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บทคัดย่อ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีบริกำรเชิงรุก ที่บูรณำกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรให้บริกำรของห้องสมุด เป็นกิจกรรมที่นำเสนอ รำยชื่อ e-Books เพื่อให้อำจำรย์ร่วมพิจำรณำ
ในกำรจัดซื้อ และนำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดให้กับคณำจำรย์ในคณะต่ำง ๆ ทั้งหมด 11 คณะ
4 วิทยำลัย และ 2 วิทยำเขต โดยในปีงบประมำณ 2561 ได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรนำเสนอ e-Book
ให้กับอำจำรย์ในแต่ละคณะโดยมีกำรนำเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. กำรนำเสนอโดยบริษัท ในปีนี้มีบริษัทมำนำเสนอ จำนวน 2 บริษัท คือบริษัท
Booknet และบริษัท GALE ยังได้นำเสนอฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ที่สำนักหอสมุดมีให้บริกำรโดยบุคลำกร
กลุ่มภำรกิจบริกำรและสำรนิเทศ
2. นำเสนอบนเว็บไซต์สำนักหอสมุดและส่งเชิญชวนอำจำรย์ทุกคน ผ่ำนระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำคัดเลือก e-Books สำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรวิจัย
กิจกรรม New Book Knock Knock ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ และ
คณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561 มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว จำก
กำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์
3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน และมีกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Doc) ให้อำจำรย์ทุกคนในมหำวิทยำลัยได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิก (e-Book)
เพื่อให้ประกอบกำรเรียนกำรสอนด้วย และจำกกำรสรุปผลกำรเสนอซื้อ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book
เพื่อกำรเสนอซื้อของอำจำรย์ ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็น
เพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์
สำนักหอสมุด และ Facebook ของสำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกที่สะดวกมำกขึ้น
อำจมีผลทำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น โดยอำจำรย์เสนอรำยชื่อ
e-Book มำทั้งหมด จำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน 1,852,856.40 บำท

แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจำนวนจำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-Book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน สำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป

คาสาคัญ:
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, กำรเสนอซื้อ, กำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ, บริกำรเชิงรุก
บทนา
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นมหำวิทยำลัยเฉพำะทำงที่เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตร มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชำญในสำขำวิชำ และทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีคณะที่เปิดสอน จำนวน 11 คณะ ได้แก่ คณะผลิต
กรรมกำรเกษตร คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ำ คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว คณะศิลปศำสตร์ คณะ
เศรษฐศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 4 วิทยำลัย ได้แก่ วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ บัณฑิต
วิทยำลัย และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน วิทยำลัยนำนำชำติ และ 2 วิทยำเขต ได้แก่ มหำวิทยำลัย
แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้-ชุมพร มีคณำจำรย์จำนวน 674 คน มีหลักสูตรที่
เปิดสอน จำนวน 99 หลักสูตร มีนักศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 16,605 คน นักศึกษำระดับ
ปริญญำโท จำนวน 573 คน นักศึกษำระดับปริญญำเอก จำนวน 168 คน และนักศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตร จำนวน 387 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหำคม 2561)
สำนักหอสมุด ได้ดำเนินกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศที่เน้นควำมต้องกำรของผู้ใช้เป็น
สำคัญ เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้อย่ำงแท้จริง ดังนั้น
สำนักหอสมุด จึงได้จัดกิจกรรมเชิงรุก e-Book for you เพื่อไปนำเสนอรำยชื่อ e-Books ที่ตรงกับ
สำขำวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในคณะ และนำเสนอบริกำรต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริกำร ให้กับคณะ
ต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัย โดยมีกำรดำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง กลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ
และกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศ เพื่อให้ได้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ตรงตำมควำมต้องกำรและตรงกับ
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของคณะนั้น ๆ ทั้งนี้ยังได้รับข้อมูลด้ำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของห้องสมุดด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้อำจำรย์ มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับสำขำวิชำที่เปิด
สอนในมหำวิทยำลัย
3. เพื่อเผยแพร่บริกำรของสำนักหอสมุดในรูปแบบกำรบริกำรเชิงรุก

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของ
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2558 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ด้ำนปริมำณในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ปำนกลำง
โดยมีค่ำเฉลี่ย 3.00 และ ด้ำนควำมทันสมัย อยู่ในระดับปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 3.07 จึงได้นำเสนอที่
ประชุมกลุ่มภำรกิจระบบและข่ำยงำนสำรนิเทศ เพื่อพิจำรณำวิธีกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทต่ำง ๆ ให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมมำกขึ้น โดยในปี 2560 จึงได้จัดกิจกรรม New
Book Knock Knock ขึ้นและได้เริ่มทดลองกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบเชิงรุก และได้รับผลตอบรับจำกอำจำรย์ผู้สอบอยู่ในระดับควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับ มำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 โดยมีผู้เสนอ
รำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มำจำนวน 3 คน จำนวน 30 รำยชื่อ แต่ไม่สำมำรถจัดซื้อให้ได้ทันตำม
กำหนดเวลำ ดังนั้นในปีงบประมำณ 2561 จึงได้ดำเนินโครงกำรต่อเนื่องโดยใช้ขื่อโครงกำรว่ำ
e-Book for you โดยมีกำรปรับปรุงวิธีกำรนำเสนอให้สำมำรถเข้ำถึงอำจำรย์ประจำหลักสูตรได้มำก
ขึ้นดังนี้
1. พิจำรณำคัดเลือกบริษัทตัวแทนจำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจำรณำจำกรำคำ
ที่จำหน่ำย กำรใช้งำนของระบบต้องง่ำยและสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร กำรดูแลประสำนของตัวแทน
จำหน่ำย จำกนั้นจึงติดต่อประสำนงำนกับบริษัทตัวแทนจำหน่ำยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มำ
นำเสนอกำรพิจำรณำคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐำนข้อมูล ให้กับคณะต่ำง ๆ โดยจะมีกำรสอน
กำรค้นหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เปิดสอน และสอนวิธีกำรเลือกหนังสือที่
สนใจในระบบเสนอซื้อ Google sheet เพือ่ ให้สะดวกในกำรเข้ำเลือกซื้อหนังสือ โดยในปี 2561 นี้ ได้
พิจำรณำคัดเลือก 2 บริษัท คือ บริษัท GALE และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เป็นผู้นำเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ติดต่อประสำนงำนไปยังคณะต่ำง ๆ เพื่อนำเสนอ กิจกรรม e-Book for you ซึ่งเป็น
กำรนำเสนอรำยชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร ให้เข้ำร่วมพิจำรณำ
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2561 ได้วำงแผนที่จะนำเสนอกิจกรรม e-Book for you ให้
คณะดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 รำยชื่อคณะ
คณะ
1. คณะวิทยำศำสตร์
2. คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
3. คณะบริหำรธุรกิจ
4. คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
5. วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
6. วิทยำลัยพลังงำนทดแทน

