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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส านักหอสมดุและทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ชื่อหน่วยงาน ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

 
สถานที่ตั้ง    
   ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ชั้น 2 และ ชั้น 3 
             38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 
   โทรศัพท์  0-2457-0068, 0-2868-6000, 0-2867-8000 ต่อ 5142, 5143, 5243, 5245 กด 21-24, 26   
             โทรสาร  0-2457-3982,  0-2868-5044   เว็บไซต ์ https://e-library.siam.edu                             
 
ประวัติความเป็นมา 
 ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 มีสถานภาพเป็นแผนก 
ภายใต้ชื่อแผนกห้องสมุด” โดยมีที่ท าการแห่งแรกอยูท่ี่อาคาร 2 ชั้น 1    ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงย้ายสถานที่มาอยู่ ณ อาคาร  
3 (อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช)   โดยมีที่ท าการอยู่ที่ชั้น 1  ชั้น  2   และส่วนหนึ่งของชั้น 3   และได้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นส านัก โดยมีชื่อว่า “ส านักหอสมุด (Central Library)”   เมื่อปี พ.ศ. 2528   พร้อมทั้งได้ย้ายที่ท าการ
มาอยู่ ณ ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) ในปี พ.ศ. 2531  จนถึงปัจจุบัน  ในปี พ.ศ. 2556 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic Resource Center)”  และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library & Academic Resource Center)” หลังจากที่ได้ด าเนินการปรับปรุง
และพัฒนาส านักฯให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองรองรับกับรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศได้เริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  โดยเร่ิมจากการทดลองใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเฉพาะงานบริการยืม-คืน แผนกบริการเป็นงานแรก    
เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุชาติ สรณสถาพร เป็นผู้จัดท าขึ้นและสามารถใช้งานได้ผลดีในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีหนังสือเพียงประมาณ 20,000 
เล่มเศษ 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เมื่อส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมีปริมาณทรัพยากรและผูใ้ช้ห้องสมุดขยายตัวเพิ่ม
มากข้ึน กล่าวคือ มีจ านวนทรัพยากรที่เป็นตัวเล่มหนงัสือประมาณ 70,000 เล่ม และสถิติผู้เข้าใช้เฉลี่ยวันละประมาณ 800 คน
ต่อวัน ท่านอธิการบดี (ดร.พรชัย มงคลวนิช) จึงได้กรุณาอนุมัติให้ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศท าการจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เต็มรูปแบบ) ระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Software) ที่ชื่อว่า 
TINLIB จากบริษทั EOSi มาใช้กับการปฏบิัติงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศ ซึง่สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพใน
ทุกแผนกงาน และสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนรองรับกับการขยายตัวของปริมาณการยืม-คืนได้เปน็อย่าง
ดี  และเพื่อให้การบริการในด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้พฒันาไปอย่างเต็มศักยภาพ รุดหน้าตามความเจริญก้าวหนา้
ของยุคโลกไร้พรมแดน  และสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในด้านการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากดั
เวลาและสถานที่  ตลอดจนการมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาเปน็ส าคัญ   อีกทั้งยงัเปน็การเสริมข่ายงานการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย  (ซึ่งมีบริการอย่างกวา้งขวางอยู่แล้วเป็นจ านวนประมาณ 400 เครื่อง)   ส านักทรัพยากร
สารสนเทศจงึได้เปิดบริการ “ห้องสมุดดิจติอล/ห้องสมดุเสมอืน (Digital/Virtual Library)”  และ “ห้องโสตทัศน์บริการ 
(AV)” ในปี พ.ศ. 2543  และ 2547  โดยล าดบั   หลังจากทีไ่ด้ท าการปรับ/ขยายพื้นที่ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อ
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ให้บริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น  อาทิเช่น  การให้บริการด้วยเครื่องเล่น DVD เป็นรายบุคคล  หรือเป็นกลุ่มด้วยเครื่อง
รับชมจอพลาสมาขนาด 42 นิว้  การรับชมรายการตา่ง ๆ ผา่นสัญญานดาวเทียม   ตลอดจนการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการ
ออนไลน์เชิงพาณชิย์เพิ่มเติม ฯ 

ในปี พ.ศ. 2549  ส านักฯ ได้วางแผนพฒันาเพื่อปรับปรงุระบบเทคโนโลยีด้านห้องสมุดอัตโนมัติ โดยได้ด าเนิน
โครงการ “ศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อรองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการ
ขยายตัวของทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยได้ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมัติ จาก 
TINLIB ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มาเป็น E-LIB ของ Book Promotion & Service Co.Ltd.ซึ่งท างานบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ท าให้การบริหารจัดการและการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดอื่น ๆ ในระบบเครือข่ายเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบใหม่นีผู้้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักทรัพยากร
สารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต (WEB OPAC) ได ้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ โดยเข้าไปยัง  เว็บไซต ์ ของส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศได้ที่   http ://e-library.siam.edu 

ในปี พ.ศ. 2551 ส านักฯ ได้ด าเนินการเชื่อมโยง “ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. 
Thesis Database)” เข้ากับฐานข้อมูล “Thai Digital Callection (TDC)” ของ ThaiLIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการสืบค้น / ค้นคืนวิทยานพินธ์ฉบับเต็มในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญา
โทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับผู้ใช้ห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อยา่ง
กว้างขวาง โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

