรัพยาก■5ลารสนเทค เพ ิ่0 
ให้บริการทีทับสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น อาทิเข่น การให้บริการด้วยเครื่องเล่น DVD เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม 
ด้วยเครีองรับขมจอพลาสมาขนาด 42 น้ิว การรับขมรายการต่าง  ๆ ผ่านสัญญานดาวเทียม ตลอดจนการบอกรับ 
ฐานข้อมูลวิฃาการออนไลน์ขิงพาณิขย์เพิ่มเติม ๆ

ใบป ี พ.ศ. 2 5 4 9  สำน ักทรัพยากรสารสนเทศได ้วางแผนพ ัฒ นาเพ ื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลย ีค ้าน  
หองสมุดอัตโนมัติ โดยได้ดำเนินโครงการ “ศูนย์กลางการเขื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยลยาน”

1



เพ่ือรองรั'Iเพํฒนาการทางเทคtulลรนละทา,Vขยาย'ตัวของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ืมมาก,ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยได้ 
ปรับเปลยนโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก TINLIB ซึ่งใ'ข้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็น E-LIB 
ของ Book Promotion & Service Co. Ltd. ชงทำงานบนระบบอนเทอรเน็ต ทำให้การบริหารจัดการและ 
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และด้วยระบบใหม่น^ข้สามารถสิบค้นข้อมูลทรัพยากรสารลนเทศของสำนักทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง 
อนเทอริเน็ต (WEB PAC) ได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยเข้าไปยังเว ็บไฃต์ของสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศได้ที่ http ะ//e-library.siam .edu

ใบปี พ.ศ. 2551 สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้ดำเน ีนการเขี่อมโยง “ฐานข้อม ูลวิทยานิพนธ์ของ 
มหาวิทยาลัยสยาม (Siam บ. Thesis Database)” เข้ากับฐานข้อมูล “Thai Digital C allection (TDC) 
ของ ThaiLIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับขาติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสิบค้น เ  ค้บดืบ 
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทังภาครัฐและ 
เอกซนให้กับผูใซ้ห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที

ในปี พ.ศ. 2553 สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดทำ “ฐานข้อม ูลโครงงานของมหาวิทยาล ัยสยาม 
(Siam บ. Project D atabase)” รวมทั้ง “เอกสารรายงานสหกิจศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ 
ตลอดจนผู้ใข้ภายนอกทั่วไป ลามารถสืบคับ/ค้นคืนเอกลาร “โครงงาน” และ “สหกิจศึกษา” ฉบับ.เต็ม ได้อย่าง 
สะดวกรวดเร็วเซ่นเดียวกันกับ“ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam บ. Thesis Database)”

นอกจากน ย ังได ้ทำการปรับปรุงพนที่ในส ่วนข ั้นลอย (ซ ึ่งอย ู่เหน ือข ั้น  3) ของสำน ักทร ัพ ยากร  
สารสนเทศ ให้เป็นห้องประขุมกลุ่มย่อยอีก 6 ห้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด 
ในการใข้พื้นที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกลุ่มย่อย

ในปี พ.ศ. 2554 สำนักทรัพยากรสารสบเทศได้จัดทำ “ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม” 
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย่ตลอดจนผู้ใข้ภายนอกทั่วใป สามารถสืบค้น /  ค้นคืนเอกสาร “งานวิจัย” ฉบับเต็ม 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิงฃี้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสยาม" ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในระดับขาติและนานาซาติ (องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ 
วัฒนธรรมแห่งลหประขาชาติ) ซี่งทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ วิธีประเมินสารลนเทศ และ 
อุปสรรคปิญหาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย และสำนักฯยังได้ทำ 
การปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIB) จาก Version 1.6 เป็น Version 2.0.34 ซ่ีงเป็น 
ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ มากยิ่งขึ้นในด้านการใช้บริการของสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ

ในปี พ.ศ. 2556 สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งใน 
ด้านรูปลักษณ์ของสำนักฯรวมทั้งพื้นที่การให้บริการและการปฏิบัติงๆนของบุคลากร และเพื่อให้ตอบสนอง 
รองรับการขยายตัวที่มีพัฒนาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อาทิเข่น ได้ปรับปรุงพี้นที่ห้องและตู้เก็บวารสารเย็บเล่ม 
ให้มีความทันสมัยและรองรับปริมาณวารสารเย็บเล่มได้มากขึ้น และพื้นที่บริเวณขั้น 1 ของสำนกฯและบริเวณหน้า 
สิฟท์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท ี่จำเป ็นและทับสมัยมากขึ้นเพ ื่อเป ็น  
“พีนที'การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium)” ซี่งประกอบด้วย 1) พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์
3 มิติ (3D Theatre Zone) ขนาด 13 ท่ีน่ัง 2) ส่วนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัส 
(Touchscreen Computer Zone) จำนวน 14 เครื่อง, iPod และเครื่องเลน MP3 จำนวน 16 เครื่อง, WEB 
OPAC 8 เครือง, Touchscreen Computer Information Desk 2 จุด 3) พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
(Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และที่นั่งแบบ Individual Work 
Station 4.) ได้ขยายพีนที่ในการติดตั้ง “ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (WiFi)” ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
ของสำนักฯ รวมท้ังได้จัดให้มี 5.) ส่วนปร ะซาสัมพันธ์ของสำนักฯ ในพื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนบริเวณหน้าลิฟท์ซึ่งเป็น
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ส่วนประขาสัมพันธ์ข้อมูลท่ัวไ''ปด้วยจอ LED จำนวน 2 เครื่อง (จากรูปแบบเดิมฃี่งเป็นบอร์ดประซาสัมพันธ์) และ 
อีกส่วนหนี่งคีอบริเวณภายในลำนักฯ ซึ่งใข้เป็นส่วนประขาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพยากรสารสน เทศ ประกอบด้วยจอ 
LED ระบบสัมผัส จำนวนอีก 4 เครื่อง พร้อมทั้งขั้นจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ทน่าสนใจ ทั้งนี้ เพื่อ 
ตอบสนองต ่อความพ ึงพอใจของผ ู้ใข ้ห ้องสม ุดตามนโยบายค ุณภาพในการให ้บร ิการ ซ ึ่งในการน ี้ สำนัก 
ทรัพยากรสารสนเทศได้เปล ี่ยนขื่อจาก “สำนักหอสมุด (Central Library)” โปเป ็น “สำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ (A cadem ic Resources Center)”

ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออำ'นวยความละดวกใ^ก ั'1J 
ผู้ใช้,น้ัน สำนักฯได้ดำเนินการ ดังน้ี

สำนักทรัพยากรสารสนเทศชั้น 2 ให้บริการหนังสีอวิซาการภาษาต่างประเทศ อาทิเข่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีบ ภาษาญี่ป่น ๆ หนังสีออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ หนังสือสำรอง '‘มุมหนังสือ 
ทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)” ที่'นั่งเฉพาะบุคคล (Carrel) และกลุ่มที 
ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านวิซาการและนันทนาการ (ภาพยนตร์ สารคดี) (กลุ่มละ 13 คน) ด้วยจอภาพยนตร์ 
ระบบ 3 มิติ ขนาด 52 น้ิว ด้วยมุมสบายที่ให้บริการพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ระบบ Touchscreen ซึงรองรับใน 
ระบบ WiFi ด้วย, พร้อมทั้งให้บริการด้วย ระบบ WEB OPAC (ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักฯ) ให ้แก ่ผ ู้ใช ้ 
อย่างท่ัวถึง

