
แบบฟอร์มเสนอโครงการปีการศึกษา 2561 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
       โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 2  สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ 
         โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายการ
พัฒนา 
         คณะวิชา/หน่วยงาน โดยก าหนดภายใต้แผนของคณะ/หน่วยงาน 
 
ชื่อโครงการ: โครงการ "Siam e-books" 
หลักการและเหตุผล:  
           ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นศูนย์กลางของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
ดังนั้น  คุณภาพของการให้บริการสารสนเทศของส านักฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพทั้งทางด้านการบริหาร ด้านการเรียน
การสอน และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยรวม  ส านักฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงงานบริการสารสนเทศในด้าน
ต่างๆ ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด   ดังจะเห็นได้จาก
พัฒนาการของระบบบริการสารสนเทศของห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดอัตโนมัติ  และการพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักฯ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น  รวมทั้ ง ป ระ สิ ท ธิ ภ าพในกา รสื บ ค้ น ข้ อมู ลท รัพย ากร สา รสน เทศ  ผ่ านทาง เ ว็ บ ไซ ต์ ขอ งส า นั ก ฯ 
(http://library.siam.edu) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือ 
          ในปัจจุบัน ถึงแม้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรฯได้หลากหลายช่องทาง แต่ส านักฯก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา การบริหาร
จัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อให้ทรัพยากรฯ ของส านักฯ ถูกใช้อย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ใช้บริการและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของท่านอธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสยามด้าน 
Digital Content ให้มีคุณภาพ อีกทั้งเพ่ือให้สามารถจัดการทรัพยากรฯดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ และผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม(Full Text) ของทรัพยากรสารสนเทศประเภท วารสาร ต ารา เอกสารการ
สอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบของ “ฐานข้อมูล e-books” มีระบบที่รองรับการท า SEO ท าให้สามารถสืบค้นได้จาก
ระบบสืบค้นของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์โครงการ: 

1. เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสยามและส านักฯ มี “ฐานข้อมูล e-books” ซึ่งประกอบด้วย วารสาร ต ารา 
เอกสารการสอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัยสยาม 

2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของส านกัฯและของมหาวิทยาลัยสยาม ให้มีข้อมูลวิชาการ Digital Content ที่มี
ระบบที่รองรับการท า SEO ใหส้ามารถสืบค้นได้จากระบบสบืค้นของ Google 

3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น/ค้นคืนและเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ของเอกสารอันเป็น
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
รูปแบบการด าเนินงาน: จัดสร้าง “ฐานข้อมูล e-books”  ซึ่งประกอบด้วย วารสาร ต ารา เอกสารการสอน
คู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม 



 
 
 
 
 
 
 
คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ: 

รายชื่อ ความรับผิดชอบ เป้าหมายงาน/วัน 

1.นายมโนณัฐ รัตนจันทร ์  Admin และประชุม/แนะน าและอบรมการน าเข้า
ข้อมูล 

บรรลตุามเป้าหมายของ
โครงการ 

2.นางพรรณี จิวพุทธิธรรม  ประสานงานหาข้อมูลจากคณะวชิาและน าเข้าข้อมลู ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 
3.นางสาววีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ ์ ประสานงานหาข้อมูลจากคณะวิชาและน าเขา้ข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

4.นางสาววรรณวิสา เกดิมงคลโชค  น าเข้าข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

5.นางสาวกัลยา ศภุพันธ์ุมณ ี  น าเข้าข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

6.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล  น าเข้าข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

7.นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์  น าเข้าข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

8.นางณัชชา เดชาเต็งประทีป    น าเข้าข้อมูล  ไม่น้อยกว่า 3 ช่ือเรื่อง/วัน 

 
สถานที่ด าเนินโครงการ: ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม และ ห้องสมุดมารวย 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน: ก.ย. 2561 – ก.ค. 2562 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ: 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

1.สร้างโครงร่างฐานข้อมูล e-books    
        

 

2.ขออนุมัติโครงการ    
        

 

3.ประชุมติดตามโครงการ/แนะน าและอบรม
การน าเข้าข้อมลูและการจดัการไฟล์เอกสาร
อันเป็นลขิสิทธิข์องมหาวิทยาลัยสยาม ใส่
ใน“ฐานข้อมูล e-books” 

 
 พุธที่ 

14 
พ.ย. 

   พฤที ่

14
มี.ค. 

 

    
 

 

4.ค้นหา/ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมลู/แปลง
และป้อนข้อมูล/น าเข้าข้อมลูเอกสารอันเป็น
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าใน
“ฐานข้อมูล e-books” 

            

5.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “ฐานขอ้มูล e-
books” 

            

6.สรุปผลและรายงานผลโครงการ             

 



งบประมาณ: 
ที ่ รายการ หน่วย จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
      

      

 รวม    0.- 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

1. มหาวิทยาลัยสยามและส านักฯ มี “ฐานข้อมูล e-books” ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ ซ่ึง
สามารถน าไปใช้ได้ทั้งในระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอน 
 

2. ผู้ใช้บริการมีฐานข้อมูลในการสืบค้นและเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ของวารสาร ต ารา เอกสารการ
สอนคู่มือต่างๆ หลักสูตร หนังสืออนุสรณ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่จ ากัดเวลา 
สถานที ่และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขา้ถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
ผลผลิต (Output): มหาวิทยาลัยสยามและส านักฯ มี “ฐานข้อมูล e-books” ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์  
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact): มหาวิทยาลัยสยามและส านักฯ ได้เผยแพร่เอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นที่รู้จักและได้ส่งเสริมการใช้ให้มากข้ึน 
วิธีประเมินผลโครงการ:   ประเมินจาก ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยสยามใน 3 ปี (2559-2561) 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย: 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. มีจ านวนของ e-books ใน“ฐานข้อมูล e-books”ที่ครบถ้วนและ

สมบูรณ ์
1. อย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561) 

2. ส านักฯ มีเว็บไซต์ใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารอันเปน็ลขิสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม  

2. 2. เพิ่ม 1 เว็บไซต ์

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
 
1. นายมโนณัฐ รัตนจันทร์ (Adminเว็บไซต์
https//library.siam.eduและhttps//siam.edu/th) 
2. นางพรรณี จิวพุทธิธรรม (หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ) 
6 พฤศจิกายน 2561 

อนุมัติโครงการโดย: อธิการบดี 
 
บันทึกข้อความ ที่ สน 0304/133 เรื่อง ขออนุมัติบุคลากร
คณะท างานน าเข้าข้อมูลใน“ฐานข้อมูล e-books”  

ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 

 

 
 


