
แบบฟอร์มสรุปโครงการปีการศึกษา 2562 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
          โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่................................................................................... ..  
       โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายการ
พัฒนาหน่วยงาน โดยก าหนดภายใต้แผนของหน่วยงาน แผนงานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ชื่อโครงการ: โครงการ “ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์” 
 

หลักการและเหตุผล 

ท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้มีนโยบายในการสร้างเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual 

Library เพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์ และนักศึกษา และเพื่อรองรับระบบ

การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย@ม.สยาม ในการ

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ การให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าในรูปแบบออนไลน์ 

ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดหาให้ทันต่อความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของคณาจารย์และ

นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้

นักศึกษา และคณาจารย์ ต้องด าเนินการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ รวมทั้งบุคลากรส านักฯและ

ห้องสมุดมารวย ที่ต้องปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ที่บ้าน (Work from home) ดังนั้น ท่าน

อธิการบดี จึงได้มอบหมายนโยบายดังกล่าว ให้กับ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม  คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ และ 

คุณไมเคิล สเลเตอร์ (เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563) เพื่อร่วมกันด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุด

ออนไลน์/ Virtual Library ข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย มีความเป็นห้องสมุด

ออนไลน์/ Virtual Library ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ออนไลน์ ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของคณาจารย์และนักศึกษา 

2. เพื่อการตรวจสอบและบันทึกการปฎิบัติงาน Work from home ของบุคลากรส านักหอสมุดและ

ทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดมารวย 

 

รูปแบบการด าเนินงาน: สร้างเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library 
สถานที่ด าเนินโครงการ: ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และ ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม 
และท่ีบ้าน 
วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน: 25 มีนาคม 2563– ก.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 

/ 



ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ: 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

1.รับมอบนโยบายสร้างเว็บไซต์ห้องสมุด
ออนไลน์/ Virtual Library 

https://ectl.siam.edu/ 

       วท. 

25  

   
 

2.จัดท าโครงสร้างเว็บไซต์ ระบบหลังบ้าน
รูปแบบการให้บริการสารสนเทศออนไลน์ 
และคู่มือต่างๆในการใช้เว็บไซต ์

       วท.

26-

30 

   
 

3. แนะน าและอบรมการน าเข้าข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ในระบบ 

 
      วท.

31 
    

4. บุคลากรห้องสมุดน าเข้าข้อมลูและ
อัปโหลดเพิ่มเติมข้อมลูสารสนเทศออนไลน์
บนเว็บไซต ์

        เร่ิม 
วท.1 

/ / / 

5.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซตห์้องสมุด
ออนไลน์ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้
งาน 

        เร่ิม 
วท.4 

/ / / 

6.รายงานผลและสรปุผลโครงการ         วท.

11 

วท.

30 

  

งบประมาณ: ไม่มี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

1. คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มี ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library ทีส่ามารถน าข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ไปใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์ได้ทันและตรงตามความต้องการมากที่สดุ 

2. ผู้บริหาร สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมดุและทรัพยากรสารสนเทศ และบคุลากร
ห้องสมุดมารวยได้บนเว็บไซต์ โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี แบบ Real time 
 

ผลผลิต (Output): มหาวิทยาลัยสยาม มี เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library: https://ectl.siam.edu/ 
 
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact): มหาวิทยาลัยสยาม มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ที่เพียงพอ

และเหมะสมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และ ห้องสมุดมารวย ได้บนระบบ
ออนไลน์  แบบ Real time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย: 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน 

1.มีเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual  
Library ที่คณะวิชาสามารถใช้ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ ในระบบการเรียนการ 
สอนออนไลน ์ได้จริง  
 

ครบทุกคณะวิชา (มีในระดับปริญญา 
ตรี 14 คณะวิชา และระดับ 
บัณฑิตวิทยาลัย 9 หลักสูตร  
รวม 23 คณะวิชา/หลักสูตร) 
 