ในปี พ.ศ. 2553 ส านักฯ ได้จัดท า “ฐานข้อมูลโครงงานของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Project 
Database)” รวมทั้ง “เอกสารรายงานสหกิจศึกษา”   เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป สามารถ
สืบค้น / คน้คืนเอกสาร “โครงงาน”  และ “สหกิจศึกษา” ฉบับเต็ม  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกันกับ“ฐานข้อมูล
วิทยานพินธ์ของมหาวิทยาลัยสยาม (Siam U. Thesis Database)”นอกจากนี้  ยังไดท้ าการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนชั้นลอย (ซึ่ง
อยู่เหนือชั้น 3) ของส านักฯ  ให้เป็นห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room) อีก 6 ห้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในการใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาค้นควา้และวิจัยกลุ่มย่อย 
         ในปี พ.ศ. 2554 ส านักฯ ไดจ้ัดท า “ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม”   เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์
ตลอดจนผู้ใช้ภายนอกทั่วไป สามารถสืบค้น / คน้คืนเอกสาร “งานวิจยั” ฉบับเต็ม  ได้อยา่งสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัใน
ระดับชาติและนานาชาติ (องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ซึ่งท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้
แหล่งสารสนเทศ วิธีประเมินสารสนเทศ และอุปสรรคปัญหาในกระบวนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชีย และส านักฯยังได้ท าการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (E-LIB) จาก Version 1.6  เป็น 
Version 2.0.34  ซึ่งเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้กับนกัศึกษาและคณาจารย์ มากยิ่งขึน้ในด้านการใชบ้ริการของส านกั
ทรัพยากรสารสนเทศ 
          ในปี พ.ศ. 2556 ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งในด้านรูปลักษณ์ของส านักฯรวมทั้ง
พื้นทีก่ารให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อให้ตอบสนองรองรับรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาทิ
เช่น ได้ปรับปรุงพื้นที่ห้องและตู้เก็บวารสารเย็บเล่มให้มีความทันสมัยและรองรับปริมาณวารสารเย็บเล่มได้มากขึ้น และพื้นที่
บริเวณชั้น 1 ของส านักฯ และบริเวณหน้าลิฟท์ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น
และทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็น  “พื้นที่การเรียนรู้อเนกประสงค์ (Learning Space)”   ซึ่งประกอบด้วย 1.) พื้นที่ในการจัด
ฉายภาพยนตร์ 3 มิต ิ(3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ที่นั่ง  2.) ส่วนที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ระบบจอสัมผัส 
(Touchscreen Computer Zone) จ านวน 14 เครื่อง, iPod และเครื่องเล่น MP3 จ านวน 16 เครื่อง, WEB OPAC 8 เครื่อง,  
Touchscreen Desktop Computer 2 จุด  3.) พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง 
โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) และที่นั่งแบบ Individual Workstation  4.) ได้ขยายพื้นที่ในการติดตั้ง “ระบบเครือข่าย
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ไร้สายความเร็วสูง (WiFi)” ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของส านักฯ  รวมทั้งได้จัดให้มี 5.) ส่วนประชาสัมพันธ์ของส านักฯ ใน
พื้นที่ 2 ส่วน คือส่วนบริเวณหน้าลิฟท์ซึ่งเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปด้วยจอ LED จ านวน 2  เคร่ือง (จากรูปแบบเดิมซึ่ง
เป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์) และอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณภายในส านักฯ ซึ่งใช้เป็นส่วนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
ประกอบด้วยจอ LED ระบบสัมผัส จ านวนอีก 4 เครื่อง พร้อมทั้งชั้นจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่น่าสนใจ    ทั้งนี้  
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดตามนโยบายคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งในการนี้  ส านักทรัพยากร
สารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อจาก “ส านักหอสมุด (Central Library)” มาเป็น “ส านักทรัพยากรสารสนเทศ (Academic 
Resource Center)” 
          ในปี พ.ศ. 2557  ส านักฯ ได้มุ่งพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในเชิงรุก โดยได้พัฒนาบริการค้นหา
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดผ่าน WEB Application  บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถรองรับและตอบสนองได้ทั้ง
ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ในชื่อ “SiamULib. com” โดยผู้ใช้
สามารถแสกนคิวอาร์โค้ด ที่เว็บไซต์  http://e-library.siam.edu  หรือสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Siam 
University Bangkok”  ได้ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และคลิกที่ library  ซึ่งมีบริการ  function ต่างๆ ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่ได้ส ารวจไว้ อาทิเช่น function การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ/OPAC, ตัวอย่างสื่อโสต
ทัศน์ (ซีดี, ดีวีดี) สารคดี/ภาพยนตร์ที่ดี/เด่น/ดัง, การดาวน์โหลดงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของ
มหาวิทยาลัยสยาม, การแนะน าทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น  
          ในปี พ.ศ. 2558 ส านักฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในด้านพื้นที่การให้บริการในส่วนของ ”ห้องโสตทัศน์
บริการ (AV)” ให้เป็น “ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room)” เพิ่มอีกจ านวน 6 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ส าหรับการประชุมหรือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย  และได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้
สะดวกรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสามารถดาวโหลด Application  “SiamULib” ได้บนโทรศัพท์มือถือใน
ระบบปฏิบัติการ Android   นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาห้องสมุดเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม 
(ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนได้เพิ่มช่องทางและขีดความสามารถในการสืบค้น/ค้น
คืนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ด้วยระบบ VPN (Visual Private Network) หรือระบบเครือข่ายส่วนตัวบน
เครือข่ายสาธารณะ จ านวน 100 users ให้นักศึกษาและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์มีทรัพยากรทางการศึกษาและทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงตามหลักสูตรและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
            ในปี พ.ศ. 2559 ส านักฯ ได้พัฒนาในด้านเทคโนโลยีการให้บริการออนไลน์ โดย   1) ได้น าระบบ EDS (EBSCO 

Discovery Service) มาใช้ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL (Inter Library Loan) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถใช้งานจากกล่องสืบค้นเดี่ยว (Single Search) ในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันสมาชิกที่ใช้ระบบ  EDS 
ร่วมกัน จ านวน 8 สถาบัน (TU-THAIPUL) ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และมหาวิทยาลัยสยาม  2) 
ได้ท าการขยายเครือข่ายและลงนามความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับส านักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ฯ ของสถาบันและ
เครือข่ายสมาชิกสามารถเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด ช่วยให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  3) ได้ด าเนินการพัฒนา
เว็บไซต์ของส านักฯ  เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่แทนเว็บไซต์เก่า (http://e-library.siam.edu) ให้เป็น 
เว็บไซต์ที่สามารถรองรับและตอบสนองกับ Smartphone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่มีเทคโนโลยี
และการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ จึงมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  
             ในปี พ.ศ. 2560 ส านักฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารและได้ปรับเปลี่ยนผู้อ านวยการ จากเดิมคืออาจารย์
จิรภัทร หาญนุสสรณ์ เป็น อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2560 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสยาม 
ที่ 227/2560)  และได้พัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยีการให้บริการออนไลน์โดยได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซตใ์หม่

http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/
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เป็น http://library.siam.edu  และได้ปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ การปรับเปลี่ยนนโยบายและการปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับบทบาทบุคลากรตามนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2561   ส านักฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ (Library & 
Academic Resource Center)” และได้มุ่งเน้นการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ ให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก และการน านโยบายของอธิการบดี สู่การปฏิบัติด้านการ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็น Digital Content ผ่านเว็บไซต์ส านักฯ ด้วยการปรับเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น http://e-
library.siam.edu  และได้จัดท าเว็บไซต์ http://e-library.siam.edu/e-journal เพื่อการเผยแพร่ ผลงานวิจัย/
วิชาการ และผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ท าให้เว็บไซต์ของห้องสมุดได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์
จาก Google Analytics ให้เป็นเว็บไซต์ อันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยสยาม siam.edu ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด อีกทั้ง
ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาเว็บไซต์  http://e-research.siam.edu เพื่อการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัย/วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปริญญานิพนธ์ต่างๆ 

 
 
ลักษณะท่ีส าคัญขององค์กร 

ปรัชญา ปญฺญา  นราน    รตน    =    ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

ปณิธาน 
 

ส่งเสริมความรู้   ควบคู่บริการ   ข่าวสารทันสมัย   ก้าวไกลสู่สากล  
ซึ่งสอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัยสยาม ที่ “มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้ปัญญาในการ
ด ารงชีวิต และมีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ” 

พันธกิจ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. พัฒนาบริการของห้องสมุดให้มีคุณภาพและส่งเสริมทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ 

3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของชุมชน และเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดหาและรวบรวม (จัดซื้อรับบริจาค, แลกเปลี่ยน, และสร้างเครือข่าย) ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
(Information Resource Center) 
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และแหล่งรวมคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม 

http://library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/
http://e-library.siam.edu/e-journal%20เพื่อการเผยแพร่%20ผลงานวิจัย/วิชาการ%20และผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
http://e-library.siam.edu/e-journal%20เพื่อการเผยแพร่%20ผลงานวิจัย/วิชาการ%20และผลงานอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
http://e-research.siam.edu/
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3. เพื่อให้บริการวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก ทั้งในมหาวิทยาลัยชุมชนและสังคม เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทันและสอดคล้องกับความต้องการส าหรับคนยุค
ใหม่  
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
3.ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 
4.เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย  
5.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
6.เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้  
7.มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
8.บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพแบบมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

1.ร่วมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับทรัพยากรบุคคล 
2.พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือผู้ใช้บริการ 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้กับทรัพยากรบุคคล 
2.พัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติ 
3.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสู่คุณภาพที่ยั่งยืน 
4.ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

วัฒนธรรม
องค์กร 

1.การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน/การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
2.การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ (Customer Focus) และวัดความส าเร็จขององค์กรด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3.การบริการด้วยใจ 

