
 



ค ำน ำ 
 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้และการบริการวทิยบริการ 
โครงการย่อย จดัซ้ือหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพต่์อเน่ือง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ  
2557 ฉบับน้ี เป็นการจัดหาหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์                
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น แผนก
งานห้องสมุด งานวิทยบริการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การจดัท า
รายงานสรุปผลการการด าเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้และการบริการวิทยบริการ     
โครงการย่อย จดัซ้ือหนังสือ  ส่ือส่ิงพิมพ์ต่อเน่ือง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 
2557 นั้น  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วน เก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงาน
ฉบบัน้ีจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
โครงกำรพฒันำทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรบริกำรวิทยบริกำร 

โครงกำรย่อย จัดซ้ือหนังสือ ส่ือส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง และทรัพยำกรกำรเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ 
 ปีงบประมำณ 2557 

 
1. หลกักำรและเหตุผล  

แผนกงานห้องสมุด  ฝ่ายวิทยบริการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนซ่ึงมีภารกิจส าคญัในการพฒันามาตรฐาน และคุณภาพของงานวิทยบริการ ซ่ึงเป็นแหล่งศึกษา
คน้ควา้แก่ นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี  ประชาชนทัว่ไป เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชท้รัพยากรการเรียนรู้ที
ทนัสมยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ดงันั้น จึงตอ้งมีการบริหาร จดัการ  
การบริการวทิยบริการในดา้นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ   

ส านัก จึงจดัให้มีการเสนอความตอ้งการหนังสือ และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ประจ าทุกปี ในงานตลาดนดัการเรียนรู้ กิจกรรม Book fair มทร.อีสาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ช้บริการ  ทั้งน้ีแผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ  ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ตวับง่ช้ีท่ี ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้  โดยด าเนินการ
ประเมินผลคุณภาพบริการ และน าผลการประเมินคุณภาพ  มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้น
กายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ   และฝ่ายวิทยบริการ แผนกงานห้องสมุด ด าเนินการการ
ส ารวจคุณภาพบริการปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง  ท าให้ได้รับขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น 
จ านวนหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ไม่เพียงพอ  จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการพฒันาการบริการ เพื่อให้มี
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน   

แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นใน

ความส าคญั และคุณประโยชน์ดงักล่าว  จึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 

2. วตัถุประสงค์  
 2.1 เพื่อจดัซ้ือหนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพต่์อเน่ือง และทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บความพึงพอใจในการใหบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
3. กจิกรรมกำรด ำเนินงำน     
 3.1 ขั้นเตรียมการ   
  3.1.1 ประชุมวางแผน/มอบหมายงาน 
 3.2 ขั้นด าเนินการ 
  3.2.1 จดัซ้ือหนงัสือทัว่ไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  3.2.2 จดัซ้ือหนงัสือพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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  3.2.3 ซ้ือวารสารและหนงัสือพิมพ ์
  3.2.4 จดัซ้ือทรัพยากรการเรียนรู้ส่ือโสตทศัน์ 
 3.3 ขั้นติดตาม และประเมินผล 
  3.3.1 ประเมินผล  สรุปผล และจดัท ารายงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำร   
 ผูอ้าจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีละไม่น้อยกว่า 
250,000 คร้ังต่อปี 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 5.1 จดัซ้ือหนงัสือทัว่ไปภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เดือนกุมภาพนัธ์-กนัยายน 2557 
 5.2 จดัซ้ือหนงัสือพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์ เดือนกรกฎาคม 2557 
 5.3 ซ้ือวารสารและหนงัสือพิมพ ์เดือนกุมภาพนัธ์-กนัยายน 2557 
 5.4 จดัซ้ือทรัพยากรการเรียนรู้ส่ือโสตทศัน์ เดือนกุมภาพนัธ์-กนัยายน 2557 
6. สถำนทีด่ ำเนินโครงกำร  
 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 
7. หน่วยงำนที่รับผดิชอบ  

ฝ่ายวิทยบริการ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  นครราชสีมา 
8. งบประมำณ   
 งบประมาณ ตามแผน 4,473,751.00 บาท 
 งบประมาณ เบิกจ่าย 1,416,433.10 บาท 