2. ได้ร้อยละ 60.87 (สรุปข้อมลู ณ วนัท่ี  
3. 30 พ.ค.63) : มีคณะวิชาระดบั 

4. ปริญญาตรี 10 คณะวิชา และ 

5. ระดับบัณฑิตวทิยาลัย 4 หลักสตูร 

6.  รวม 14 คณะวิชา/หลกัสูตร  

7. (จากทั้งหมด 23 คณะวิชา) ที่สามารถ 
8. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน ์ 
9. ในระบบการเรียนการสอน 
10. ออนไลน ์ได้ที่เว็บไซต ์
11. https://ectl.siam.edu/courses/ 

2..มีเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual  
Library ทีผู้่บริหารสามารถใช้ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านกัหอสมุดฯ 
 และห้องสมุดมารวยทีไ่ด้ปฎิบัติงานอยู่ท่ี 
บ้าน (Work from home) และให้บริการ 
สารสนเทศออนไลน์ในระบบและประจ า 
อยู่ในทุกคณะวิชาบนเว็บไซต์ 
 

ครบทุกคน (มีบุคลากรส านักหอสมุดฯ   
14 คน* และห้องสมุดมารวย 3 คน  
และอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติการทาง 
การเงิน 2 คน รวม 19 คน) 
*ไม่รวมบุคลากรท่ีบกพร่องทางการ 

ได้ยิน 1 คนและที่เตรียมการกเษยีณ 
 1 คน 

12. ได้ร้อยละ 78.95 (สรุปข้อมลู ณ วนัท่ี 
13. 30 พ.ค.63) : มีบุคลากรส านักหอสมุดฯ* 
14. ทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานในระบบ จ านวน  
15. 10 คน และห้องสมุดมารวย 3 คน 
16. และอาจารย์ศูนย์ปฏิบัตกิารทางการเงิน 1 คน 
17. และ admin 1 คน รวม 15 คน) 
18.  *ยังไม่เข้าระบบ 4 คน 
19. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

20. ของบุคลากรได้ที่เว็บไซต์ 

https://ectl.siam.edu/dashboard-2/  
3. มีการเพิ่มข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ 
บนเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual  
Library  
ที่ https://ectl.siam.edu/courses/ 

เฉลี่ยวันละ 20 รายการ/คน/วัน ได้ร้อยละ 100 (สรุปข้อมลูจากวันที ่1 เม.ย. –  
2 พ.ค.63 รวมวันท าการ 24 วัน): มีบุคลากร 
รวม 15 คน ได้เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบรวม 
8,724 รายการ เฉลี่ยวันละ 24 รายการ/คน 
/วัน สามารถตรวจสอบสถิติการเพิ่มข้อมูลของ 
บุคลากรรายบุคคลได้ที่ระบบหลังบ้านของ 
เว็บไซต์ (ที่เมนู stream) หรือดูข้อมูลราย 
บุคคลได้ใน รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ Virtual Library ของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศและห้องสมุดมารวย @ม.สยาม 

ได้น าระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ LMS (Learning Management System) มาพัฒนาในการให้บริการ

สารสนเทศออนไลน์ เนื่องจาก มีการเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีมีเครื่องมือท่ีส าคัญส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแล

ระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผล

การเรียนรู้ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การ

สื่อสาร Chat, E-mail, Webboard รวมไปถึงการเก็บส ารองข้อมูล และการรายงานผล เป็นต้น 

URL 

1. หน้าเว็บไซตห์ลัก https://ectl.siam.edu/  

2. หน้าเว็บไซต ์รวมทุกหลักสูตรส าหรับใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ในระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ https://ectl.siam.edu/courses/ 

https://ectl.siam.edu/courses/
https://ectl.siam.edu/dashboard-2/
https://ectl.siam.edu/courses/
https://ectl.siam.edu/wp-admin/admin.php?page=wp_stream


3. หน้าเว็บไซต ์ส าหรับเปิดเข้าใช้งานระบบ และเป็นหน้าควบคุม ดูบันทึกการใช้งานส่วนบุคคล 