อัตลักษณ์ บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจในการให้บริการ 

 
โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
         ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ เปน็หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีความกระชับ เนื่องจากจ านวน
บุคลากรลดน้อยลง โดยให้เหลือ 2 แผนก 1 ศนุย์ ซึ่งประกอบด้วย แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   แผนกบริการและ
ประชาสัมพนัธ์  และ ศนูย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ (จากเดิมมีการแบ่งส่วนงานเป็น 6 แผนก ซึง่ประกอบด้วย   
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   แผนกบริการ  แผนกวารสารและเอกสาร   แผนกโสตทัศน์บริการ  แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักทรัพยากรสารสนเทศ  และส านักงานเลขานกุารส านักทรัพยากรสารสนเทศ) (ดูที“่แผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” ประกอบ)  
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บทบาทหน้าที่ของส่วนงานภายใน 
       ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการก าหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน  และก าหนดบทบาทหน้าที่ของส่วน
งานภายใน ดังนี้ 
 ๏ แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   ครอบคลุมงานจัดหา งานวิเคราะห์ทรัพยาการสารสนเทศทุกประเภทและ
งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าที่ในการพิจารณาจัดหาและวิเคราะห์ระบบทรัพยากรฯ  เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการเข้าถึงทรัพยากรฯ  รวมทั้งการสร้างและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรฯ ในรูปของ “ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศส านักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม (WEB OPAC)”   งานเตรียมทรัพยากรฯ  เพื่อออกให้บริการ    และ
งานรักษาสภาพทรัพยากรฯ งานพัฒนาและเผยแพร่ E-Books & E-Journals และ Digital Content 
 ๏  แผนกบริการและปะชาสัมพันธ์  ครอบคลุมงานบริการและประชาสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าที่ในการให้บริการยืม-คืน  
ยืมระหว่าง ห้องสมุด (Interlibrary loan)    การติดตามทวงถาม    การต่ออายุการยืม     การส ารอง     การจองทรัพยากรฯ 
(ผ่าน WEB OPAC)  นอกเหนือจากการจองด้วยตนเองที่หน้าเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน)     (ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรฯ ใน
หลาก หลายรูปแบบ  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  กฤตภาค  จุลสาร ฯ  สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอ นิกส์   ได้แก่   CD, VCD,  DVD, ซีดี-รอม ฐานข้อมูล)    งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้า  งานสอนและแนะน าการใช้ห้องสมุด (ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและการแนะน าเป็นรายบุคคล)    งานบริการสืบค้น
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์CD-ROM     งานลงทะเบียนต่ออายุสมาชิกห้องสมุด    และงานบริการเสริมอื่น ๆของส านัก

ทรัพยากรสารสนเทศ   ได้แก่  บริการถ่ายเอกสาร  บริการรับท าส าเนาในรูปแบบของการ scan, download  print ข้อมูล, 
รับ-ส่ง โทรสาร รวมทั้งการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/นิทรรศและการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น 
            ๏  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครอบคลุมงานบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย
สารสนเทศของส านักทรัพยากรสารสน เทศ  ซึ่งประกอบด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และเครือข่ายห้องสมุด ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ที่ได้ท าการบอกรับเพื่อให้
บริการ รวมทั้งงานจัดฝึกอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
             ๏  กองเลขานุการ ครอบคลุมงานเลขานุการและงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ในงานสารบรรณ งาน
ธุรการและบุคลากร งานการเงิน งานวัสดุครุภัณฑ์ จัดท ารายงานประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง ประสานการ
ด าเนินงานทั้งด้านนโยบายและแผน การบริหารและจัดการความเสี่ยง และการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของ
หน่วยงาน 
 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
       คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ :  มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทาง  ตลอดจนจัดท า
แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคณุภาพในการปฏบิัติงานในดา้นต่างๆ รวมทั้งด าเนนิการในด้านการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักฯ ให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดพัฒนาการในงานทุก ๆ   ด้าน  ทั้งนี้  ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
         คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ :  ประกอบด้วย 

1. อาจารย์สธุน  สุภาวงศ์           ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรสารสนเทศ         ประธานกรรมการ 
2. อาจารยค์มเดช บุญประเสริฐ      ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักฯ                             รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์วสันต์  อุทัยเลี้ยง          หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ        กรรมการ 
4. นางพรรณี  จิวพุทธิธรรม          หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                  กรรมการ 
5. นายทศพร  ศิริโชคทรัพย์          หัวหน้าแผนกบริการและประชาสัมพันธ์                    กรรมการ 
6. นางสาวอรชร  ยิ่งใหญ่  หัวหน้างานบริการ                                    กรรมการ 
7. นางสุดา   ทองชิว           หัวหน้างานบริหารจัดซื้อ                                     กรรมการ 
8. นายสุทธิพจน ์ลิ้มอุดมพัฒน ์       หัวหน้างานบริหารทรัพยากรสารสนเทศ                   กรรมการ 
9. นายมโนณัฐ รัตนจนัทร์             หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ                         กรรมการ 
10. นางสาวประภาพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์                   กรรมการและเลขานุการ 
          ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544  ต่อมาในปีการศึกษา 2557 ได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น 
“คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้   
1.  ก าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพของส านักฯ 

 2.  ก าหนดและมอบหมายผู้รบัผิดชอบในการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพ 
 3.  ก าหนดการประชุมและวางแผนการด าเนนิงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพของส านักฯ  

         4.  ด าเนินการด้านแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนางานด้านตา่งๆ ของส านักฯ 
         5.  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่บุคลากรส านักหอสมุด โดยการจัดประชุมสมัมนาหรือจัดส่งเข้าร่วม 
         ประชุมสัมมนา 
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6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
7.  ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานในการด าเนนิการประกนัคุณภาพภายในส านักฯ 
8.  จัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพ (Quality Manual)  เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report)” เอกสารรายงานผลการ ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ และ 
รายงานประจ าปี ของส านักฯ 
9.  ควบคุม  ดูแล  และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานในส านักฯ             
10. ประสานงานด้านการประกนัคุณภาพกับมหาวทิยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม 
11. แจ้งผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของทัง้ภายในและภายนอก  ให้หน่วย 
งานในส านักฯทราบ  เพื่อน าผลไปด าเนินการต่อไป  พร้อมทั้งประชาสัมพันธผ์ลการประกันคุณภาพให้สาธารณชนได้ รับทราบ 
12. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของส านักฯ รวมทั้งการวางแผนงาน การด าเนนิการ การติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของส านักฯ 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
       เพื่อให้การด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการปฏิบัตงิานของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศด าเนินไปอยา่งมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านักฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัตงิาน  ดังนี้ 

1. จัดท า “แผนงาน / โครงการด้านการประกันคุณภาพส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม” 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. แต่งตั้ง “คณะกรรมการ” ต่างๆ เพื่อดูแลรับผิดชอบ ให้ค าปรกึษาและประสานงานการด าเนนิการประกันคุณภาพให้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพ 
4. เร่งรัดการด าเนินงานทุกหน่วยงานของส านักทรัพยากรสารสนเทศให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ด้วยการ

ส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเน้นองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับพันธกิจของส านักฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสงูสุดของผู้ใช้บริการ 

5. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนนิงานประกนัคุณภาพของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ และ 
             ดัชนีทีไ่ด้ก าหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพ โดยสามารถตรวจสอบได้ตรงตามเกณฑ์ตัดสิน 

6. ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการตรวจสอบและประเมินทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในดา้นการด าเนนิการประกันคุณภาพ และการ

