
สรุปโครงการปีการศึกษา 2561 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

1. คณะ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ: ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  

2. ชื่อโครงการหลัก: “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์” 
กิจกรรม “การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ของส านักฯ 
2.1 เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทั้งทางเอกสารและผา่นทางเว็บไซต์ของส านักฯ ทุกเดือน 
2.2 ประชาสัมพันธ์และแนะน าทรพัยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ของส านักฯ ทุกวัน 
2.3  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ตา่งๆ อาทิเช่น คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือฐานข้อมลูวิชาการออนไลน์ องค์
ความรู้จากกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้า่งๆ 
2.4 ปรับปรุงและแกไ้ขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของส านักฯให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ   
2.5 กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบรหิารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารและการตัดสิน 
2.6 กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการบริหารและการตัดสิน 
2.7 กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อการบริหารและการตัดสิน 
2.8 กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.9 กิจกรรม เผยแพร่รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลยัสยาม”  

3. โครงการสนองยุทธศาสตร์: 
      โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 3: สร้างคนและระบบงาน  เป้าประสงค์ 3.1 การ
บริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนมีความคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (O4) ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับสกอ.ตัวบ่งชี้
ที่ 2.1  มีระบบและกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน และ 3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
        ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา:  -- 
 
4. หลักการและเหตุผล:  
           ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสยาม การพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ จึงเป็นภาระ
งานหลักที่มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ส าหรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล
ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้   และสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ได้ทันกับความต้องการ 

 ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จึงได้มีการพัฒนาเว็บไซต์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดย
ริเริ่มการสร้างเว็บไซต์ของส านักฯที่ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น Responsive Website Design และ Mobile Website เพื่อให้เป็น
เว็บไซต์ที่เป็นมิตร (Responsive) กับทั้งอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet และในปลายปีการศึกษา 
2559 ส านั กฯ  ได้ ปรั บ เปลี่ ยนชื่ อ เ ว็บ ไซต์ จ าก  http://e-library.siam.edu เป็น   https ://e-
library.siam.edu เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองตาม
นโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ที่ต้องการให้ส านักฯ ปรับบทบาทใหม่ ในการพัฒนาห้องสมุดเป็น
ศูนย์กลางการด าเนินการในด้าน Digital Content และการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งของส านักฯ และของมหาวิทยาลัย
สยามให้เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ มีการอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเชิงวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสยามที่มีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เพ่ือน าไปสู่การจัดอันดับ (Ranking) เว็บไซต์ของ



มหาวิทยาลัยสยาม ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น และสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่ก้าวตาม
เทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการให้
ได้มากที่สุด 
              
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ: 

    1) เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส านักฯ ให้ผู้ใช้ได้รับทราบ 
    2) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศในเว็บไซต์ของส านักฯให้มีคุณภาพ 
    3) เพื่อกระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   

6. ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ: ผู้ใช้บริการส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ           

    
7. ตัวบ่งช้ีและผลการประเมินโครงการ: 

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. เว็บไซต์ของส านักฯ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทนัสมัย ทุกวัน 

1.ทุกวัน    √   บรรลุ ไดป้รับปรุงข้อมูลให้ถกูต้องและทันสมัย ทุกวัน 
 

2. มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศ
ดิจิทัล (Digital Content) ไม่นอ้ยกว่า 200 
เร่ือง/ปี 

2.ไม่น้อยกว่า 200 
เร่ือง/ปี 

   √    บรรลุ ได้จ านวน 262 เร่ืองในปีการศึกษา 2561 
 

3. การจัดอันดับ (Ranking) ของเว็บไซต์
ส านักฯ อยู่ในระดับดีขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา 

3.ดีขึ้นกว่าปีการ 
ศึกษาท่ีผ่านมา 

   √   บรรลุ Google Analics ได้จัดอันดับการใช้เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ผลปรากฏ
ว่า มีผู้เข้าใช้บริการเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัย
สยาม 

4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของส านักฯ ไม่
ต่ ากว่าระดับ 4.10 

4.ไม่ต่ ากว่าระดับ 
4.10 

  √    ไม่บรรลุ ไดค้ะแนนอยู่ในระดับมากที่ 3.93 แตไ่ม่
บรรลตุามเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ี 4.10 เนื่องจากผู้ใช้บริการมี
ความต้องการให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทั่วถึงและเพิ่มมากข้ึน 