และส าหรับผู้บริหารใช้ตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากร https://ectl.siam.edu/dashboard-2/ 

4. คู่มือการใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์ ม.สยาม (ทุกคน) (คุณมโนณัฐก าลังเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่

เรื่อยๆ) https://ectl.siam.edu/courses/using-the-online-library-system/  

 

เว็บไซต์ประกอบด้วยระบบหลังบ้านที่สามารถรองรับการเข้าถึงจาก USER 2 ประเภท คือ  

1. User Student ได้แก่ นกัศึกษา อาจารย์ บุคคลท่ัวไป สมัครเปิดใชง้านระบบ แล้วหากต้องการดูเนื้อหาและใช้

สารสนเทศออนไลน์ในสาขาวิชาของคณะใดๆ ได้ท้ังหมดในเว็บไซต์  เพียงคลิกท่ี Enroll จะสามารถเปิดดูเนื้อหาได้

ทันที รองรับการใช้งานของอาจารย์ นักศึกษา ไม่จ ากัด (ในระยะแรกทุกทา่นสามารถเปิดใชง้าน สารสนเทศโดยมิตอ้ง

ใช ้Login  และ Password) โดยระบบมี function ท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม ดงันี ้

 
1.1 ระบบสอบถาม พูดคุยกับเจ้าหนา้ท่ีห้องสมุดประจ าคณะต่างๆ 

 
1.2 ระบบ My Account หรือหน้าควบคุมส่วนตัว (หน้า Dashboard) บันทึกการใช้งาน 

 



 
1.3 ระบบ wishlist เก็บหลักสูตรที่สนใจ แต่ยังไม่มีเวลาดู เก็บไว้ใน My Account ส่วนตัวได้ 

 
 

2.  User Structor  ได้แก่ บุคลากรที่ท าหน้าที่ในระบบหลังบ้าน  โดยเข้าไปท าหน้าที่เพิ่มเติม

เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ และให้บริการแชทหรือตอบค าถามบนเว็บไซต์ ล่าสุดมีบุคลกรที่

เข้ามาท างานในระบบหลังบ้านจ านวน 15 คน จากทั้งหมด 19 คน (ยังขาดอีก 4 คน) ซึ่งระบบหลัง

บ้านมีความสามารถพิเศษต่างๆ เช่น 

   2.1 ระบบตรวจจับการท างานในระบบ 

 
 



 

1.4 ชื่อพร้อมรูปหน้าบุคลากรที่รับผิดชอบในแต่ละคณะ 

 
 

 

2.3 ระบบป้องกันการลบไฟล์หรือแก้ไขแทนที่กัน อาจโดยต้ังใจ หรือไม่ต้ังใจ 

 
 

 * ระดับ Structor  อาจารย์สามารถสร้างคอร์สออนไลน์ของตัวเองได้  (Admin ผู้ดูแลระบบตรวจสอบก่อนอนุญาต Public 

เผยแพร่สาธารณะ) คลิกอ่านคู่มือ ได้ท่ี https://ectl.siam.edu/courses/using-the-online-library-system/lesson/1-วิธีเข้าสู่

ระบบ/   

https://ectl.siam.edu/courses/using-the-online-library-system/lesson/1-วิธีเข้าสู่ระบบ/
https://ectl.siam.edu/courses/using-the-online-library-system/lesson/1-วิธีเข้าสู่ระบบ/


 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ที่น าเข้าและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

บุคลากรได้เพิ่มเตมิข้อมูลสารสนเทศในระบบแล้ว รวม 14 คณะวิชา/หลักสูตร (จากทั้งหมด 23 
คณะวิชา) มีคณะวิชาระดับปริญญาตรี 10 คณะวิชา และระดับบัณฑิตวิทยาลัย 4 หลักสูตร 
สารสนเทศที่สามารถสืบค้นได้ ได้แก่ 

1. คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากแหล่งที่ส าคัญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Thai mooc, 