ตรวจสอบการประเมินคุณภาพ 
8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพของส านักฯ 

 
  ข้อมูลบุคลากร 
          ปัจจุบันส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งหมด 19 คน โดยมีบุคลากรสายวิชาชีพ
บรรณารักษ์จ านวน 12 คนและสายวิชาชีพอื่นๆ จ านวน 7 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณแต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ 
และบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน) (รายละเอียดในตารางที่ 1, 2) 
        การพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม
2562) บุคลากรของส านักฯ มีจ านวนทั้งหมด 19 คน (ไม่รวมบุคลากรของ ห้องสมุดมารวย@สยาม) ได้รับการพัฒนาทั้งใน
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
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งาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 17 คน และทั้ง 17 คน ได้รับการพัฒนาเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
89.47  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร รวมเป็นเงิน 38,289.-บาท จ านวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ได้เข้าร่วม 41 เรื่อง  ซึ่ง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่/น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน   21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
52.50 
 
ตารางที่ 1:  ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที ่ รวม 

1. เพศ ชาย 3 2 5 

 หญิง - 14 14 

รวม 3 16 19 

2. คุณวุฒ ิ มัธยมศึกษาตอนปลาย - 1 1 
 ปริญญาตร ี - 15 15 
 ปริญญาโท 3 - 3 
 ปริญญาเอก - - - 
รวม 3 16 19 

 

ตารางท่ี 2: รายช่ือบุคลากรของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามแผนก 

แผนก รายช่ือบุคลากร รวม 19 คน โทรศัพท์/โทรสาร 
โทรศัพท์ภายใน 

ส านักหอสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ 

 0-2457-0068 /  
0-2457-3982 

ผู้อ านวยการ อาจารย์สุธน  สุภาวงศ์ (เริ่มงานเมื่อ 24 ต.ค. 60) 5145 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อาจารย์คมเดช           บุญประเสริฐ 5245 กด 26 
แผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1.นาง พรรณี              จิวพุทธิธรรม 
2.นาง สุดา                  ทองชิว 
3.นาย สุทธิพจน์        ลิ้มอุดมพัฒน์ 
4.นางสาว กัลยา         ศุภพันธุม์ณ ี
5.นาง ณัชชา               เดชาเต็งประทีป 
6.นาง อารี                   แก้วพิพัฒน์ 
7.นางสาว แคทรียา      ศิริวัฒนะนาวิน 
8.นาง อรุณี     ชื้นประไพ (เกษียณและมาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์) 

5245 กด 22 
5145 
5145 

5245 กด 24 
5243 
5145 

5245 กด 24 
5245 กด 23 

แผนกบริการและ
ประชาสมัพันธ์ 

1.นางสาว อรชร              ยิ่งใหญ่ 
2.นางสาว วีระนันท์        พิชิตสถิตพงษ์ 
3.นาย ทศพร                   ศิริโชคทรัพย์ 
4.นางสาว พรพิศ             องค์ศรัทธา 
5.นาย อดุลย์                    ประชุมพล 

5142 
5243 
5142 
5142 
5142 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

1. อาจารย์วสันต์              อุทัยเลี้ยง 
2.นางสาว ธนัญญา          พันธุทิม (ลาออก 15 ส.ค. 2562) 
3.นางสาว วรรณวิสา  เกิดมงคลโชค 

5245 กด 26 
5245 กด 26 
5245 กด 22 

เลขานุการส านักฯ 1.นางสาว ประภาพร  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 5245 กด 26 
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แผนงาน และโครงการของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
      ในปีการศึกษา 2561  ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สามารถด าเนินการงานโครงการ บรรลุ
ความส าเร็จ 17 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68 (ไม่บรรลุความส าเร็จ 8 
โครงการ)  

เป้าหมาย/เป้าประสงค ์ แผนงาน ปีการศกึษา 
2561 รวม 12 แผนงาน 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ 
แผนงาน รวม 12 ตัวบ่งช้ี 

โครงการประจ าปี   ปีการศกึษา 2561 
(รวม 25 โครงการ) 

1.มีทรัพยากรสารสน 
เทศและองค์ความรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทัน
และสอดคล้องกับความ
ต้องการส าหรับคนยุค
ใหม่ 

แผนงานการบริหารและ
การจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจหลกั 
ด้านการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ ให้เปี่ยมด้วย
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

ระบบและกลไกการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ อยู่
ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัว
บ่งชี้ เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์) (ไม่บรรลุ ได้
ระดับ 4) 

1. โครงการ “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/
ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2561” 
2. โครงการ “การจัดท าภาพปกและสารบัญ
อิเล็กทรอนิกสข์องหนังสือ ในฐานข้อมลูทรัพยากร
สารสนเทศของส านักทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)” 

2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ทั้งในระดับ ชาติและ
นานาชาติเพ่ือส่งเสริม
การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ
ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจหลกั 
ด้านการบริการทรัพยากร
สารสนเทศให้ เป่ียมด้วย
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

มีความร่วมมือในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก ปี
การศึกษาละ 2 หน่วยงาน 
(ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณ์) (บรรลุ) 

3. โครงการ “ความร่วมมือกับกลุ่ม TU-THAIPUL ใน
การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary 
loan) ด้วยระบบออนไลน ์EDS (EBSCO Discovery 
Service)” 
4. โครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล” 
5. โครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park” (ไม่บรรลุ) 

3.ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและองค์
ความรู้ที่สามารถเข้าถึง
ได้สะดวกรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 

แผนงานส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนการส่งเสริมการใช้
บริการห้องสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ไม่
บรรลุ ได้ร้อยละ 62.50) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการ “การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ปีการศึกษา 2561” 
1) กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฐานการเรียนรู้ ส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศ  
2) กิจกรรม แนะน าการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
3) กิจกรรม อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ 
ต่างๆ   
4) กิจกรรม โบนัสคูปอง นักอ่านดาวทองและผู้ใฝ่รู้ของ
สยาม (ไม่บรรลุ) 
5) กิจกรรม บริการตรวจการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม 
6). กิจกรรม “บริการตรวจความซ้ าซ้อน (Plagiarism) 
ของวิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย” 
7.โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้น
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ EBSCO อย่างมี
ประสิทธิภาพ” (ไม่บรรลุ) 
8. โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้น
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ UpToDate” (ไม่บรรลุ) 



11 
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ แผนงาน ปีการศกึษา 

2561 รวม 12 แผนงาน 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ 
แผนงาน รวม 12 ตัวบ่งช้ี 

โครงการประจ าปี   ปีการศกึษา 2561 
(รวม 25 โครงการ) 

3.ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและองค์
ความรู้ที่สามารถเข้าถึง
ได้สะดวกรวดเร็ว และ
ถูกต้อง 
 

แผนงานฝึกอบรมความรู้ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

มีกิจกรรมอบรมความรู้ ปี
การศึกษาละ 6 กิจกรรม
(ไม่บรรลุ ได้ 4 กิจกรรม) 
 

9. โครงการ “อบรม Basic Infographic 2018” ครั้งที่ 1 
10. โครงการ “อบรม Basic Infographic 2018”ครั้งที่ 2 
11. โครงการ “อบรมทักษะศิลปะ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ” 
12. โครงการ “อบรมเชิงปฏบิัติการ SEO 2019 for Beginner 
เตรียมความพร้อมให้เวบ็คุณขึ้นอันดับ 1 Google” 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2560 
วัตถุประสงค์ เพ่ือการบูร
ณาการการน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ทุกๆด้านให้มีคุณภาพ 
ที่ดีอย่างย่ังยืน 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักฯมีค่า
คะแนนอยู่ในระดับ 5 (ดี
มาก) (ตัวบ่งชี้ มส.) (ไม่
บรรลุ ได้ระดับ 4) 
 