ล าดบั ร้านคา้ จ านวน (รายการ) จ านวนเงิน 

1 ร้าน ว.เสริมทรัพย ์ 23 รายการ 9,615.00.00 

2 ร้าน ว.เสริมทรัพย ์ 30 รายการ 13,294.00 

3 ร้าน ว.เสริมทรัพย ์ 36 รายการ 17,284.00 

4 ร้าน ว.เสริมทรัพย ์ 35 รายการ 20,359.00 

5 ร้าน ว.เสริมทรัพย ์ 38 รายการ 23,000.00 

6 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน ธ.ค.56 41  รายการ  8,433.00  

7 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน ก.พ.57 43  รายการ 7,829.00 

8 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน มี.ค.57 42  รายการ 8,483.00 
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9 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน เม.ย.57 42 รายการ 8,385.00 

10 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน พ.ค.57 42  รายการ 8,648.00 

11 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน มิ.ย.57 40  รายการ 8,165.00 

12 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน ก.ค.57 43  รายการ 8,598.00 

13 ร้านเกรียงไกร วงศว์ชิระ เดือน ส.ค.57 40  รายการ 8,433.00 

14 ร้าน พี เอม็ บี บุค๊ช๊อป  18  รายการ 30,037.50 

15 ร้านอมรเมธ เตรียมแสงชยั 19  รายการ 29,328.00 

16 ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ 214  รายการ 86,644.00 

17 ร้านอมรเมธ เตรียมแสงชยั 35  รายการ 98,490.00 

18 ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ 124 รายการ 99,979.00 

19 ร้านบุค๊เน็ท 16  รายการ 77,282.00 

20 ร้านเกรท บุค๊ส์ 12  รายการ 52,140.00 

21 ร้านอินเตอร์ บุค๊ส์ 10  รายการ 26,776.00 

22 ศูนยห์นงัสือจุฬาฯ 124 รายการ 99,898.00 

23 ร้านบุค๊ เชนจ ์ 20 รายการ 67,951.00 

24 ร้านเอม็ เอ บุค๊ส์ 28 รายการ 49,599.00 

25 ร้านพี เอส บุค๊ส์ 17 รายการ 83,814.00 

26 ร้านบุค๊ทาวน์ 20 รายการ 41,092.00 

27 ร้านโดม บุค๊ส์ 30 รายการ 64,944.00 

28 ร้านซี เค บุค๊ส์ 29 รายการ 52,891.00 

29 ร้านเค เอ็น เอส 9 รายการ 27,858.20 

30 ร้านคอนเทนน์ 38 รายการ 63,986.50 

31 ร้านพี เอม็ บี 37 รายการ 61,250.60 

32 ร้านนิว บุค๊ส์ 34 รายการ 61,313.00 

33 ร้านทรี เอม็ 38 รายการ 68,766.00 

34 ร้านชาญชยั 44รายการ 78,458.00 
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35 ร้านบุค๊ส์เชน 4 รายการ 9,365.00 

36 ร้านเมดชายน์ 15 รายการ 68,514.00 

37 ร้านปรีชา 37 รายการ 31,336.00 

38 ร้านบุค๊ส์ ทูเดย ์ 23 รายการ 47,777.00 

39 ร้านซีเอด็ 92 รายการ 31,956.80 

40 ร้านเคล็ดไทย 24 รายการ 8,185.50 

41 วารสารต่างประเทศ  1 ปี 33,435.00 

42 มติชนออนไลน์ 1 ปี 12,840.00 

รวมทั้งส้ิน 1,416,433.10 

 
9. สรุปผลคุณภำพกำรบริกำร 
 จากรายงานการส ารวจคุณภาพบริการ งานวทิยบริการ คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ระหวา่งเดือน 
เมษายน –กนัยายน 2557 พบวา่ คุณภาพบริการ งานวทิยบริการ โดยภาพรวมเฉล่ียเท่ากบั 4.36 คิดเป็นร้อยละ 
เท่ากบั 87.20 อยูใ่นระดบั “มาก”  
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ภำคผนวก ก 
เอกสำรขออนุมัติด ำเนินโครงกำรพฒันำทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรบริกำรวทิยบริกำร 
โครงกำรย่อย : จัดซ้ือหนังสือ ส่ือส่ิงพมิพ์ต่อเน่ือง และทรัพยำกรกำรเรียนรู้อเิลก็ทรอนิกส์ 
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