สำนักทรัพยากรสารสนเทศขั้น 3 ให้บริการหนังสีอภาษาไทย ทั้งที่เป็นวิชาการ สารคดี ฯลฯ อาทิเข่น 
พ ็อคเก ็ตบ ุ๊คส ์ วารส าร จ ุลสาร หนังลีอพิมพ์ น อกจากน ี้ย ังม ี “ห ้อ งส ม ุด ด ิจ ิต อ ล /ห ้อ งส ม ุด เส ม ือ น  
(Digital/Virtual Library)” ไว้เพื่อให้บริการการสืบค้นข้อมูลออนไลน‘และฐานข้อมูลซีดีรอม และ ’’ห้องโสต 
ทัศนบริการ (AV) ” เพื่อให้บริการด้านทรัพยากรฯ ประเภทสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งระบบ WiFi ทุกจุด

ขั้นลอยซี่งอยู่เห'นีอข้ัน 3 (ด้านซ้าย) ให้บริการ “ห้องประขุมกลุ่มย่อย” จำนวน 6 ห้อง เพื่อให้นักศึกษา 
ได้มีพี้นที่สำหรับการประชุมหรีอศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก ับเป็นกลุ่มได้ และให้บริการ “ม ุมความรู้ตลาดท ุน  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corner) สาขามหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งให้บริการข้อมูลสารลนเทศใน 
ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเงิน และเศรษฐกิจ ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (SET Smart) และให้บริการ “มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner)” ของสำนักงานส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นซ่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้าและการบริการ รายงาบข้อมูลและผลงานต่างๆของอุตสาหกรรม 
รายสาขาซึ่งเป็นข่องทางรับข้อมูล นโยบายการสนับลนุนต่างๆ จาก ลสว.หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEs และยังช่วยสร้างโอกาส สร้างแรงจูงใจและความตื่นตัวให้นักศึกษาให้อยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยจัด 
สถานที่ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ วารสาร ตลอดจนรายงานการประเมินผล มาตรการล่งเสริม SMEs 
รายงานศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งระบบ WiFi ทุกจุด

ปรัชญา วิส ัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนการดำเน ินงาน  
1. ปรัชญา 

ปพญา นราน0 รตนํ = ปัญญาเป็นรัตนะของนรขน 

2. ปณิธาน 
ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล



3. พนธกิจ
สงเสริมและสนบสนุนวิชาการ ทังการเรียนการสอ•น การค้นคว้าและวิจัยให ้ตรงตามตามVเลักสูตร และท่ี 

เกิยวช้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความรู้ทั่ว!ป รวมท้ังการให้'บริการวิ•ชาการ'แก่ลังคมและมีส่วนร่วม 
ในการทำบุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของ 

คณาจารย์ นักคึก'ษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
2 . เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ทั้งในด้านวิขาการ วิขา'ชีพ และความรู้อื่นๆทั่วไป 

ตลอด จบคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิง ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 
ของขาติไทย ให้กับผู้ใช้

3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสบเทศ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

5. แผนงาน /  โครงการของสำนักหอสมุด
สำนักทรัพยากรสารสนเทศได้จัดทำแผนงาน/โครงการ เพี่อพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให  ้

เป็นไปตามพับธกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และแผนงานของมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 25 56  สำนักทรัพยากรสารสนเทศได  ้
จัดทำแผนงานและโครงการต่าง ๆ* ดังนี้

“แ ผนปฏิบัติการ!ชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan ะ SAP) สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ปี 
การศึกษา 2 5 55 -2 5 5 7 ” ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้าน โดยได้กำหนดตัวบ่งขี้ของแผนกลยุทธ์ไว้ทั้งหมด 7 ตัวบ่งขี ้
ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์ประกอบด้วยแผบงาน โดยในปีการศึกษา 2556 มีแผนงานรวม 7 แผนงาน รวมตัวบ่งขี้ของ 
แผนงาน 14 ตัวบ่งขี้ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพที่ยั่งยีน ภายใต้กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยแผนงาน
3 แผนงาน คือ
1.) แผนงานการบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งขี้ความสำเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งข้ี)
2.) แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2) สำนักหอฝ็มุด ประจำ จการศึกษา 2556 (ตัวบ่งขี้ 

ความสำเร็จของแผนงาน 1 ตัวบ่งข้ี)
3.) แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสำนักหอสมุด ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายฺใน ■ปี.
การศ ึกษ า 2 5 5 5  เพ ื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ “คณะกรรมการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน” เมื่อปีการศึกษา 2555 รวมจำนวน 6 ข้อเสนอแนะ (ตัว
บ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งชี้)

กลยุทธ์ที่ 2 : เพ ิ่มทักษะการเรียนรู้ด ้วยตนเฮงเพื่อพร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ภายใต้กลยุทธ์นี้
ประกอบด้วยแผนงาน 1 แผนงาน คือ
4.) แผนงานล่งเสริมคุณภาพนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 4 ตัวบ่งชี)

กลยุทธ์ที่ 3 : พ ัฒนาความรู้ส ู่การปฏิบ ัติ ภายใต้กลยุทธ์นีประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน คือ
5.) แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งซี)
5.) แผนงานการทำ1นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน 1 ตัวบ่งขี)
6.) แผนงาบการประชาสัมพันธ์และการสี่อสาร (ตัวบ่งซีความสำเร็จของแผนงาน 2 ตัวบ่งซี)



แผนปฏบคการ.1ประจำ (Routine Action Action Plan ะ RAP) สำนักหอลมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ปีการคึกษา 2556 ' ‘ชงประกอบด้วยโครงการต่างๆ 8 โครงการ กับอีก 8 กิจกรรม รวมตัวบ่งขี้ของโครงการ 
และกิจกรรม 40 ตัวบ่งขี (เป้าหมายทตังไว้; มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 จาก 40 ตัวบ่งข้ี) ดังน้ี

โครงการที.1; ไครงการ ••การพัฒนาเทคโนโลยีสารลนเทศและพี้'y ที่การไห้‘บริการและการบฏิบัติงาบของ 
สำนักหอลมด (ระยะที่ 2)" (มี 5 ตัวบ่งข้ี)
โครงการที 2: โครงการ■■การเพิ่มจำนวนทรัพยากรลารลนเทศของสำ'มักหอลมุด มหาวิทยาลัยสยาม ปี 

การคึกษา 2556" (มี 4 ตัวบ่งขี้)
โครงการที่ 3: โครงการ ••การพัฒนา SIAM UNIVERSITY E-RESOURCE COLLECTION จการศ ึกษา 
2556" (มี 4 ตัวบ่งข้ี)
โครงการที 4: โครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหอสมุด ปีการคิกษา 25 56”
(มี 2 ตัวบ่งข้ี)
โครงการที่ 5: โครงการ “การสำรวจความพ ึงพอใจของผ ู้ใข ้บร ิการสำน ักหอสม ุดมหาวิทยาล ัยสยาม  
ประจำปีการศึกษา 2 5 5 6 ” (มี 2 ตัวบ่งข้ี)
โครงการที่ 6: โครงการ“การประกับคุณภาพการปฏิบัติงานของ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม 
ปีการศึกษา 2 5 5 5 ” ( มี 2 ตัวบ่งข้ี)
โครงการที่ 7: โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดขีวิตปีการศึกษา 2 5 5 6 ”
(มี 7 ตัวบ่งข้ี)
โ ครงการที่ 8; โครงการ••การพัฒนาบุคลากรของ สำนักหอสมุด จการศึกษา 2 5 5 6 ” (มี 7 ตัวบ่งข้ี)

