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 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน การจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ เป็นการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากร           
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การจัดท ารายงานสรุปผลการการด าเนินงาน การจัดซื้อหนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2558 นั้น  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอขอบคุณ   
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
กำรจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยำกรกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 ปีงบประมำณ 2558 
 
1. หลักกำรและเหตุผล  

แผนกงานห้องสมุด  งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนซึ่งมีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพของงานวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงต้องมีการบริหาร จัดการ  การบริการ
วิทยบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   

ส านัก จึงจัดให้มีการเสนอความต้องการหนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ า
ทุกปี ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ กิจกรรม Book fair มทร.อีสาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ทั้งนี้แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  โดยด าเนินการประเมินผลคุณภาพ
บริการ และน าผลการประเมินคุณภาพ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ  ด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ และงานวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด ด าเนินการการส ารวจคุณภาพบริการ          
ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง  ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนหนังสือและทรัพยากร
การเรียนรู้ไม่เพียงพอ  จึงน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการพัฒนาการบริการ เพ่ือให้มีผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน   

แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นในความส าคัญ 

และคุณประโยชน์ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
3. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน     
 3.1 ขั้นเตรียมการ   
  3.1.1 ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน 
 3.2 ขั้นด าเนินการ 
  3.2.1 จัดหาหนังสือหนังสือใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.3 ขั้นติดตาม และประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินผล  สรุปผล และจัดท ารายงาน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย   
 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีละไม่น้อยกว่า 250,000 
ครั้งต่อป ี
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
6. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  นครราชสีมา 
8. งบประมำณ   
 งบประมาณ ตามแผน 2,583,622.00 บาท 
 งบประมาณ เบิกจ่าย  2,263,552.15 บาท 

ล ำดับ ร้ำนค้ำ จ ำนวน (รำยกำร) 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1 บริษัท เกรท บุ๊ค จ ากัด 15 72,027.00 

2 บริษัท นิพนธ์ จ ากัด 23 38,761.00 

3 บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จ ากัด 41 17,245.50 

4 ห้างหุ้นส่วนสารพันธ์ศึกษา 22 89,635.00 

5 ร้านบุ๊คส์ทูเดย์ 24 55,436.00 

6 ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์ 31 69,313.00 

7 ร้านบุ๊คเชนจ์ 5 16,360.00 

8 ร้านบุ๊คส์ทาวน์ 29 59,568.00 

9 บริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น จ ากัด 85 76,331.00 

10 บริษัท ยิปซีกรุ๊ป จ ากัด 57 15,786.00 

11 บริษัท พี เอส บุ๊ค 9 35,849.00 

12 ร้านบุ๊ค อิมพอร์ท 29 56,471.00 

13 ร้านบุ๊ค แอนด์ ปริ้น ซับพราย 21 57,274.00 

14 ร้านสาระบุ๊คส์ 11 32,076.00 
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15 ร้านอินเตอร์บุ๊คส์ 8 76,426.00 

 

ล ำดับ ร้ำนค้ำ จ ำนวน (รำยกำร) จ ำนวนเงิน(บำท) 

16 บริษัท ภาดา เอ็ดูเคชั่น จ ากัด 68 55,030.00 

17 ร้านซีบุ๊คส์ 41 94,595.00 

18 อมรเมธ เตรียมแสงชัย 44 65,399.00 

19 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 255 88,524.55 

20 บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 4 83,039.40 

21 ร้านโดม บุ๊คส์ 3 6,299.00 

22 ร้าน ซี.เค บุ๊ค 7 16,855.00 

23 ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 126 84,708.45 

24 ร้านบุ๊ค อิมพอร์ท 26 55,583.00 

25 ร้านอินเตอร์บุ๊คส์ 13 61,268.00 

26 บริษัท ภาดา เอ็ดูเคชั่น จ ากัด 58 56,998.00 

27 อมรเมธ เตรียมแสงชัย 32 53,317.00 

28 ร้านซีบุ๊คส์ 44 89,067.00 

29 บริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น จ ากัด 9 18,810.00 

30 บริษัท พี เอส บุ๊ค 1 4,800.00 

31 บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊ค จ ากัด 2 4,036.50 

32 บริษัท เอกซเปอร์เน็ท จ ากัด 12 2,402.10 

33 ร้าน ทรี เอ็ม บุ๊คส์ 41 79,820.00 

34 ร้านปรีชาพาณิชย์ 44 23,458.00 

35 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 50 50,850.00 

36 ร้านบุ๊คส์ ทูเดย์ 8 24,760.00 

39 ร้านบุ๊คเชนจ์ 14 30,070.00 

40 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 130 29,567.65 

41 บริษัท ภาดา เอ็ดูเคชั่น จ ากัด 26 17,320.00 
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42 บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 25 97,920.00 

ล ำดับ ร้ำนค้ำ จ ำนวน (รำยกำร) จ ำนวนเงิน(บำท) 

43 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนกันยายน 2557 42 8,375.00 

44 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนตุลาคม 2557 41 8,488.00 

45 
เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2557 

38 8,050.00 

46 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนธันวาคม 2557 42 8,803.00 

47 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนมกราคม 2558 39 8,393.00 

48 ฐานข้อมูล Matichon E-library Paskage S  1 12,840.00 

(1 มิ.ย. 58 - 31 พ.ค. 59)  

49 
เกรียงไกร  วงศ์วชิระ                          
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 

42 16,582.00 

50 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนเมษายน 2558 39 8,040.00 

51 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 42 8,798.00 

52 วารสารต่างประเทศ 8 32,875.00 

53 เกรียงไกร  วงศ์วชิระ ประจ าเดือนมิถุนายน 2558 40 8,280.00 

54 ร้าน ว. เสริมทรัพย์ 62 28,079.00 

55 เค.บี.ซี. กรุ๊ฟ 28 7,340.00 

56 บริษัท บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 56 26,032.00 

57 เค.บี.ซี. กรุ๊ฟ 46 12,724.00 

58 บริษัท บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 63 24,955.00 

รวมทั้งสิ้น 2,122 2,191,710.15 

 
9. สรุปผลคุณภำพกำรบริกำร 
 จากการส ารวจคุณภาพบริการ ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 (มีนาคม – เมษายน  2558)       
โดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 86.46 อยู่ในระดับ “มาก” 
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ภำคผนวก ก 
เอกสำรขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรพัยำกรกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
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