 
 
 
 

13. โครงการ “การประกันคุณภาพการปฏบิัติงานของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา2561” 
14. โครงการ “การส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการของส านักหอสมดุและทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561”  
 

แผนงานปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งในการสร้างสังคม
ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส านักฯผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว (ไม่
บรรลุ) 

15. โครงการ “การปรับปรุงบรรยากาศภายในส านักหอสมดุ
และทรัพยากรสารสนเทศ” (ไม่บรรลุ) 
1) กิจกรรม จัดมุมกาแฟ 2) กิจกรรม จัดพื้นที่ Co-Working 
Space 3) กิจกรรม ปรับปรุงอุปกรณแ์ละเครื่องมือการ
ให้บริการ 4) กิจกรรม ปรบัปรุง/ซ่อมฌครื่องปรับอากาศ 
5) กิจกรรม ตดิตัง้กล้องวงจรปดิ 
16. โครงการ “ห้องสมุดสีเขยีว” (ไม่บรรลุ) 

4.เป็นแหล่งข้อมลู
ข่าวสารที่ทันสมัยของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการประชาสัม 
พันธ์และการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ เพื่อการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของส านักฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ
บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
และเพื่อกระตุ้นการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศให้คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ระบบและกลไกในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของหน่วย งานอยู่
ในระดับ 5 (ดีมาก) (ตัว
บ่งชี้ มส.) (บรรลุ ได้
ระดับ 5) 

17. โครงการ “การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทาง
เว็บไซต์ของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ”  
กิจกรรม การเผยแพร่ประชา สัมพันธข์้อมูลสารสน เทศ องค์
ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ของส านักฯ  
1.1 เผยแพรข่้อมูล รายชื่อหนังสือใหมแ่ละสื่อโสตทัศน วัสดทุั้ง
ทางเอกสารและผ่านทางเวบ็ไซตข์องส านักฯ ทุกเดือน 
1.2 ประชาสัมพันธแ์ละแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่/ที่
น่าสนใจผ่านทางเว็บไซตข์องส านักฯ ทุกวัน 
1.3  เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น 
คู่มือการใช้ห้องสมุด คู่มือฐานข้อมูลวชิาการออนไลน์ วันส าคัญ 
คู่มือที่ได้จากกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ต่างๆ ฯ   
1.4 ปรบัปรุงและแก้ไขข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของส านักฯให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
18. โครงการ “การประชาสัมพันธ์เชงิรุกสู่ภายนอก” (ไม่
บรรลุ) 
 
 
 

https://e-library.siam.edu/seo-2019-for-beginner-online-sales-training/
https://e-library.siam.edu/seo-2019-for-beginner-online-sales-training/


12 
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ แผนงาน ปีการศกึษา 

2561 รวม 12 แผนงาน 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ 
แผนงาน รวม 12 ตัวบ่งช้ี 

โครงการประจ าปี   ปีการศกึษา 2561 
(รวม 25 โครงการ) 

5.เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการและการ
เผยแพร่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยา 
ลัยสยาม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

แผนงานส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นส่วน

หนึ่งการพัฒนาและส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิชาการให้มี
คุณภาพและการเผยแพร่
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยสยาม ใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสดุ 

ระดับความส าเร็จการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนการสอนและการ
วิจัย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(บรรลุ ได้ร้อยละ 100) 
 

19. โครงการ “เผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยั
สยามในระบบTDC ของเครือข่าย ThaiLIS”” 
20. โครงการ "Siam e-Books" 
21. โครงการ "Siam e-Researchs" 
 

6.เป็นองค์กรต้นแบบ
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการจัดการความรู้
(KM) 
วัตถุประสงค:์ เพื่อการพัฒนา
หน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้
ขอบเขตแผนงาน KM: เพิ่ม
ประสิทธิ ภาพด้านการ
ปฏิบตัิงาน โดยการแลก 
เปลี่ยนเรยีนรู้การใชเ้ทคโนโลยี
สาร สนเทศในการปฏบิัติงาน
และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏบิัติงาน 
เป้าหมายแผนงาน KM: มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ และถ่าย
ถอดประสบการณ์ เพื่อให้มีการ
เพิ่มคุณภาพการปฏบิัตงิาน 
การจัดเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ
และการเข้าถึงความรู:้ เว็บไซต์
ส านักหอสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย: 
บุคลากรของส านักฯ 

ระบบการพัฒนาหน่วย 
งานสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อยู่ในระดับ 5 
(ดีมาก) (ตัวบ่งชี้ มส.) 
(บรรลุ ได้ระดับ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. โครงการ “การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” 
1) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM): การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2) กิจกรรม บรรยาย เรื่อง งานสารบรรณ 
3) กิจกรรม การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM): การ
จัดท า eBooks ด้วยโปรแกรม dFlib Books เผยแพร่บน
เว็บไซต ์
4) กิจกรรม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM): ผล
การด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก /จัดโดยส านัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 
5) กิจกรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้(KM): พัฒนาตัว
บ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก/ศูนย์ /จัดโดย
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

7.มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการตัดสิน 
ใจ ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

แผนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร

และผู้ใช้ข้อมูล สามารถตดิตาม 
ตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต้อง ในการน าข้อมูลไปใช้ใน
การบริหารและการตดัสินใจ  
 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ
ของส านกัฯ มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) 
(ตัวบ่งชี้ มส.) (บรรลุ ได้
ระดับ 5) 
 
 
 
 
 

(17) โครงการ โครงการ “การเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
ข้อมูลทางเว็บไซตข์องส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ” 
1) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการบรหิารและการตัดสิน 
2) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการจัดการความรู ้
(KM) เพื่อการบริหารและการตัดสิน  
3) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการประกันคุณภาพ 
เพื่อการบริหารและการตัดสิน  
4) กิจกรรม จัดท า Digital Content ด้านการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือและวารสาร)  
5) กิจกรรม เผยแพร่รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ของมหาวิทยาลยัสยาม ให้ถูกต้องและได้มาตรฐานเดยีวกัน 
 
 

https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-05-17-2/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/
https://e-library.siam.edu/km-qa-indicator-2019-07-12/


13 
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
 

แผนงาน ปีการศกึษา 
2561 รวม 12 แผนงาน 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ 
แผนงาน รวม 12 ตัวบ่งช้ี 

โครงการประจ าปี   ปีการศกึษา 2561 
(รวม 25 โครงการ) 

7.มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการตัดสิน 
ใจ ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย 

แผนงานบริหารความเสี่ยง 
(SU-ERM 2) วัตถุประสงค ์
เพ่ือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน
ของส านกัฯ 

ระบบบริหารความเสี่ยง
ของส านกัฯ มีค่าคะแนน
อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) 
(ตัวบ่งชี้ มส.) (ไม่บรรลุ 
ได้ระดับ 4) 
 

24. โครงการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง ปี
การศึกษา 2561”  

8.บุคลากร มีสมรรถนะ
และศักยภาพแบบมือ
อาชีพ 

แผนงานบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ของส านักฯได้สัดส่วนและ
สอดคล้องกับ ภาระงาน/
ปริมาณงานและมีคุณภาพใน
การปฏบิัตงิานให้บรรลุ
เป้าหมายสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ใชบ้ริการใหเ้กิด
ความประทบัใจและความพึง
พอใจได้ในระดับสูงสดุ 

ระบบการพัฒนาบุคลากร
อยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) 
(ตัวบ่งชี้ มส.)  (ไม่บรรลุ 
ได้ระดับ 4) 
 