กิจกรรม/งานประจำ รวม 8 กิจกรรม มี 7 ตัวบ่งขี้
กิจกรรม “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,’ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (มี 4 ตัวบ่งข้ี)
1. จัดให้บริการขมขนและบุคคลภายนอกเข้าใข้บริการสำนักหอสมุดโดยไม,คิดค่าบริการ รวมทั้งการขอเยี่ยม 

ขมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
2. จัดล่งบุคลากรของสำนักหอสมุดเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศิลบ่วัฒนธรรมกับทางมหาวิทยาลัย
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ล่งเลริมและสนับสบุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. จ ัดน ิทรรศการ/จ ัดบอร์ด/จ ัดม ุมความรู้/การเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ ท ี่เก ี่ยวก ับการทำน ุบำร ุง 

ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม “การเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักหอสมุด” ประกอบด้วย

4 กิจกรรม (มี 3 ตัวบ่งข้ี)
1. เผยแพร่ข้อมูล รายขื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัคบวัสดุท ั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไขต์ของ 

สำนักหอสมุด
2. ประขาสัมพันธ์และแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไชต์ของสำนักหอสมุด
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ อาทิเข่น “คู่มือการใข้ห้องสมุด” “Digital Library News” “คู่มือฐานข้อมูล 

วิขาการออนไลน์” ๆ
4. ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

สถานภาพทางกายภาพ
สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ข้ัน 2 และ ขั้น 3
38 ถนนเพขรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพๆ 10160
โทรศัพท์ 0-2457-0068, 0-2868-6000 ต่อ 5142, 5143, 5243, 5245 กด 21-25
โทรสาร 0-2457-3982, 0-2868-5044

5



/ โครงสร้างองค'การและการบริหาร

แผนภูมิ'โครงสร้างการบรํหารงานสำนักทรัพยากรสารสบtทศ มหาวิทยาลัยสยาม
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จำนวนบุคลากร นักสีกษา งบประมาณ

สำนักทรัพยากรสารสนเทศ มี'บุคลากรจำนวนรวม'ท้ังส้ี'น 23 คน (ดูรายละเอียด•ในตารางท่ี 1 และ 2)

ตารางที 1: บุคลากรของสำนักทรัพยากรลารลนเหค จำแนกตามตำแหน่ง
ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ

1

ผู้ฃ่วยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร 
สารสนเทศ

1

บรรณารักษ์ 10 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก 4 คน
เลขานการ 1 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 1 คบ
เจ้าหน้าทีสำนักทรัพยากรสารสนเทศ 10 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก 1 คน

รวม 23

ตารางที่ 2: บุคลากรของสำนักทรัพยากรสารลนเทศ จำแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) หมายเหตุ
ปริญญาโท 2
ปริฌณาตรี 19
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2

รวม 23

งบประมาณของสำนักทรัพยากรสารลนเทศ เปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2555 และ 2556

รายการ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
งบประมาณ 

(บาท)
ค่าใข้จ่ายจริง 

(บาท)
งบประมาณ 

(บาท)
ค่าใข้จ่ายจริง 

(บาท)
1.ค่าจัดซือหนังสือ* 3,400,000.00 3,001,747.44 3,250,000.00 2,903,267.05
2.ค'าจัดซ้ีอวารสาร/หนังสือพิมพ์* 2,150,000.00 2,135,953.00 2,150,000.00 2,213,182.00
3.ค่าจัดซื้อสื่อโสตทัศนวัสดุและ 

รานข้อมล*
- โสตทัศนวัสดุ (DVD.VCD) 53,000.00 32,077.30 50,000.00 78,371.50
- ฐานข้อมูล (Online, CD- 

ROM) ScienceDirect, EBSCO-, 
IEEE,Matichon e-Library,E- 
Journals, E-Books

1,208,000.00 1,206,546.08 1,210,000.00 1,191,967.24

*โครงการ สห. 1702 6,811,000.00 6,376,323.82 6,660,000.00 6,386,787.79
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รายการ ป ีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
งบประมาณ 

(บาท)
ค่าใช ้จ ่ายจริง 

(บาท)
งบประมาณ  

(บาท)
ค่าใช ้จ ่ายจริง 

(บาท)
4. ค่าดำเนินงานโครงการต่างๆ 
(ยกเว้นโครงการ สห.1702)

1,794,000.00 725,205.11 3,954,500.00 6,200,723.50

5. ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ (ทรัพยากร 
สนับลนุนจาก 

ส่วนกลาง) 
195,000.00

(ทรัพยากร 
สนับสนุนจาก 

ส่วนกลาง=195, 
373.30)

(ทรัพยากร 
สนับสนุนจาก 

ส่วนกลาง) 
195,500.00

(ทรัพยากร 
สนับสนุน'จาก 

ส่วนกลาง) 
74,336.00

รวม 8,800,000.00 7,296,902.23 10,810,000.00 12,661,847.29

*ตามโครงการ สห.1702: งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อนักศึกษาเต ็มเวลาเท ียนเท่า 
72 5 .19  บาท: 1 คน 

(จากงบประมาณใบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีการศึกษา25 56  จำนวนรวมทังสิน 
6 ,3 86 ,787 .79  บาทต่อน ักศ ึกษาเต ็มเวลาเท ียบเท ่าใบป ีการศ ึกษา 25 56  จำนวนทั้งสิน 8,807.1 คน)



ผ ล การประเม ินค ุณ ภาพภายในองค ์ประกอบท ี1 ปรัขณูา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเน ินการ

กระบวบการพัฒนาแผน (เป้าหมาย ะ ..... 8....... ข้อ)
มิการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาลตร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยการมิ?ทนร่วมบองบุคลากรในหน่วยงาบ และได้รับความเห็น‘ชอบจาก 
มหาวิทยาลัยโดยเป็บแผนทีเขอมโยงกันปรัขญาหริอปณิธาบของหน่วยงานตล0ดจน 
สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
มิการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปลู่หน่วยงาบภายใน

มิกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบ้ติการประจำปีตามพันธกิจ

มิตัวบ่งชิของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำ จ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว 
ปงขิ้ เพิอวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผบกลยุทธ์และแผบปฏิบัติการ 
ประจำปี
มิการดำเนินงานดามแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุม พันธุกิจหน่วยงาน
มิการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชิของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง และรายงานผลต่อผับริหารเพิอพิจารณา
มิการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งขิ้ของแผบกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 
และรายงานผลต่อผับริหารเพิอพิจารณา

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสถาบันไปปรับปรุงแผบกล 
ยุทธ์และแผบปฏิบัติการประจำปี

ผลการดำเนินงาบ ..........8..........ข้อ คิดเป็น....... 5.......คะ แบบ

- สำบักๆ มิการดำเนิบการจัดทำแผบกลยุทธ์ และแผนปฏิบ้ติการทเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได้

จุดควรพัฒนา ะ

หมายเหตุ

ข้อเสนอแบะใบรายองค์ประกอบ
ในการบริหารงานของสำนักๆ ควรพัฒนา ปรับปรุงใบส่วนของคณะกรรมการ เพอให้มิความสอดคล้องกับหน้าท่ีและความ 

รับผิดขอบท่ีข้ดเจนข้ึน ดังน้ิ
1) ปรับคณะกรรมการบริหารเดิม จงมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย คณบดีทุกคณะ เป็บคณะกรรมการพัฒนาและล่งเสริมสำบัก*! โดย 