TCU(Thai Cyber University), COURSERA และ จากสถาบันต่างๆ   

2. E-BOOKS, E-JOURNAL, บทความ (PDF) 

3. ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ  

4. แหล่งข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 

5. YouTube 

6. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง 

7. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอน 

8. หลักฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยสยาม e-research.siam.edu 

9. รายวิชาที่สอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสยาม  http://www.elearning.siam.edu 

*วิธีการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 

ได้ที่เว็บไซต์ https://ectl.siam.edu/  โดยมิต้องใช้ Login  และ Password (ทั้งนี้ข้อมูลสารสนเทศในแต่

ละรายวิชา มีการเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบเรื่อยๆ)  

ตัวอย่าง รูปแบบสารสนเทศออนไลน์ทีมี ใน รายวชิา  (2562-2) 170-203 โภชนศาสตร์ และโภชนบ าบัด NUTRITION 

AND DIET THERAPY คณะพยาบาลศาสตร ์

 

http://www.elearning.siam.edu/
https://ectl.siam.edu/


 

 

 



 คณะท างาน: รายชื่อบุคลากรที่น าเข้าข้อมูลในระบบ 

บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ ทีเ่พิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศประจ าคณะวิชาต่างๆ จ านวน 15 คน (ส านักหอสมุดฯ* 

จ านวน 10 คน ห้องสมุดมารวย 3 คน และ อาจารย์ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน 2 คน)  ใน 14 คณะวิชา/

หลักสูตร  ทีเ่ริ่มเปิดใช้งานได้จริงและพร้อมให้บริการ ได้แก่ 

ระดับปริญญาตรี: โดยบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

1. คณะพยาบาลศาสตร ์(ผู้รับผิดชอบ: พรรณี จิวพุทธิธรรม หัวหน้าโครงการ) 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้รับผิดชอบ: วรรณวิสา เกิดมงคลโชค) 

3. คณะบริหารธุรกิจ (ผู้รับผิดชอบ: อรชร ยิ่งใหญ)่ 

4. คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: สุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน)์ 

5. คณะนิติศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: กัลยา ศุภพันธ์ุมณ ี) 

6. คณะนิเทศศาตร ์(ผู้รับผิดชอบ: สุดา ทองชวิ) 

7. คณะวิทยาศาสตร ์(ผู้รับผิดชอบ: วีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ)์ 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: ณัชชา เดชาเตง็ประทีป) 

9. คณะศิลปศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: อารี แก้วพิพฒัน์) 

10. ศึกษาทั่วไป (ผู้รับผิดชอบ: พรพิศ องค์ศรัทธา) 

 

* คงเหลือ 4 คณะวิชา ท่ีบุคลากรห้องสมุด 4 ท่าน  ยังไม่เข้ามาด าเนนิการใดๆ ในระบบ ได้แก่  

1. คณะแพทยศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: อ.สุธน สุภาวงศ)์ 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร ์(ผู้รับผิดชอบ: อ.คมเดช บุญประเสริฐ) 

3. วิทยาลัยนานาชาติ BBA (ผู้รับผิดชอบ: อ.วสันต์ อุทัยเลี้ยง) 

4. วิทยาลัยดนตรี และศิลปะการแสดง (ผู้รับผิดชอบ: คุณประภาพร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา) 

 

ระดับบัณฑิตวทิยาลัย: โดยบุคลากรห้องสมุดมารวย และอาจารย์ศูนย์ปฏิบัติการทางการเงิน (MBA) 

1. IMBA: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (ผู้รับผิดชอบ: 

อาจารย์อดิศักด์ิ ล าดวน) 

2. MBA: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้รับผิดชอบ: ศิวพร หนูบัว) 

3. D.B.A.: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด (ผู้รับผิดชอบ:  กัลยาณี วีระยุทธวิไล และมโนณัฐ รัตนจันทร์) 

4. M.Ed. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ: กัลยาณี 

วีระยุทธวไิล และมโนณัฐ รัตนจนัทร์) 