 

23. โครงการ “การปรับโครงสร้างการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรของส านกัหอสมดุและทรัพยากร
สารสนเทศ (บุคลากรสายสนับสนุน) ปกีารศึกษา 
2561” 
24. โครงการ  “การสร้างระบบประเมินศักยภาพ
บุคลากร” (ไม่บรรลุ) 
25. โครงการ “การพัฒนาศักยภาพและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ” (ไม่บรรลุ) 
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งบประมาณของส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 รายการ  ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

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

 1.ค่าจัดซื้อหนังสือ* 1,700,000.00 216,350.70 1,700,000.- 634,477.00 

 2.ค่าจัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ*์ 780,000.00 299,910.00 300,000.- 167,000.00 
 3.ค่าจัดซื้อสื่อโสตทัศนวัสด*ุ 
    - โสตทัศนวัสดุ (DVD, VCD, CD-ROM) 

50,000.00 
 

--- 
 

50,000.-   ---   

4.ค่าจัดซื้อฐานข้อมลูออนไลน*์ 2,550,000.00 1,989,062.06 2,000,000.- 2,066,328.50 
    -  ฐานข้อมูลออนไลน ์-UpToDate USD 25,786.00 831,837.06 USD 31,760.- 866,267.00 

    -  ฐานข้อมูลออนไลน ์ EBSCOhost 8 ฐาน 

: Academic Search Complete 
: Communication & Mass Media Complete 
: Computers & Applied Sciences Complete 
: Education Research Complete 
: ERIC 
: Hospitality & Tourism Complete 
: Regional Business News 
: eBook Academic Collection 

USD 20,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

660,270.00 
 
 
 
 
 
 
 

USD 21,000.- 709,941.50 

    -  ฐานข้อมูลออนไลน ์ EDS 
: EDS (EBSCO Discovery Service) 

USD 14,000.00  
 

441,010.00 
 

USD 14,000.- 447,190.00 

    -  ฐานข้อมูลออนไลน ์-Ookbee   1,990.00 --- --- 
    - ฐานข้อมูลออนไลน ์-E-Journals (ด้านการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว) GBP 1,199.00 53,955.00 GBP 954.- 42,930.00 

*รวม(1-4)จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 5,030,000.00 2,505,322.76 4,050,000.00 2,867,805.50 

 5. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้
 (ไม่รวมทรัพยากร

สนับสนุนจาก
ส่วนกลาง) 

 (ไม่รวมทรัพยากร
สนับสนุนจาก
ส่วนกลาง) 

 (ไม่รวมทรัพยากร
สนับสนุนจาก
ส่วนกลาง) 

 6,420.00  
(ไม่รวมทรัพยากร

สนับสนุนจาก
ส่วนกลาง) 

6. ค่าด าเนินงานโครงการต่าง   567,720.00 68,764.00 50,000.00   41,015.00 

รวม 5,617,720.00 2,574,086.76 4,100,000.00 2,915,240.50 



15 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศเปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา2560 และ2561    

  

ล าดับที ่ ประเภท ประจ าปีการศึกษา 2560 ประจ าปีการศึกษา 2561 

  วัสดุตีพิมพ ์     

1 หนังสือ (เล่ม) 198,717 200,224 

2 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) 1,150 1,164 

3 บทคัดย่อ (เล่ม) 206 206 

4 งานวิจัย (เล่ม) 1,945 1,979 

5 หลักสูตรการศึกษา (เล่ม) 170 170 

6 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (เล่ม) 2,969 2,974 

7 สิ่งพิมพ์เอกชน (เล่ม) 441 441 

8 หนังสืออนุสรณ์ (เล่ม) 131 131 

9 สารนิพนธ์ (เล่ม) 534 546 

10 วารสารเย็บเล่ม (เล่ม) 2,929 2,929 

  รวม 209,192 210,764 

11 วารสาร  (ชื่อ) 576 576 

12 จุลสาร (ชื่อ) 1,947 1,947 

13 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 16 12 

14 กฤตภาค (ชิ้น) 5,886 5,886 

  รวม 8,425 8,421 

  วัสดุไม่ตีพิมพ ์

 

 

15 CD-ROM Multimedia (แผ่น) 1,122 1,122 

16  CD-ROM ที่มากับหนังสือภาษาไทย (แผ่น) 2,620 2,734 

17  CD-ROM ที่มากับหนังสือภาษาอังกฤษ (แผ่น) 3,552 3,618 

18 VCD 4,037 4,037 

19 DVD  (แผ่น) 1,739 1,739 

20 แถบบันทึกภาพ 3,732 Discard 

21 แถบบันทึกเสียง 2,789 Discard 

22 สไลด ์ 1,467 Discard 

23 ดิสเก็ตต์ 403 Discard 

24 วัสดุย่อส่วน 52 Discard 

25 CD-ROM ฐานข้อมูลและสารานุกรม (แผ่น) 110 110 

26 

 

CD-ROM ของมหาวิทยาลัยสยาม (วิจัย วิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ โครงาน/สหกิจศึกษา) 2,206 2,294 

  รวม 23,829 15,654 



16 
ล าดับที่ ประเภท ประจ าปีการศึกษา 2560 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงพาณิชย ์     

 27 UpToDate 1 ฐาน / >11,000 topics >11,000 topics 

 28 Academic Search Complete 1 ฐาน / >13,200 ชื่อเร่ือง 16,716 ชื่อเร่ือง 

 29 Communication & Mass Media Complete 1 ฐาน / >770 ชื่อเร่ือง 555 ชื่อเรือง 

 30 Computers & Applied Sciences Complete 1 ฐาน / >2,950 ชื่อเร่ือง 1,256 ชื่อเรือง 

 31 Education Research Complete 1 ฐาน / >3,800 ชื่อเร่ือง 2,271 ชื่อเรือง 

 32 Hospitality & Tourism Complete 1 ฐาน / >640 ชื่อเร่ือง 491 ชื่อเรือง 

 33 Regional Business News 1 ฐาน / >80 แหล่ง 231 ชื่อเรือง 

 34 

 

ERIC (The Education Resource Information 

(Center) 

1 ฐาน /> 323,000 รายการ > 323,000 รายการ 

35 

 

ฐานข้อมูล Online: EDS (EBSCO Discovery 

Service) 

1 ฐาน/>6,132,000 รายการ 6,132,000 รายการ 

36 ฐานข้อมูล eBook ด้าน Clinical /Medical 3,385 ชื่อเร่ือง - 

37 ฐานข้อมูล eBook Academic Collection  >160,000 ชื่อเร่ือง 178,096 ชื่อเร่ือง 

38 ฐานข้อมูล eBook  Collection (EBSCOhost) 4,923 ชื่อเร่ือง - 

 39 e-Journals  ด้านการโรงแรมและท่องเท่ียว 2 ชื่อเร่ือง 2 ชื่อเร่ือง 

40 ฐานข้อมูล Offline:  Focus Medica 53 CDs 53 CDs 

 ฐานข้อมูลออนไลน์ Open Access   

41 ฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทยฉบับออนไลน์ TCI 444 ชื่อเร่ือง 857 ชื่อเร่ือง 

42 

 

ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดใน

ประเทศไทย (ThaiLIS) 

>494,779 รายการ 507,135 รายการ 

43 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch - 262 ชื่อเร่ือง 

44 AgEcon Search -  118 ชื่อเร่ือง 

45 

 

American Association for the Advancement 

of Science (AAAS) 

- 1 ชื่อเร่ือง 

46 Bentham Open - Journals -  249 ชื่อเร่ือง 

47 BioMed Central - 451 ชื่อเร่ือง 

48 Boston College Publications - 25 ชื่อเร่ือง 

49 

 