มีหน้าทีให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาหน่วยงาบใบพันธกิจท่ีเกยวข้อง (ในฐานะเป็นผู้รับบริการด้วย)
2) ปรับรวมคณะกรรมการบริหารเดิมและคณะกรรมการประกันคุณภาพเป็นคณะกรรมการบริหารสำนักทรัพยากร?ทรลm ทศ โดย 

องค์ประกอบประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักฯ หัวหน้าแผบกต่างๆ มีหน้าท่ีบริหารจัดการการดำเนินงาบภายในสำนัก•ๅ ให  ้
สอดคล้องและบรรลุตามภารกิจ
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ผลการ'ประเมนคุณภาพภาย'ใ,'นองคประกฐ'บที 2  การดำเน ินงานตามภารกิจของหน ่วยงาน

ตัวบ่งขี้คณภาพ 1 ร 1 ไม่มี หนายเหต
2.1) มีระบบ'ในการปฎิบัตีงาบ (เป้าหมาย : ..... 6....... ข้อ)
ข้อที 1 มิการกำหนดภาระงานของ a ต'ละส่วบงานเป็นลายลักษณ์อักษรทิขัดเจน /
ข้อที 2 มีการกำหบดขันตอบการปฎิบ้ตีงาบ (Flow Chart) ของแต่ละส่วนงาน /
ข้อที 3 มีการเผยแพร่โห้ผุ'รัน บริการรับทรา'บ /
ข้อที 4 มีการปฏิบ้ตีงานตามขนตอนทีกำหนดไว้ /
ข้อที 5 มีการประเมีบผลการปฎิบ้ตีงาบตามภาระงาบของแต่ละส่วนงา'น /
ข้อที มีการบำผลการตรวจสอบมาพัฒนางาบอย่างต่อเ'บ่ือง /

ผลการดำเนินงาบ ..........6 ............. ข้อ ค ิดเป ็บ........5.......คะแนบ
2.2) การดำเนินงาบตามวัตถประสงค'ของหน่วยงาน (เป้าหมาย : .... ข้อที่ 5....... )
ข้อที 1 มิการดำเนินงานตามแผบงานของหน่วยงาบตำกว่าร้อยละ 60 X
ข้อที 2 มิการดำเนิบงาบตามแผบงาบของหน่วยงาบร้อยละ 60-79 และมิการดำเนินงาน 

สำเร็จตามตัวบ่งซ้ีของแผน ไม่ครบทกตัวบ่งข้ิ
X

ข้อที 3 มิการดำเนินงานตามแผนงาบของหน่วยงาบร้อยละ 60-79 และมิการดำเนิบงาบ 
สำเร็จตามตัวบ่งข้ีของแผน ครบทกตัวบ่งข้ิ

X

ข้อที 4 มีการดำเนินงาบตามแผบงาบของหน่วยงาบร้อยละ 80 และมีการดำเนินงานสำเร็จ 
ตามตัวบ่งข้ิของแผน ไม่ครบทกตัวบ่งขี้

/

ข้อที 5 มีการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานร้อยละ 80 และมีการดำเนินงานสำเร็จ 
ตามตัวบ่งข้ีของแผน ครบทกตัวบ่งข้ี

X

ผลการดำเนินงาบ ...... ข้อที่ 4.........  คิด เป ็บ .......4 ........คะแนบ ■
2.3) มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาบ (เป้าหมาย ะ .......6...... ข้อ)
ข ้อท ี1 มีบโยบายและแผบงาบใบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาบ /
ข้อที 2 มีแบวปฎิ■บตีและผ้รับผิดขอบดำเนิบการใบการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาบ /
ข้อท๋ั 3 มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีจำเป็บของหน่วยงาบให้ผู้เกิยวข้องและผู้รับบริการ /
ข้อ ที 4 มีการตรวจสอบประเมิบข้อมลข่าวสารให้ทกตัองและทับสมัย /
ข้อที 5 มีการประเมิบความพึงพอใจของผัรับบริการข้อมล /
ข้อที 6 การบำผลการประเมิบมาปรับปรงและพัฌบาระบบการเผยแพร่ข้อมลข่าวสาร /

ผลการดำเนิบงาบ ...........6 ............ ข้อ คิดเป ็บ ........5 .......คะแบน
2.4) มีการสำรวจความต้องการ*ยองผู้ใช้บริการ (เป้าหมาย ะ ......5 .......  ช้อ)
ข้อที 1 มีแผนใบการสำรวจความต้องการของผู้ใข้บริการครอบคลุมบริการทุกประ๓ ทของ 

หน่วยงาน
/

ข้อที 2 ดำเนินการสำรวจความต้องการบริการตามแผนครอบคลุมบริการทุกประ๓ ทของ 
หน่วยงาบ

/

ข้อ ที 3 มีการสำรวจความต้องการจากผู้ใข้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ X พบการดำเนิบการ 
สำรวจควานต้องการ 
จากผู้ไข้บริการไม่ 
ครอบคลมทกกล่ม

ข้อ ที 4 นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมล /
ข้อ ที 5 นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรงพัฒนาบริการของหน่วยงาน /

การดำเนินงาบ ........... 4 ............ข้อ ค ิดเป ็น .......4 ....... คะแบบ
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ตวบงขคณภาพ ผลการดำเนินงาน หมายเหต2.5 ) ระดบความพงพอใจของผู้ไข้'บริการ (เป้าหมาย ะ > 3.51 ทกด้าน (7 ด้าบ))

1---------

1 รายละเอียด
.........2 3.51 คะแนน /  6 ด้าน

ตัวตัง %/ล้ด ส่วน เทียบคะแนนเต! 
............a 3.51

5
คะแนน ทุกด้าน

ตัวหาร (6 ด้าน)...เท่าm.

1--------- ผลการดำเนินงาน ....2 3.51 คะแนน ทกด้าน (6 ด้าน).....  คิดเป็น . .... 4........ คะแ นน
2.6) พประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสบเทศต่อนักศึกษาเค็มเวลาเทียบเท่า (เป้าหมาย : ....£600..... บาทต่อคน)

งบประมาณ'ในการจัดขี้3ทรัพยากรสารลบเทศ ตัวตัง
6,386,787.79

%/ล้ดส่วน
725.19

บาท/คน
.................4 คะแนน..........................

จำนวนนักศึกษาเค็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตัวหาร 
8,807.1

ผลการดำเนิบงาบ ......  725.19 บาท/คบ....... คิดเป็น...... 4........คะแนบ
2.7) การบริการทรัพยากรสารสนเทศและการส่งเสริมการร้สารสนเทศและการเรียบร้ตล3 ดขีวิต (เป้าหมาย ะ .......8......  ข้อ)
ข้อที 1 มิการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามนโยบายทกำหนด /
ข้อที 2 มิทรัพยากรสารสนเทศท้ังสิอสิงพิมพ์ (หนังสิอวารสารา) และสิออิเล็กทรอนิกส์ (CD, 

VCD, DVD, ฐานข้อมูลๆ ) ทีทันสมัยและได้ลัดส่วนต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทียบเท่า

/

ข้อที 3 มิทรัพยากรสารสนเทศทังสิอสิงพิมพ์ (หนังสิอวารสารๆ) และสิออิเล็กทรอนิกส์ (CD, 
VCD, DVD, ฐานข้อมูลๆ ) ทีตรงกับความต้องการของผู้ใข้

/

ข้อ ที 4 นิบริการทรัพยากรสาร สนเทศทีครอบคลุม สะดวกรวดเร็ว และผู้ให้บริการมิความ 
พร้อมใบการบริการ

/

ข้อ ที 5 มิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสบเทศและการเรียนรู้ตลอดขีวิตให้กับนักศึกษา /
ข้อที 6 มิการสำรวจความพิงพอใจของนักศึกษาทีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรู้ลารลบเหศ 