 
8. งบประมาณโครงการ: ไม่ม ี

9. สถานที่จัดโครงการ/วันเวลาด าเนินโครงการ: ส านักทรัพยากรสารสนเทศ / มิ.ย.2561-ก.ค. 2562 

10. Output (ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) ที่จะได้รับจากโครงการ: ส านักฯ มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสารสนเทศ 
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 
11.Outcome (ที่สอดคล้องกับ Output) ที่จะได้รับจากโครงการ: ส านักฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักและได้ส่งเสริมการใช้ให้มากขึ้น 
     ผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็น Digital content ผ่านทางเว็บไซต์ส านักฯ ท าให้เว็บไซต์ของส านักฯ อยู่
ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 Google Analics ได้จัดอันดับการใช้เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม ผลปรากฏว่า มีผู้เข้าใช้บริการเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยสยาม 

 



 
 

 
 12. ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ:  

การด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
มิ.ย.-
ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

1.ประชุมบุคลากรส านักฯเพื่อก าหนดหัวข้อและ
ข้อมูลองค์ความรูต้่างๆที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

            

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

ด าเนนิงานและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ

ส านักฯ ตามท่ีก าหนด 

            

3. ปรับปรุงและแกไ้ขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของ
ส านักฯให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ  

            

4.สรุปและประเมินผลโครงการ             

 
13. กระบวนการประเมินโครงการ:  

     1) ประเมินจากการตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต ์
     2) ประเมินจากจ านวนโพสต์ของข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศดิจิทัล (Digital Content) 
      3) ประเมินจากการเปรีย่บเทยีบอันดับ (Ranking) ของเว็บไซต์ส านักฯ 
     4) ประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของส านกัฯ 
 
14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้ใช้บริการได้รับรู้ข้อมูลสารสนเทศของส านักฯ ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีการปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้มี 
ความทันสมัยอยู่เสมอ มีมาตรฐาน สวยงาม และมีความน่าสนใจ 
     2) ส านักฯ มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ที่สามารถช่วย 

https://e-library.siam.edu/library-qa-2561-2-1/semrush-08aug-23/


กระตุ้นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้น 
 
15. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม: 

1) เผยแพร่ข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทั้งทางเอกสารและผ่านทางเว็บไซต์ของส านักฯ ทุกเดือน ผู้รับผิดชอบ
นายสุทธิพจน์  ลิ้มอุดมพัฒน ์
2) ประชาสัมพันธ์และแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม/่ที่น่าสนใจผา่นทางเว็บไซต์ของส านักฯ ทุกวัน ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกัลยา ศุภพันธุม์ณี และนางสาววรรณวิสา เกิดมงคลโชค 
3)  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือฐานข้อมลูวิชาการออนไลน์ องค์
ความรู้จากกิจกรรมการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้า่งๆ ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรส านักฯ ทุกคน 
4) ปรับปรุงและแกไ้ขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของส านักฯให้เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ  ผู้รับผิดชอบ นายมโนณ ฐ รัตนจันทร์ 
5) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารและการตัดสิน ผู้รับผิดชอบ
นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
6) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการบริหารและการตดัสินผู้รับผิดชอบ นางพรรณี 
จิวพุทธิธรรม 
7) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อการบริหารและการตดัสนิ ผู้รับผดิชอบ นาง
พรรณี จิวพุทธิธรรม 
8) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผดิชอบ นางพรรณี จิว
พุทธิธรรม 
9) กิจกรรม เผยแพร่รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมของมหาวิทยาลยัสยาม ผู้รับผิดชอบ นางสาววีระนันท์    
พิชิตสถิตพงษ ์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
      
............................................ 

(นายมโนณ ฐ รัตนจันทร์) 
           1 มิถุนายน  2561 

ผู้เห็นชอบ: (คณบดี/ผู้บริหารหน่วยงาน) 

 
................................................... 

(อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) 
27 ตุลาคม 2561 

ผู้สรุปโครงการ: 
 

.......................................... 
(นายมโนณ ฐ รัตนจันทร์) 
        22 สิงหาคม  2562 

 
 