Core Historical Literature of Agriculture 

(CHLA) 

- 2,073 ชื่อเร่ือง 

50 De Gruyter Open Journals - 745 ชื่อเร่ือง 

51 DOAB Directory of Open Access Books - 16,571 ชื่อเร่ือง 

52 

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals - 13,468 ชื่อเร่ือง 

 

https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1666
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1406
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1406
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1716
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/615
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/3593
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1944
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1944
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/5075
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/5937
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/642


17 
ล าดับที ่ ประเภท ประจ าปีการศึกษา 2560 ประจ าปีการศึกษา 2561 

53 

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals 

(HEAL-Link) 

- 9,281 ชื่อเร่ือง 

54 EDP Open Access - 47 ชื่อเร่ือง 

55 Emerald Open Access 2018 - 35 ชื่อเร่ือง 

56 Equinox Publishing Journals - 52 ชื่อเร่ือง 

57 Free Access Journals (HighWire) - 175 ชื่อเร่ือง 

58 Frontiers Journal Series (Open Access) - 69 ชื่อเร่ือง 

59 Hindawi Open Access Journals - 695 ชื่อเร่ือง 

60 IEEE Xplore Journals - 10 ชื่อเร่ือง 

61 Intech Open Access - Journals - 9 ชื่อเร่ือง 

62 IOP Open Access Journals - 10 ชื่อเร่ือง 

63 JSTOR Free Early Journal Content - 339 ชื่อเร่ือง 

64 Math-Net.RU - 130 ชื่อเร่ือง 

65 MEDLINE Complete - 2,270 ชื่อเร่ือง 

66 Nature Journals Online (Open Access) - 56 ชื่อเร่ือง 

67 

 

NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) 

- 156 ชื่เร่ือง 

68 PubMed Central (PMC) Open Access - 2,489 ชื่อเร่ือง 

69 ScienceDirect Open Access Titles - 849 ชื่อเร่ือง 

70 SpringerOpen - 651 ชื่อเร่ือง 

71 The Royal Society Online Journals Archive - 19 ชื่อเร่ือง 

72 

 

Wiley Online Library Free Journal Backfiles 

(formerly Blackwell Synergy) 

- 84 ชื่อเร่ือง 

73 Wiley Online Library Open Access - 135 ชื่อเร่ือง 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดท าโดยส านักหอสมุดและ

ทรัพยากรสารสนเทศ 

  

74 

 

 

 

ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยสยาม  (วิจัย 

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงาน/สหกิจศึกษา  ฉบับ

อิเล็กทรอนิกส์  (Digital Collection)  ของ

มหาวิทยาลัยสยาม) 

1 ฐาน / 469 ชื่อเร่ือง 4,544 ชื่อเร่ือง 

  รวม 20 ฐาน/ >7,037,342 รายการ 48 ฐาน/ >7,229,731รายการ 

  *จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 409,824/ >7,392,941รายการ 234,887 / >7,456,149 รายการ 

 

 

https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/3155362
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/3155362
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/6272
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/2869607
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1645
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/794
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/2182
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1404
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/342
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/6506
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/2304
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/5642
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/4808
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/5604
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1616
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/863
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/3844
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/4762
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/5453
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1235
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/1235
https://admin.ebscohost.com/adminweb/holdings/holdings/packageDetail/3826
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         จ านวนทรัพยากรสารสนเทศใน“ห้องสมุดมารวย@Siam” รวมทั้งสิ้น 2,318 เล่ม/รายการ 

หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งสิ้น 
ช่ือ เล่ม 

Set Corner 180 410 

Personal Financial 51 65 

Corporate Financial 72 84 

Capital  Market 48 54 

Investment Technique 99 109 

CFF-CFA 21 21 

Money Market 77 97 

Reference 47 56 

Economics 83 100 

Miscellaneous 229 264 

Literature 205 276 

Business 540 780 

  1652 2316 

ฐานข้อมูลออนไลน ์
  

จ านวน 

Corpus   
1 

Ookbee 
  

1 

 

          จ านวนทรัพยากรสารสนเทศในเครือข่าย TU-THAIPUL ที่ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ILL (Inter 

Library Loan) ร่วมกันในระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) เครือข่าย TU-THAIPUL ประกอบด้วย 10 

สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ

ราช มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยสยาม และในปีการศึกษา 

2561 มีเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 2 สถาบัน คือ ส านักงานวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยลัยมหิดล มี

ทรัพยากรสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา/ครบทุกหลักสูตร และมีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการ 

อาทิเช่น มีจ านวนหนังสือที่สามารถยืมระหว่างสถาบัน จ านวน 3,299,338 รายการ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 

2560) และมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการที่สามารถขอใช้บริการ ILL ในเครอืข่าย TU-THAIPUL 

มากกว่า 200 ฐานข้อมูล 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถขอใช้บริการILL ในเครือข่ายTU-THAIPUL จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของเครือข่ายกลุ่ม TU-THAIPUL ที่ให้บริการในระบบ ILL 

ช่ือสถาบัน จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

CU Library 1,029,483 

TU Libraries 420,452 

TU: Journal Indexing System (TUIDX) 204,977 

Mahidol University Resources 408,182 

Bangkok University Catalog 260,495 

RSU resources 218,842 

DPU Catalog 109,342 

DPU Journal Index Resource 190,404 

Sripatum catalog 154,039 

Siam University Catalog 136,631 

UTCC Resources 133,099 

NMU Catalog 33,392 

รวม (ณ วนัที ่15 ก.ค.2562) 3,299,338 



20 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการที่สามารถขอใช้บริการ ILL ในเครือข่าย TU-THAIPUL จาก 

ส านักงานวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ตัวอย่างรายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกศ์ทางวิชาการในเครือข่าย TU-THAIPUL ของ 8 สถาบนั 

ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ 
ม.ธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ม.นว 
มินทร์ ม.รังสิต ม.ศรีปทุม ม.สยาม 