รายช่ือหลักสูตรระดับบณัฑิตวทิยาลัยที่เตรียมเปิดใหบ้ริการสง่เสริมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในล าดับต่อไป 

ได้แก่ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2. เทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต  3. สันติภาพศึกษาและการทูต 

4. ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 5. การบริหารการศึกษาดุษฎบัีณฑิต 

 

การตรวจสอบการปฏบิัติงานของบุคลากรในเว็บไซต์ 
ผู้บริหารเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ท างานในระบบ แบบเชิงลึกที่ระบบ Stream สามารถ
มองเห็นการท างานแบบ Real Time ของบุคลากร ทั้งแบบแยกรายบุคคล และแบบรวม สามารถดูได้

ระเอียดในเรื่อง เวลาเข้า-ออกการท างานในระบบ ระบุลักษณะงานในระบบ เช่น การเขียนโพส 

การเปิดและแก้ไขคอร์สรายวิชา หรือท างานอะไรบา้งในระบบ   

* วิธีการตรวจสอบสถิติการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถทดสอบระบบหลงับา้นเพ่ือตรวจสอบ
สถิติการปฏิบัตงิานของบุคลากรในเว็บไซต์ที่ https://ectl.siam.edu/dashboard-2/ โดย

https://ectl.siam.edu/dashboard-2/


ใช้ Login  User = e-learning,  Password = library และเมือ่เข้าสู่ระบบแล้ว คลิกที่ปุ่ม 
Excellence Center…(ปุ่มอยู่ด้านบนสุดซ้ายมือ) แล้วคลิกที่เมนู Strarm 
ตัวอย่าง  ในการตรวจสถิติการเพิ่มสารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆ 

 - แบบรวมทุกคน จ านวนทั้งหมด 15 คน ได้มีการเพิ่มข้อมูลสารสนเทศ จ านวน 8,724 รายการ  เฉลี่ย

วันละ 24 รายการ/คน/วัน  (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รวมวันท า

การทั้งหมด 24 วัน)

 

- แบบรายบุคคล (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รวมวันท าการ

ทั้งหมด 24 วัน) 

1. ณัชชา เดชาเต็งประทีป ผู้รับผิดชอบ:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 1,266  รายการ 

(เฉล่ีย 52 รายการต่อวัน) 

 



 

2. พรรณี จิวพุทธิธรรม ผู้รับผิดชอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 890 รายการ (เฉล่ีย 

37 รายการต่อวัน) 

 
 
 

3. สุทธิพจน์ ล้ิมอุดมพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ: คณะเภสัชศาสตร์ เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 848 รายการ 

(เฉล่ีย 35 รายการต่อวัน) 

 
 
 



4. กัลยา ศุภพันธุ์มณี ผู้รับผิดชอบ: คณะนิติศาสตร์ เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 842 รายการ (เฉล่ีย 35 

รายการต่อวัน) 

 
 

 

5. วีระนันท์ พิชิตสถิตพงษ์ ผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์  เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 798 รายการ 

(เฉล่ีย 33 รายการต่อวัน) 

 



  

6. อารี แก้วพิพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ: คณะศิลปศาสตร์ เพิ่มและแก้ไขข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 656 รายการ 

(เฉล่ีย 27 รายการต่อวัน) 

 
7. อรชร ย่ิงใหญ่ ผู้รับผิดชอบ: คณะบริหารธุรกิจ  เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 602  รายการ (เฉล่ีย 25 

รายการต่อวัน) 

 
  



8. วรรณวิสา เกิดมงคลโชค ผู้รับผิดชอบ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 451 

รายการ (เฉล่ีย 19 รายการต่อวัน) 

 
 

9. สุดา ทองชิว ผู้รับผิดชอบ: คณะนิเทศศาตร ์เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 405 รายการ (เฉล่ีย 17 รายการ

ต่อวัน) 

 
 

 