และการเรียบรัตลอดขิวิต
/

ข้อ ที 7 นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมล /
ข้อที 8 มิการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง /พัฒนาต่อไป /

----------- ผลการดำเนินงาน ............8........... ข้อ ค ิดเป ็น.......5........คะแบบ
■ 2.8) การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนร้ (เป้าหมาย : ..... 9.......  ข้อ)
ข้อที 1 มิลถาบทีท๋ัเปิบสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใข้บริการศึกษาค้นคว้าท้ังเดียวและกลุ่ม /
ข้อ ที 2 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนร้ตามมาตรราน /
ข้อที 3 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียบรู้ อาทิการใข้เครองปรับอากาศหริอ 

มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมขาติ เป็นต้น
/

ข้อ ที 4 มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกยวกับสถานที่และการให้บริการทิ่ขัดเจน /
ข้อ ที 5 มีการจัดสถานทีให้ละอาดและสวยงาม /
ข้อที 6 มมุมศกษาเรยนรูแบบสบายๆ /
ข้อ ที 7 มีมุมศึกษาคันคว้าวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา /
ข้อที 8 มีสถานที วัสดุอุปกรณ์และครุภัณท์ที่เอิ้อด่อการเรียบรู้ตามอัรยาดัยหลากหลาย 

รปแบบ
/

ข้อ ที 9 ระดับความ พึงพอ,ใจของบุคลากรและนักศึกษา'ในระบบการดูแลรักษาดวานปลฐดภัย 
.บตากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

/

« การดำเนิบงาบ ...........9 ............ ข้อ คิด เป ็น .......5........ คะแนน

คะแนบการประเมินองค์ประกอบที่ 2 (.....36.....78) = ......4.5........
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f  จุ*แค่'บ ~  "
หนไยงานรก ารผั!แนาฟ้องลมุด'ให้ฐคว'าIเทันสมัยใบด้านเทค'1นใลยีสารลนเทศ รวมทั้งพี้นที่การให้บริการในค้านต่างๆ 
ล พยากรสารลนเทศรสภาm วดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียบรู้ที่หลๅกทลาย ทั้งการค้นคว้าแนบเป็นกลุ่มนละแบ'บส่วนตัว 
£ าทํ รห่อง study room, SET comer, พี๋นที่การเรียนรู้อเนกประลงค่ และมุมหนังลือทางค้านดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นต้น

จุดควรพัฒนา :

- ควรดำเนินการสำรวจความต้องการจากผู่ใชุ่'บริการให้ครอบคลุมการบริการครบทุกกลุ่ม

ข้อเสนอแนะใบรายองค์ประกอบ
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ผลการประเมินคุณภาพภายในองค'ประกอบ^ 6 การทำบุบํๆรุงศิลปะและ^ฒนธรรม

------------ „ ตวบงขคณภาพ 'ะ*ม ไม่ร หมายเหต6.1) ระบบและกลไกการทำนบุ°ารุง3 ลบะและกัฒ115รรม (เป้าหมาย . .... 5 .. ข้อ) 1 1
ขอท 1 มรีะบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลบะและกัฒนธรรม และดำ1นินการตามระ1jufl 

กำหนด /

ข้อที 2 มีการดำเนินงานตามร:;บน /

ข้อที 3 มิการบูร[นาการงานด้านการทำนุปารุงสืล1)ะและวัฒนฐรรมกันภารกิธุ.บองVท.ท่ยงาน /

ขัอทิ 4 ม ีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกันภารกิจของหน่วยงาน

/

ข้อที 5 มีการนำผลการประเมิบไปปรันปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกันภารกิจของหน่วยงาน

/

ผลการดำเนินงาบ ........ 5........... ข้อ คิดเป็น.......5........คะแนน
6.2) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางคิลปะและวัฒนธรรม (เป ้าหมาย : ..... 5.......  ข้อ)
ข้อที 1 การมส่ิวนร่วมของบคลากรในหน่วยงานทีก่อให้เกิดวัฒนธรรมทีดี /
ข้อที 2 อาคารสกานที สะอาด ถกสขลักษณะ และตกแต่งอย่างมิความลบทริย์ /
ข้อที 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศนํให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมขาติ และเป็นมิตรกัน 

สิงแวดล้อม
/

ข้อ ที 4 มิพินทีทางวัฒนธรรมทีเอิอและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมิการจัดกิจกรรมอย่าง
สมรเสมอ

/

ข้อที 5 ระดับความพึงพอใจของบคลากรและนักคึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 /
ผลการดำเนินงาบ ..........5........... ข้อ ค ิดเป ็บ .......5........คะแบบ

คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 (.... 10—72) = ......5........
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา ะ

ข้อเสนอแบะในรายองค์ประกอบ
- ควรเพิ่มหัวข้อในแบบประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนบุำรุงคิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจของหน่วยงาน 

เพิ่อสำรวจว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกตใซ้ในงานด้านใดได้บ้าง
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ผลการประเม■นคุณภาพภายใ'นองค์ป■ระทฐ'บที่ 7 การบริหารและการจ ัดการ

7.1)
---------- dUN'umuji เพ

ภาวะผู้'นำ'ของผ้บริหารหน่วยงาน (เป้าหมาย ; ..... 6 .. ข้3)
ม เมม หมายเหตุ

ขอVI 1 

-----------

ผูนรหารมิวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนิ'นงาบ และสามารทถ่ายทอดไปยัง 
V]«ลากรทุกระพับ มิความลามารทใบการวางแผบกลยุV^ มีการนำข้อมูลลารลน1ทศ 
เป็นฐานใบการปฎิบ้ติงานและพัฒนาหน่วยงาน

/

จ้อ ที 2 ผู้บริหารมิการกำกับ ติดตามและประเมีบผลการดำเนินงานตามท๋ึมอบหมาย รวมท้ัง 
สามารถสิอสารแผนและผลการดำเนินงานฃองสทาบับใปยังบคลากรใบหน่วยงาน

/

ข้อที 3 
เ—------- -—

พู้ริพารลนับลบุบให้บุคลากรใบหน่วยงานมิส่วนร่วมใบการบริหารจัดการ ให้อำนาจ 
เบการตัดลิบใจแก่บดลากรตาม(ะ)วาม1หมาะลม

/

ข้อที 4
------

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเลริมพัฒบาผู้ร่วมงาบ เฟ้อให้ลามารถทำงาบบรรลุ 
วัตอุประสงค์'ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

/

ข้อที 5 ผู้บริหารบริหารงาบด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำบึงถึงประโยขนํของหน่วยงาบและผู้ 
มิส่วนได้ส่วนเสิย

/

ข้อท 6 กรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงาบของค๓ะและผู้บริหารนำผลการ 
ประเมีบไปปรับปรุงการบริหารงาบอย่างเป็บรูปธรรม

/ เป็นการบริหารงาบ 
ฝาบคณะกรรมการ 
ประกันคณภาพ

ผลการดำเนินงาบ ......... 6 ..........ข้อ ค ิดเป ็น..... 5.........คะแบบ
7.2)
ข้อทิ 1

การrtฒบาหน่วยงานสูการเปิบองคทรเริยบรู่ (เป็าหมาย : ...... 5...... ขอ)
มีการกำหนดประเด็บความรู้และเป๋าหมาย'ของการจัดการความรู้ทิสอดคล้องกับแผบ 
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ

/
_____________ I------

ข้อที 2 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป๋าหมายทีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ 
ด้านการวิจัยอย่างขัดเจนตามประเดินความร้ท่ีกำหนดในข้อ 1

