
 



ค าน า 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  การจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ  2559 ฉบับนี้  เป็นการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากร            
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การจัดท ารายงานสรุปผลการการด าเนินงาน การจัดซื้อหนังสือ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากร
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2559 นั้น  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอขอบคุณ    
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
 

 
 
 

 
แผนกงานห้องสมุด 

        กันยายน 2559 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

 ปีงบประมาณ 2559 
 

1. หลักการและเหตุผล  
แผนกงานห้องสมุด  งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนซึ่ง

มีภารกิจส าคัญในการพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพของงานวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าแก่ นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการ  การบริการวิทยบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ   

ส านัก จึงจัดให้มีการเสนอความต้องการหนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ าทุกปี ใน
งานตลาดนัดการเรียนรู้ กิจกรรม Book fair มทร.อีสาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้แผนกงาน
ห้องสมุด งานวิทยบริการ  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   โดยด าเนินการประเมินผลคุณภาพบริการ และน าผลการประเมิน
คุณภาพ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ  ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ และงานวิทย
บริการ แผนกงานห้องสมุด ด าเนินการการส ารวจคุณภาพบริการ  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น จ านวนหนังสือและทรัพยากรการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  จึงน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการ
พัฒนาการบริการ เพื่อให้มีผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน   

แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นในความส าคัญ และ
คุณประโยชน์ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน 
3. กิจกรรมการด าเนินงาน     
 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 
4. กลุ่มเป้าหมาย   
 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีละไม่น้อยกว่า 250,000 ครั้งต่อปี 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ 2559 
6. สถานที่ด าเนินงาน  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
นครราชสีมา 
8. งบประมาณ   
 งบประมาณ ตามแผน 2,086,800.00 บาท 
 งบประมาณ เบิกจ่าย  2,084,818.75 บาท  
          คงเหลือ 1 ,981.25 บาท 
9. สรุปผลการด าเนินงาน  
 ผล การด าเนินการจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  สรุปผลได้ ดังนี้ 
 - ผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 131,789 ครั้งต่อปี  
 - ด าเนินการ 16 ครั้ง 
 - ค่าเฉลี่ยคุณภาพบริการ คิดเป็นร้อยละ 83.70  
 - ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100  
 - ใช้งบประมาณ 2 ,084,818.75 บาท 

ล าดับ ร้านค้า 
จ านวน 

(รายการ) 
จ านวนเงิน (บาท) 

จัดซื้อหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

1 ร้านโดม บุ๊คส์ 38 67,966.00 

2 ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์ 32 85,400.00 

3 ร้านทรี เอ็ม บุ๊คส์ 44 86,585.00 

4 บริษัท เกรท บุ๊คส์ จ ากัด 16 141,795.00 

5 ร้านปรีชาพาณิชย์ 30 54,880.00 

6 บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 68 122,439.00 

7 บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด 204 42,094.55 

8 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) 139 195,751.00 

9 ศูนย์หนังสือจุฬา 699 973,913.20 

รวม 1,270 1,770,823.75 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
10 บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 1 12,840.00 

จัดซื้อวารสารหนังสือพิมพ์และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
11 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 41              8,543.00  
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ล าดับ ร้านค้า 
จ านวน 

(รายการ) 
จ านวนเงิน (บาท) 

12 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนสิงหาคม 2558 40              8,408.00  

13 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนกันยายน 2558 41              8,400.00  

14 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนตุลาคม 2558 41              8,643.00  

15 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 41              8,175.00  

16 เกรียงไกร วงศ์วชิระ ประจ าเดือนธันวาคม 2558 39              8,363.00  

17 บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 8            39,670.00  

18 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนมกราคม 2559 41              8,618.00  

19 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2559 41              8,002.00  

20 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนมีนาคม 2559 38              8,368.00  

21 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนเมษายน 2559 41              8,400.00  

22 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 39              8,393.00  

23 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 40              8,200.00  

24 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 41 8,658.00 

25 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 41 8,528.00 

26 นายสมเกียรติ เอ้ือวงศ์วิไล ประจ าเดือนกันยายน 2559 41 8,290.00 

รวม 614 165,659.00 

จัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู้สื่อโสตทัศน์ 
27 เค.บี.ซี. กรุ๊ฟ 119             20,261.00  

28 บริษัท บิ๊ก แกรนด์ กรุ๊ป จ ากัด 296           115,235.00  

 
รวม 415 135,235.00 

  รวมทั้งสิ้น 2,300       2,084,818.75  

  
 จ านวนการจัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ  2559 
ทั้งหมด 2,300 รายการ เป็นจ านวนเงิน 2,084,818.75 บาท 
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ภาคผนวก ก 
เอกสารขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อหนังสือ วารสาร และต าราเรียน 
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