10. พรพิศ องค์ศรัทธา ผู้รับผิดชอบ: ศึกษาทั่วไป  เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 275 รายการ (เฉล่ีย 12 

รายการต่อวัน) 

 
 

 

ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม 

1. มโนณัฐ รัตนจันทร์ ผู้ดูแลระบบ (758 รายการป และผู้รับผิดชอบ: M.Ed. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษาและผู้น าทางการศึกษา (74 รายการ) รวมเพิ่มข้อมูล

เข้าระบบแล้ว รวม 832 รายการ (เฉล่ีย 34 รายการต่อวัน) 

 
 



2. ศิวพร หนูบัว ผู้รับผิดชอบ: MBA: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 344 

รายการ(เฉล่ีย 14 รายการต่อวัน) 

 
 

3. กัลยาณี วีระยุทธวิไล ผู้รับผิดชอบ:  D.B.A.: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด เพิ่มข้อมูลเข้า

ระบบ แล้ว 204 รายการ (เฉล่ีย 8 รายการต่อวัน) 

 
 

 



4. อาจารย์อดิศักดิ์ ล าดวน ผู้รับผิดชอบ: IMBA: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(INTERNATIONAL PROGRAM) เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ แล้ว 96 รายการ (เฉล่ีย 4 รายการต่อวัน) 

 
 

 

5. admin ดูแลระบบ  215 รายการ (เฉล่ีย 9 รายการต่อวัน) 

 
 

* ดูสถิตกิารท างานต่างๆในระบบรายบุคคล ของบุคลากรส านกัฯ และหอ้งสมุดมารวย สามารถตรวจสอบได้

แบบ Real Time ตามที่ได้แจ้งไว้ด้วยวิธีการขา้งต้น  

หรือ บุคลากรแต่ละคนสามารถรายงานสถิติการท างานของตน ในรูปแบบตาราง Excel (Export จาก

ระบบ)   



 

 

 



รายการสื่อ ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 



ปัญหาและข้อเสนอแนะ/จุดควรพัฒนา: 

1) การขาดขวญัและก าลังใจในการท างานของคณะท างานน าเข้าและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์/ 

Virtual Library (https://ectl.siam.edu/)  เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารห้องสมุด เพราะยังมีบุคลากรท่ี
มิได้ด าเนนิงานน าเข้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีท่ีได้มอบหมายใหมี้

ผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูลทุกคณะวิชา เพื่อใหส้ามารถสืบค้นออนไลน์ได้ ซึง่ยังขาด 4 คณะวิชา ท่ีไม่มีข้อมูลทรัพยากร

สารสนเทศออนไลน์ ได้แก่ 1. คณะแพทยศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ: อ.สุธน สุภาวงศ์) 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(ผู้รับผิดชอบ: อ.คมเดช บุญประเสริฐ) 3. วิทยาลัยนานาชาติ BBA (ผู้รับผิดชอบ: อ.วสันต์ อุทัยเลี้ยง) 4. วิทยาลัย

ดนตรี และศิลปะการแสดง (ผู้รับผิดชอบ: คุณประภาพร ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา)  

2) ความซ้ าซอ้นของข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารส านักฯ ได้มีกิจกรรมซ้ าซ้อนโดยให้น า e-Resources ข้างต้นทีไ่ด้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ในรายวิชาต่างๆ แล้ว ให้น าไปกรอกข้อมูลบน Google From (ของอ.คมเดช) และกรอกใน Google 

Sheet (ของอ.วสันต์) ซึ่งท าให้สิน้เปลืองเวลาและลดจ านวนทรัพยากรฯที่จะไดใ้นการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 

 

  

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

คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ และ คุณพรรณี จิวพุทธิธรรม
............................................................................................................

. 
30 พฤษภาคม 2563 

 

ผู้เห็นชอบ: (อธิการบดี) 

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

(ดร.พรชัย มงคลวนิช) 

........../...................../............. 

ผู้ตรวจสอบโครงการ: 

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

(.........................................) 

........../...................../............. 

 

https://ectl.siam.edu/