ม.หอการ 
ค้าไทย 

iThesis iThesis iThesis   - iThesis iThesis TDC iThesis 

Science 
Direct  Science Direct  

Science 
Direct    - 

Science 
Direct    -   - Science Direct  

Academic 
Search 
Complete  

Academic 
Search 
Complete    -  -    

Academic 
Search 
Complete 

Academic 
Search 
Complete    - 

Education 
Research 
Complete    -   -   - 

Education 
Research 
Complete  

Education 
Research 
Complete 

Education 
Research 
Complete    - 

Computers & 

Applied 
Sciences 
Complete    -   -   -   -   

Computers & 

Applied 
Sciences 
Complete    - 

Business 
Source 
Complete  

Business 
Source 
Complete  

Business 
Source 
Complete    - 

Business 
Source 
Complete  

Business 
Source 
Complete 

Business 
Source 
Complete  

Business Source 
Complete  

  - 

Communication 
& Mass Media 
Complete    -   -   -   

Communication 
& Mass Media 
Complete  

Communication & 
Mass Media 
Complete  

  - 

Hospitality & 
Tourism 
Complete 

Hospitality & 
Tourism 
Complete   -   -   

Hospitality & 
Tourism 
Complete 

Hospitality & 
Tourism Complete 

Regional 
Business 
News   -   -   -   - 

Regional 
Business 
News 

Regional 
Business News 

Regional Business 
News 

CINAHL Plus 
with Full Text   -   - 

CINAHL 
Plus with 
Full Text 

CINAHL Plus 
with Full 
Text     -   - 

UpToDate    -   - UpToDate    -   UpToDate    - 

ProQuest 
Dissertations 
& Theses  

ProQuest 
Dissertations & 
Theses  

ProQuest 
Dissertations 
& Theses    - 

ProQuest 
Dissertations 
& Theses  

ProQuest 
Dissertations 
& Theses   -   - 

IEEE/IEL   -   -   - IEEE/IEL     -   - 

ABI/INFOORM   - ABI/INFOORM   -   -     -   - 

ACM Digital 
Library   - 

ACM Digital 
Library   -   -     -   - 

Emerald Emerald Emerald   -   -     - Emerald 

Westlaw 
International 

Westlaw 
International 

Westlaw 
International   - 

Westlaw 
International     - 

Westlaw 
International 

Passport 
GMID    - 

Passport 
GMID    -   -       - 

Springer Link   -   -   -   -     - Springer Link 

Wiley-Online 
Library   -   -   - 

Wiley-Online 
Library     -   - 

CAMBRIDGE 

JOURNAL 

ONLINE 

CAMBRIDGE 

JOURNAL 

ONLINE   -   -   -     -   - 

  -   -   -   - 

Dentistry & 
Oral Science 
Source     -   - 

EconLit   -   -   -   -     - EconLit 

  - Corpus 2008   -   -   -   Corpus Corpus 

  - 
MULTI-

SCIENCE    -   -   -     -   - 

  -   -   -   -   -     - 
Council of Australian 
UniversityLibrarians 

  -   -   -   -   -     - 
DATE-Europe e 
Theses Portal 

MATICHON E-

LIBRARY 

MATICHON E-

LIBRARY   -   - 
MATICHON 

E-LIBRARY    -   - 

http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=52
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=44
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=45
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=111
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=117
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=144
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=145
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=145
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=145
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://library.msu.ac.th/eng/freedb.php?click=50
http://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
http://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
http://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx
http://www.portal.euromonitor.com/portal/default.aspx


22 
การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  

ด้าน รายการ 

จัดสภาพแวดล้อม 
 -อาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  3,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
- พื้นที่อ่าน (Reading area) ส าหรับผู้ใช้บริการ ประมาณ 1,200  ที่น่ัง 
- พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  ขนาด 13 ที่นัง่ 
- พื้นที่ให้บริการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Living Library Zone) ให้บริการที่นั่ง โซฟาแบบสบายๆ (Relaxing Area) 4 จุด  
- พื้นที่ศึกษาคน้คว้าสว่นบุคคล/ที่นั่งเฉพาะบุคคล (Individual Workstation/ Carrel) 13 ที่นั่ง 
- พื้นที่จัดนิทรรศการ 2 จุด 

- ห้องค้นคว้ากลุ่ม  (Study Room) จ านวน 12 ห้อง 
- มุมศึกษาค้นคว้าวิจัย (ห้องหนังสอือ้างอิงและสิ่งพิมพ์พิเศษ  และ ห้องสมุดดจิิตอล/ห้องสมดุเสมือน และ ห้องวารสารและ
เอกสาร) จ านวน 3 ห้อง 
- มุมหนังสือทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts) 
- มุมสื่อสารสาธารณะ (SMEs Corner) 
- มุมหนังสือเด็ก (Chidren’s Corner) 
- มุมหนังสือเตรียมสอบ – เตรยีมสอบเข้ามหาวิทยาลัย/เตรียมสอบเข้าท างาน/เตรียมสอบภาษา 
- มุมวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จัดสภาพแวดล้อม 
-ทางกายภาพ

ภายใน 
  
 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในส านักฯให้เอื้อต่อการเรยีนรู้  
- การใช้เครื่องปรับ อากาศ   
- การดูแลรักษาความสะอาด ความสวยงาม  
- แสงสว่าง   
- ป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที ่
- การจัดเรยีงทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยและถูกต้อง 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

-เทคโนโลยี 
 
 
 
 

- ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ (ELIB) 
- ระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก) 
- ระบบ VPN (Visual Private Network) 
- ระบบ EDS การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan) ด้วยระบบออนไลน ์
- เทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบ LAN 
- เทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของส านักฯ 
- เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ (Server & Client) 
- เทคโนโลยีการสื่อสาร Web sites, Web Application, e-mail 

-อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

- คอมพิวเตอร์ ส าหรับค้นคว้าตามอัธยาศัยระบบจอสัมผสั (Touchscreen Computer Zone & Touchscreen 
Desktop Computer) จ านวน 16  เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์ ส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารระบบจอสัมผสั  จ านวน 4  เคร่ือง 
- คอมพิวเตอร์ ส าหรับค้นคว้าด้านวิชาการระบบจอ LED (ห้องดิจิตอลฯ) จ านวน 18 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น OPAC  จ านวน 14 เคร่ือง 
- คอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้น วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 4 เครื่อง 
- เครื่องเล่น iPod และเครื่องเล่น MP3 จ านวน 16 เครื่อง 
- อุปกรณ์บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ (หูฟังและแว่นตาสามมติิ) จ านวน 13 ชุด - อุปกรณ์ต่อพ่วง (ปลั๊กไฟ) 
- เครื่องสแกนและพมิพ์ 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
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 การบริหารจัดการพื้นที่  
          ในด้านการให้บริการพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการนั้น   ส านักฯ ได้ด าเนนิการ  ดังนี้ 
 ชั้น 2  จัดให้บริการหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ  อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ฯ หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ หนังสือส ารอง “มุมหนังสือทางด้านดนตรีและ
ศิลปะการแสดง (Music & Performing Arts)”   พื้นที่ในการจัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ (3D Theatre Zone)  
และท่ีนั่งเฉพาะบุคคล (Carrel)  และกลุ่มที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งด้านวิชาการและนันทนาการ (ภาพยนตร์ สาร
คดี) (กลุ่มละ 13 คน) ด้วยจอภาพยนตร์ระบบ 3 มิติ  ขนาด 52 นิ้ว ด้วยมุมสบายท่ีให้บริการพร้อมทั้ง
คอมพิวเตอร์ระบบ Touchscreen ซึ่งรองรับในระบบ WiFi ด้วย, พร้อมทั้งให้บริการด้วย ระบบ WEB OPAC 
(ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักฯ) ให้แก่ผู้ใช้อย่างทั่วถึง  และส านักฯ ได้จัด “มุมหนังสือเด็ก” ซึ่งเป็นมุม
หนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กในชุมชนและสังคมโดยรอบ 
 ชั้น 3  จัดให้บริการหนังสือภาษาไทย ทั้งที่เป็นวิชาการ  สารคดี ฯลฯ อาทิเช่น  พ็อค-เก็ตบุ๊คส์  
วารสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์  และมี “ห้องสมุดดิจิตอล/ห้องสมุดเสมือน (Digital/Virtual Library)”  ไว้เพื่อ
ให้บริการการสืบค้นข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลซีดีรอม “ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room)” จ านวน 6 ห้อง 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีพ้ืนที่ส าหรับการประชุมหรือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มได้ นอกจากนี้ส านักฯ ยังได้จัด 
“มุมหนังสือเตรียมสอบ” ซึ่งเป็นมุมหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมสอบเข้าท างานไว้บริการ
นักเรียนและนักศึกษาที่จะจบการศึกษา เพื่อเตรียมตัวเองส าหรับการทดสอบความรู้ รวมทั้งได้จัดมุมวารสารเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไว้บริการอีกด้วย 

ชั้นลอย  ซึ่งอยู่เหนือช้ัน 3 (ด้านซ้าย)  จัดให้บริการ “ห้องค้นคว้ากลุ่ม (Study Room)” อีกจ านวน 
4 ห้อง รวมทั้งจัดให้บริการระบบ WiFi  ทั่วทุกจุดภายในส านักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