/

ข้อ ที 3 มกิารแบ่งปินและแลกเปลิยบเรียบรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มิประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เฟ้อคับหาแบวปฎิบิติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ืกำหนดใบข้อ 1 และ 
เผยแพรใปสู่บุคลากรกลุ่มเป๋าหมายทีก่ำหบด

/

ข้อที 4 ม ิการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกำหนดในข้อ 1 ท้ังที่มอิยู่ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรียบรู้อินๆ ทีเป็บแบวปฎิบ่ติท่ีดีมาพัฒบาและจัดเก็บอย่างเป็บระบบโดย 
เผยแพร่ออกมาเป็บลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

/

ข้อที 5 มกิารนำความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ใบป ีการศึกษาปีจจุบับหรีอปีการศึกษาท่ี 
ผ่าบมาที่เป็บลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มปิระสบการณ์ตรง ทีเ่ป็น 
แบวปฎิบ้ติที่ด ิมาปรับใข้ใบการปฎิบต้ งิานจรีง

/

ผลการดำเนิบงาบ .............. 5 ............ ข้อ ค ิด เป ็บ ........5.........คะแนน 1 1 ----------- J— . 1_______
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7.3)
-------------- ตัวบ่งขื้คณภาพ
ระบบการพัฒนาบุคลากร (เป ้าหมาย . 7 - *อ) มิ ไม่มิ 1 หมายเหต

ขอท 1
เ' *» „ 2 แผนการบริหารและพัฒนาบคลาก\ \ นหนิว,1งาน /ข่อท 2 การบริหารงาบเป็บไปตามแผนท่ีกำหนด /ข่อท 3 1เ52!1 .̂การและการลรา^วัญนละกำลังใจให้บคลากรทำงาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ /ข้อที 4 มระบบทารติดตาม'ให้'บุคลากรนิ-,ความรู้แล•'ทักนะ ท่ี'!ด้จากการพัฒนามาใข่ในการ 

บ่ฎิบ้ติงาบ
/

ข้อที 5 มีการไห้ความรัด้าบจรรยาบรรณนก่บคลากร /
ข่อที 6 มีการประเมิบผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบคลากร /
ข้อที 7 การนำผลการประเมิบไปปรับปรงการบริหารงานบคลากร /

ผลการดำเนินงาบ ............7 ..........ข้อ คิดเป ็น .......5........คะแนน
7.4) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (เป้าหมาย : ..... 5....... ข้อ)
ข่อที 1 มิแผนระบบลารลบเทศ (Information System Plan) /
ข่อที 2 มิระบบลารลนเทศเฟ้อการบริหารและการตัดลิบใจตามพันธกิจของหน่วยงาน การ 

บริหารจัดการ และการเงินและสามารทนำไปใข้ใบการดำเบินงาบประกันคุณภาพ
/

ข้อที 3 ม กิารประเมินความพึงพอใจของผ้ใข้ระบบสารลนเทศ /
ข้อที 4 ม กิารนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใข้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ 

สารลบเทศ
/

ข้อที 5 มิการส่งข้อมลผ่านระบบเครีอข่ายของหน่วยงาบภายนอกทีเกียวข้องตามทีกำหนด /
ผลการดำเนิบงาน ..............5........... ข้อ คิดเป็น .....5........คะแนน •

7.5) ระบบบริหารความเสิยง (เป้าหมาย ะ ......6 ......  •ข้อ)
ข้อที 1 มิผ้รันผิดขอบใบด้าบการบริหารความเลยง /
ข้อที 2 ม ิการวิเคราะห์และระบุความเล่ียง และป้จจัยท่ีก่อ'ให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อ'โปน้ิ
- ความเล่ียงด้าบทรัพยากร (การเงิบ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารลนเทศ อาคาร 

สถาบท่ี)
- ความเล่ียงด้านยุทธศาสตร์ หริอกลยุทธ์จองคณะ
- ความเล่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเล่ียงด้านการปฏิบัติงาบ เซ่น ความเล่ียงของกระบวบการบริหารหลักสูตร การ 

บริหารงาบวิจัย ระบบงาน ระบบประกับคุณภาพ
- ความเล่ียงด้าบบุคลากรและความเล่ียงด้าบธรรมาภิบาล โดยเป็พาะจรรยาบรรณของ 

อาจารย'และบุคลากร
- ความเล่ียงจากเหตการณ์ภายบอก

/

ข้อ ท ี3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเล่ียงและจัดลำตับความเส่ียงท๋ึ1ด้จาก 
การวิเคราะห์ในข้อ 2

/

ข้อ ที 4 มกีารจัดทำแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสง และดำเนินการตามแผบ /
ข้อที 5 มีการติดตาม และประเมีบผลการดำเนินงานตามแผบ และรายงาบต่อผู้บริหาร 

ลถาบันเพอพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
/

ข้อ ที 6 มีการนำผลการประเมีบ และข้อเลนอแนะจากผู้บริหารสถาบันไปใข้ใบการปรับแผบ 
หรีอวิเคราะห์ความเสี่ยงใบรอบจ ถัดไป

/

ผลการดำเนินงาน ........... 6.......... ข้อ คิดเป็น......5.........คะแบบ 1•■^.:^ร

คะแบบการประเมิบองค์ประกอบท่ี 7 ( ....25.... / 5) = ..... 5........
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จุคเค่น " -----------------------------------

รการ๙าณํนการในรูปแบบคณะกรรมการ สู่นํ]การประ131̂ าง๗าเ?มอ

ชุ*!ควรพัฒนา ะ

ข้อเลนอแนะใบรายองค์•ประกอบ
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ผลการประเม'บค ุณ ภาพภาย'!น อ ง 1)ระก0บ^ 9 ระบบและกลไกการประกันคุญภาพ

------- --------------- ตัวบ่งขํ่คุผภาพ มี ไม่มี หมายเหต9.1) H 05ไก[ท ๗ 'ระกันคุณภาพการศีกพภาย11น (เป๋าหมาย ะ ..... 7.......ข้อ
ข้อที 1 มุระบบนเละกล'โกการประกับคุณภาพการสืกษาภายในท่ีเV11ทะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจของหน่วยงา'น และดำเปิบการตา}4ระบบ^กัๅหบด
/

ข้อที 2 มการกำVIบดบโยบายและให้ความสำคัญ1ร่ีองทารบระกันคุณภาพการ3กษาภายใ11 
โดยมิผ้รับผิดขอบใบการดำเนินการ

/

ข้อที 3 มิการกำหบดตัวบ่งขีเพิ ม เติมตาJ.เอ้ตลักษณ์ของหน่วยงาบ /
ข้อที 4 มิการดำเนิบงาบด้าบการประกันคุณภาพการคึกบาภายใ'นท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย

1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาบ และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสถาบันตาม 
กำหนดเวลา โดยเป็นรายงานท่ีมิข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสถาบันกำหนด
3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการคึกษาของ 

หน่วยงาน

/

ข้อที 5 ม ีการนำผลการประกันคุณภาพการคึกษาภายใบมาปรับปรุงการหำงาน และล่งผลให้ 
มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งข้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งข้ี

/

ข้อที 6 มีระบบสารสนเทศท่ี,โห้ข้อมูลสนับส'บุบการประกับคุณภาพการคึก'พาภาย'โนครบ 
องค์ประกอบคณภาพของสำนักหอสมุด

/

ข้อที 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกับคุณภาพการคึกษา โดยเอพาะ 
นักคึก'ษาผ้ใข้บัณฑิต และผ้ใข้บริการตามพับธกิจของหน่วยงาบ

/

ผลการดำเนินงาน ..........7..........ข้อ คิดเป็น........5......คะแนน * .. 1 _______ ______
คะแนนการประเมินองค์ประกอบท่ี 9 ( ......5...71) = ......5........

