
  

แบบฟอร์มเสนอโครงการปีการศึกษา 2561 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
       โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
        โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายการพัฒนา

คณะวิชา/หน่วยงาน โดยก าหนดภายใต้แผนของคณะ/หน่วยงาน 
 
ชื่อโครงการ: โครงการ “ความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary 
loan) ด้วยระบบออนไลน์ EDS (EBSCO Discovery Service)” 
 
หลักการและเหตุผล  
           ในปัจจุบัน  ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ มีราคาท่ีสูงขึ้นมาก และการให้บริการด้าน
สารสนเทศมีความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและมีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ และเครื่องมือที่
ทันสมัยหลากหลาย ทั้งด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ที่ส่งผลให้ห้องสมุด หน่วยงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ หน่วยงานการวิจัย และทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสารสนเทศ ต้องพัฒนากระบวนการการท างานให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพื่อให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัย Gen Y ซึ่งล้วนแต่
มีความต้องการวิธีการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลและบริการสารสนเทศที่รวดเร็ว หลากหลาย และครบถ้วน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการ
เข้าใช้ได้ในทุกท่ี และทุกเวลาได้มากท่ีสุด 
           มหาวิทยาลัยสยาม มีระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านห้องสมุด  หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แบบรวมศูนย์ โดยมีส านักทรัพยากรสารเทศ เป็นหน่วยงานหลัก  และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการและให้บริการที่ดีมีคุณภาพ กอรปกับ
งบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของส านักฯ มีอัตราท่ีลดลง ส านักฯ จึงได้น าเสนอโครงการ “ความร่วมมือกับกลุ่ม 
TU-THAIPUL ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary loan) ด้วยระบบออนไลน์  EDS (EBSCO 
Discovery Service)” ขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ (นักศึกษาและคณาจารย์) ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันในกลุ่ม TU-
THAIPUL ที่ต้องการให้ผู้ใช้ของตนเองได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสถาบัน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความหลากหลายและ
กว้างขวาง ครอบคลุมทุกหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย อีกทั้งเพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันถูกใช้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรฯร่วมกันของกลุ่ม TU-THAIPUL และลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการ
บอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศลงได้ 
2. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถใช้งานจากกล่องสืบค้นเดี่ยว (Single Search) ในการ
ค้นหาทรัพยากรฯจากสถาบันสมาชิกได้อย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันถูกใช้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ(นักศึกษาและคณาจารย์) ของสถาบันกลุ่ม TU-THAIPUL สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรง
ประเด็น และช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงข้อมูลได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด จากบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter library 
loan) ด้วยระบบออนไลน ์EDS (EBSCO Discovery Service)  
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ผู้ใช้ห้องสมุด (ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ  ตั้งแตร่ะดับปริญญาตรี  
จนถึงระดับปรญิญาเอก คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย) จ านวนประมาณ 10,000 คน 
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ควรมีการพัฒนา Application อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานได้
ทราบอย่างทั่วถึง (ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน) 



  

รูปแบบการด าเนินงาน ประชุมความร่วมมือกับสถาบันที่ใช้ระบบ EDS ประชาสัมพันธ์และให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด ILL (Inter Library Loan)  
 
สถานที่ด าเนินโครงการ ส านักทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม  
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน  ก.ค. 2561– มิ.ย. 2562 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

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 

1.ประชุมเพื่อก าหนดข้อตกลงร่วมกันในการ
การใช้ระบบ EDS (EBSCO Discovery 
Service) ของกลุ่ม TU-THAIPUL 

  
24ส.ค 

ครั้งที

2/256

1 

    
4 ธ.ค 

ครั้งที

3/256

1 

   
20มี.ค 

ครั้งที่

1/256

2 

   

2.ด าเนินกิจกรรมการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด ILL (Inter Library Loan) ด้วย
ระบบ EDS ของกลุ่ม TU-THAIPUL 

            

3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันหรอืการ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL (Inter 
Library Loan) ด้วยระบบ EDS ของกลุ่ม TU-
THAIPUL 

            

4.เปรียบเทียบสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกันด้วยระบบEDS ของกลุ่มTU-THAIPUL 
ที่ช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศท่ีซ้ าซ้อน ระหว่างปีพ.ศ.2560 กับ 
ปีพ.ศ.2561 

            

      
 งบประมาณ  (กรณีไม่มีโครงการย่อย) 
ที ่ รายการ หน่วย จ านวน ราคา/หน่วย/เดือน รวม 
1. ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมดุและ

ค่าจัดส่งตัวเลม่ 
เดือน 12 300.- 3,600.- 

 รวม    3,600.- บาท 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยามมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และมีการใช้
ทรัพยากรฯ ร่วมกันของกลุ่มสมาชิก TU-THAIPUL และสามารถลดความซ้ าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบอกรับ/จัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศลงได้ 
2. นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับบริการสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรง 
ประเด็น และตรงกับความต้องการมากข้ึน 
3. ผู้ใช้บริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใช้งานจากกล่องสืบค้นเดี่ยว (Single Search) ในการ 
ค้นหาทรัพยากรฯจากสถาบันสมาชิกได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร) มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 



  

 
ผลผลิต (Output) : หลักสูตรและคณะวิชามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ทรัพยากรสารสนเทศ) ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยสยาม  
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact) : ทุกหลักสูตรและคณะวิชา ผ่านการรับรองการประเมินประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และการประเมินรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ทรัพยากร
สารสนเทศ) 
วิธีประเมินผลโครงการ 
ประเมินจาก การประหยดังบประมาณจากการใช้/ยืมทรัพยากรร่วมกัน 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

ผลการประหยัดงบประมาณจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มากกวา่หรือเท่ากับ  1,000,000.-บาท /ป ี

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
 

....................................................... 
(นางพรรณี จิวพุทธิธรรม) 

1 มิถุนายน 2561 

ผู้เห็นชอบ: (คณบดี/ผู้บริหารหน่วยงาน) 
 

....................................................... 
(อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) 

27 ตุลาคม  2561 

ผู้ตรวจสอบโครงการ: 
 
............................................... 

(อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) 
27 ตุลาคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