จุดเด่น
- มีการด่าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเน่ือง

จุดควรพัฒนา ะ

ข้อเสนอแนะใบรายองค์ประกอบ
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ตารางลรุปผลการประเมินตามรายองค'1]ระก0บ

องค์ประกอบ
«■ 1 ri

รายละเอียด ผลการประเมิน 
ตบเอง

ผลการประเมิน 
โดยผ้ประเมินองค์ประกอ•นที 1 ปรขญา ปณิธาน วัตถุประลงดํ และแผนการดำเนินการ ...) 5 (..5.../..1...) 5องค์ประกอ•นที 2 การดำเนินงานตามภา'5กิจของห14วยงๅน ( .37../...8 .)ท63 (,.36.../..8...) 4.5

องค์ประกอบห 6 ทารทำนุบำรุงสิลปะและวัฒนธรรม (..10.../...2...) 5 (..10.../..2...) 5
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (..25.. . / . . .5...) 5 (..25.../..5...) 5
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกับคณภาพ (..5.../..1...) 5 (..5.../..1.) 5

ผลการประเมิน (...82.../...17...) 4.82 (..81.../...17..) 4.76
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$/rcrtS~ I f  
ลงฃื่อผู้ประเมิน 2 ........... .T 7 T 7 ....................... .........................

(อาจารย์สุภาพร พงษ์มณี)

ลงขื่อผู้ประเมิน 3 ......... ....................... [ป.ีป.ี''.ะ:.!.....................
(อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ'น)

ลง'ขื่อผู้,ประเมิน 1............^ ......
(ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ ดร.น่ิมนวล ศรีจาด)

ลงขื่อผู้อำนวยการสำนัก.... ..........................................................
(อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์)



ลงขื่อผู้ประเมิน 2 ........... .............................โ.,...'............................
(อาจารย์สุภาพร พงษ์มณี)

ลงขื่อผู้ประเมิน 3 .........ป !ี ^ . ...............................................
(อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์)

ลงขื่อผู้ประเมิน 1............ .............Q&/...
(ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ ดร.น่ิมนวล ครึจาด)

ลงขื่อผู้อำนวยการสำนัก....^ ''ร ุ[่พ^...................
(อาจารย์จิรภัทร หาญนุสสรณ์)
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สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ/แนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
สำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบลาม

จากแบบสอบถามที่ตอบกลับจำนวน 1099 ชุด สรุปได้ว ่าผ ู้ตอบแบบสอบถามเป ็นเพศชาย 
38.22% เป็นเพศหญิง 61.78% ซํ่งเป็นนักศึกษาทั้งหมด 100.00% โดยอยู่คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
28.12% รองลงมาได้แก่คณะคณะศิลปศาสตร์ 25.75% นอกจากนั้น คณะนิเทศศาสตร์ 11.37% คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ 9.37% คณะพยาบาลศาสตร์ 9.28% คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.82% คณะ 
วิทยาศาสตร์ 4.73% คณะนิติศาสตร์ 2.64% วิทยาลัยศิลปการแสดง 2.09% และคณะเภสัชศาสตร์ 1.82%

ข้อมูลความพึงพอใจ

หัวข้อ Mean S.D ระดับความพึงพอใจ

1 ความน่าสนใจของเนื้อหาความรู้ในการปฐมนิเทศ/แนะนำฯ 4 .06 0 .66 มาก
2 ลือและอุปกรณ์การปฐมนิเทศ/แนะนำฯมีความเหมาะสม 4.05 0 .70 มาก
3 สถานที่ที่ใช้ในการปฐมนิเทศ/การแนะนำฯมีความเหมาะสม 4 .2 4 0 .69 มาก
4 ระยะเวลาในการปฐมนิเทศ/แนะนำฯมีความเหมาะสม 3 .79 0 .85 ปานกลาง
5 ท่านได้รับความรู้จากการเข้ารับการปฐมนิเทศ/แนะนำฯในครั้งน ี้ 4 .01 0 .69 มาก

6 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ/แนะนำฯในครั้งนี้ 
ไปใช ้ในการเรียนและในชีวิตประจำวันได้

4.05 0 .70 มาก

7 ความพึงพอใจโดยรวมท่ีได้รับจากการปฮมนิเทศ/แนะนำการใช ้
ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆในครั้งนี้

4.04 0.74 มาก



สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างๆ 
ของสำนักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบลาม

จากจำนวนการอบรมฯ ทั้งหมด 29 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 867 คน โดยมีแบบสอบถามที่ 
ตอบกลับจำนวน 769 ชุด สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 27 .31%  เป็นเพศหญิง 72.69%  ซํ่งเป็น 
นักศึกษาทั้งหมด 100.00%  โดยอยู่คณะศิลปศาสตร์มากที่สุด 23.64%  รองลงมาได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะบริหารธุรกิจ ซื้งได้ 17.88%  กับ 17.07%  ตามลำดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามนั้นรู้จักฐานข้อมูล 
วิชาการออนไลน์ 29 .52%  แต่เคยใช ้ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ 12.35%  ซํ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้มีการใช ้ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ทั่วไป 23.67%

ข้อมูลความพึงพอใจ

หัวข้อ Mean S.D. ระดับความพึงพอใจ

1 วิทยากรมีความรอบรู้ในเรื่องที่อบรม 4.19 0.60 มาก
2 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ท่านเข้าใจได้ 3.98 0.67 มาก
3 สื่อ/เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม 3.91 0.75 มาก
4 สถานที่ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 4.00 0.75 มาก
5 วัสดุอุปกรณ์(คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารฯ)ที่ใช้ไน 

การอบรมมีความเหมาะสม
3.90 0.81 มาก

6 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.88 0.75 มาก
7 ท่านได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมในครั้งน ี้ 3.97 0.70 มาก
8 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไป 

ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้
3.98 0.74 มาก

9 ความพึงพอใจโดยรวมท่ีได้รับ จากการอบรมการสืบค้น 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ฯในครั้งนี้

4.04 0.73 มาก



สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้!ช้บริการในด้านต่างๆ 
ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2557

ข้อมูลท่ัวไป จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั่งหมด 515 คน พบว่า ผู้!ช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 26.4 ส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มี 
อายุระหว่าง 21-25ปี คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 โดย 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาร้อยละ 93.0 ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มากที่สุดร้อยละ 36.5 เป็นหลักสูตรภาค 
ปกติร้อยละ 90.7 และสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาเป็นนักศึกษาคณะ 
บริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.55 ตามด้วยคณะศิลปศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 13.0 
เท่ากัน

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด พบว่า ส่วนมากจะเข้าใช้บริการ 2-5 ครั้ง 
ต ่อส ัปดาห ์ค ิดเป ็น ร้อยละ 37.1 โดยเข ้าใช ้บร ิการด ้าน ยืม-คืน หน ังส ือมากท ี่ส ุด ค ิดเป ็นร้อยละ 65.6 
รองลงมาคือ พ ื้นท ี่การเรยนรู้อเนกประสงค์(Learning Auditorium) และส่วนฉายภาพยนตร์ขนาดเล็ก คิด 
เป็นร้อยละ 42.5 และ 41.8 ตามลำดับ โดยผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ จากจุด 
ประชาสัมพันธ์หน้าสำนักหอสมุด (หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่หน้าประตูเข้า-ออก) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.3 
และเมื่อต้องการค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรใดๆ ของสำนักหอสมุด ส่วนใหญ่จะเดินไปค้นหาที่ช ั้นด้วย 
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ ขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 51.1

ความพึงพอใจต่อการบริการด้านต่างๆ ของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมี 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
มากที่สุดคือ ด้านการเปิดทำการ ( X  = 3.86) รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ( x  = 
3.83) ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ( X  =3.80) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( X= 3.80) เท่ากัน 
ด้านสภาพแวดล้อม( X= 3.79) และ ด้านบุคลากร ( X = 3.67) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้บริการ ( X  = 3.58)

เม ื่อพ ิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข ้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่ส ุดคือ ความเย็นสบาย ( X  = 
4.00) รองลงมาคือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้านสื่อโสตทัศน์ ( X= 3.93) และ ความสะอาด 
( X =  3.90) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร ( X =  3.31) รองลงมาคือ 
ประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET ( X= 3.51) และประสิทธิภาพ (ความเร็ว) ของ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด ( X  = 3.53) ตามลำดับ



ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย 26.41 % เป็นผู้หญิง 72.82 %'  q j <บ่ <บ่ ช ิ

2) ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายู 21-25 ปี มากที่สุด 53.20 % รองลงมาเป็นช่วงอายู 16-20 ปี 33.59 %'  <บ่ q j จ q 1

3) ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2 มากที่สุด 36.50%รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 27.96%'  <บ่ «1

4) ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าห้องสมูด 2-5 วันต่อสัปดาห์ มากที่สุด 37.09 % รองลงมาน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ 29.51 %'  <บ่ จํ «1

5) ผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการยืม-คืนหนังสือ ในห้องสมูดมากที่สุด 65.63 % รองลงมาเป็นการใช้บริการ'  «บ่ จํ จํ
พื้นที่การเรยนรู้อเนกประสงค์ (Learning Auditorium) 42.52 %

6) ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ของสำนักหอสมด จากจดประชาสัมพันธ์'  «บ่ qj จ ่ จํ

หน้าสำนักหอสมุด มากที่สุด 52.23 %  รองลงมา จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด 40.00 %

7) ผู้ตอบแบบสอบถามค้นหาหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด โดย เดินไปค้นหาที่ชั้น '  <บ่ จํ
ด้วยตนเอง มากที่สุด 65.44 % รองลงมา จะขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ 51.07 %

ข้อมลความพึงพอใจ

ด้าน
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

พึงพอใจ
1 ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

1.1 ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 3.75 0.75 มาก

1.2 ด้านสื่อโสตทัศน์ 3.93 0.87 มาก

1.3 ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 3.76 0.73 มาก
1.4 ด้านการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม 
(OPAC) 3.77 0.74 มาก

1.5 ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน 3.80 0.89 มาก
1.6 ห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study Room) 3.82 0.82 มาก

1.7 หนังสืออ้างอิง 3.77 0.89 มาก
1.8 วารสารหรือสึ๋งพิมพ์ต่อเนื่อง 3.78 0.79 มาก



ด้าน
ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

พึงพอใจ
2 ทรัพยากรสารสนเทศ 

2 .1 จำนวนสี่งต ีพ ิมพ ์(หนังส ือ หนังส ือพิมพ์วารสาร จลสาร กฤตภาคฯ) 3.79 0.75 มาก
0 O' O' /ะ& <=> O' ๙2.2 จำนวนไสตทศนวัสด ทดทศนั ซด ดวด ฯ) 3.88 0.87 มาก

2.3 จำนวนธานข้อมลออนไลน์เชิงพาณิชย์(ธานข้อมลวิทยานิพนธ์ไทย/วิจัย 

(ThaiLIS) มติชนออนไลน, Science Direct, MED-Line, EBSCO ฯ)
3.73 0.75 มาก

2.4 ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของท่าน 3.74 0.74 มาก

2.5 ความทันสมัย ของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 3.84 0.75 มาก

3 อุปกรณ์และเครืองมือทีให้บริการ

3 .1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไวให้บริการภายในสำนักหอสมด 3.64 0.83 มาก

3.2 จำนวนเครื่องเล่นโสตทัศนวัสด/ เครื่องรับโทรทัศน์ 3.65 0.90 มาก

3.3 จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร 3.31 0.99 ปานกลาง

3.4 ประสิทธิภาพ ('ความเร็ว) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการใน 

ห้องสมุด
3.53 0.82 มาก

3.5 ประสิทธิภาพของเครื่องเล่นโสตทัศนวัสด/เครื่องรับโทรทัศน์ 3.63 0.88 มาก

3.6 ประสิทธิภาพ ('ความเร็ว) ของระบบเครือข่าย INTERNET 3.51 0.86 มาก

3.7 ระบบ WI-FI ภายในสำนักหอสมดครอบคลมทั่วถึง 3.56 0.87 มาก

3.8 อุปกรณ์การเรยนรู้อเนกประสงค์(Learning Auditorium) ในส่วนที่ฉาย 

ภาพยนตร์ขนาด เล็ก (Mini Theatre) และในส่วนไอทีไลบราร (IT Library) * 

บริเวณพื้นที่ที่ปรับปรุงใหม่
3.77 0.81 มาก

4 บุคลากร

4.1 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.63 0.76 มาก

4.2 ความสุภาพ เรยบร้อยของผู้ให้บริการ 3.73 0.79 มาก

4.3 การให้ความช่วยเหลือ แนะนำแก่ผู้ใช้ 3.70 0.77 มาก

4.4 การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 3.63 0.82 มาก

5 วันเวลาในการเป็ดทำการ

5.1 วัน เปิดทำการ (จันทร์-เสาร์) 3.87 0.76 มาก

5.2 เวลาเปิดทำการ (7.45 -19.00น.) 3.84 0.75 มาก



ด้าน ค่าเฉลี่ย 
(เต็ม 5)

S.D
ระดับความ 

พึงพอใจ

6 สภาพแวดล้อม
6.1 สถานที่ตั้งของสำนักหอสมุด อยู่ในจุดที่ท่านสะดวกที่จะมาใช้บริการ 3.82 0.74 มาก

6.2 พื้นที่ของสำนักหอสมุด 3.71 0.79 มาก

6.3 จำนวนที่นั่ง 3.66 0.83 มาก

6.4 แสงสว่าง 3.89 0.75 มาก

6.5 ความเงียบสงบ 3.63 0.87 มาก

6.6 ความเย็นสบาย 4.00 0.79 มาก

6.7 ความสะอาด 3.90 0.89 มาก

6.8 ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.74 0.91 มาก

7 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

7.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว ็บไซต ์อ ีเมล ์Facebook, 
WEB App. จดหมายข่าว/เอกสาร/คู่มือ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 

ให้บริการและการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆให้กับผู้ใช้บริการ ฯลฯ 3.87 0.77
มาก

7.2 1เายแนะนำการให้บริการ / เอกสาร / แผ่นพับ มีความชัดเจนและ 
เพียงพอ 3.75 0.77 มาก

7.3 ความสมาเสมอในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับทรัพยากร 
สารสนเทศใหม่ๆ และบริการต่างๆ ในทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 3.87 0.78 มาก

7.4 บริการด้นหาข้อมูลจาก Function ต่างๆ ผ่าน Application บนอุปกรณ์ 
สื่อสารไร้สาย (Library Mobile App.) ของสำนักฯ (ท่ี “SiamU Lib” ) ตรงกับ 
ความต้องการของท่าน 3.82 0.76

มาก

8 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมดโดยรวม 3.96 0.75 มาก

























































 