จานวนหลักสูตร
18
10
8
4
4
2

3. ติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มภำรกิจบริกำรสำรนิเทศเพื่อจัดเตรียมกำรนำเสนอบริกำร
ต่ำง ๆ ให้กับคณะ โดยเน้นสำรสนเทศให้ตรงตำมสำขำวิชำและหลักสูตรของแต่ละคณะ
4. ดำเนินกิจกรรม e-Book for you จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม
2561 นำเสนอโดยบริษัท Gale มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะวิทยำศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ
และคณะศิลปศำสตร์ ครั้งที่ 2 นำเสนอโดยบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2561
มีคณะที่เข้ำร่วมกิจกรรมคือ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และ
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ตำรำงที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเพื่อเสนอซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
การปฏิบัติ
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร
เข้ำหน้ำเวปไซต์ สำนักหอสมุด
www.library.mju.ac.th

เอกสารประกอบ

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
การปฏิบัติ
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกร
คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ต้องกำรตำมสำขำที่แยกไว้ให้โดย
สำมำรถเติมชื่อผู้อำจำรย์ผู้สอนไว้
ด้ำนหลังรำยชื่อที่ต้องกำร

เอกสารประกอบ

บรรณำรักษ์ฝ่ำยจัดซื้อ ตรวจสอบ
กำรเสนอรำยชื่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินกำร
พิจำรณำกำรจัดซื้อ และแจ้งผล
กำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ ทำง
e-mail หรือ e-Doc
5. สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม จำกกำรจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครัง้ มีอำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรม
จำนวน 26 คน แบ่งเป็น คณะวิทยำศำสตร์ 3 คน คณะบริหำรธุรกิจ 3 คน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 11 คน คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว 6 คน และคณะศิลปะศำสตร์ 3 คน
มีอำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book มำทั้งหมด จำนวน 215 รำยชื่อ รวมเป็นเงิน
1,852,856.40 บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นสองพันแปดร้อยห้ำสิบหกบำทสี่สิบสตำงค์)
ตำมรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 3 อำจำรย์ได้เสนอรำยชื่อ e-Book
คณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร

จานวน
รายชื่อ
117
38
28
15

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

1,031,906.63
321,607.20
108,351.17
223,726.60

54.67
17.76
13.08
7.01

ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
คณะ
คณะวิทยำศำสตร์
วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
รวม

จานวน
รายชื่อ
13
2
1
214

จานวนเงิน (บาท)
144,769.00
10,800.00
11,695.80
1,852,856.40

ร้อยละ
6.07
0.93
0.47
100

จำกกำรสรุปผลกำรเสนอซื้อ พบว่ำ กำรคัดเลือก e-Book เพื่อกำรเสนอซื้อของอำจำรย์
ในปีนี้ ส่วนมำกเป็นอำจำรย์ในคณะที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งอำจเป็นเพรำะกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน
ระบบ e-Doc ที่ส่งถึงตัวบุคคล กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์สำนักหอสมุด และ Facebook ของ
สำนักหอสมุด รวมถึงวิธีกำรในกำรคัดเลือกที่สะดวกมำกขึ้น อำจมีผลทำให้อำจำรย์เข้ำถึงกำรคัดเลือก
e-Book ได้สะดวกและง่ำยขึ้น
แต่เนื่องจำกงบประมำณในปี 2561 มีจำนวนจำกัด จึงไม่สำมำรถจัดซื้อ e-book ให้ได้
ทั้งหมด ซึ่งสำมำรถจัดซื้อได้เพียง 81 รำยชื่อ เป็นเงิน 675,129.95 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบห้ำสตำงค์) โดยขอควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้ช่วยคัดเลือกรำยชื่อที่ต้องกำรใช้
มำกที่สุดก่อน สำหรับรำยกำรที่เหลือจะพิจำรณำจัดซื้อให้ในงบต่อไป
ตำรำงที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจ
รายการ
1. e-Book ที่นำเสนอครอบคลุมเนื้อหำที่ต้องกำร
2. ควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมฯ

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
42.31 53.85 3.85 0.00 0.00
57.69 38.46 3.85 0.00 0.00

จำกกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม พบว่ำ e-Book ที่นำเสนอครอบคลุม
เนื้อหำที่ต้องกำร อยู่ในระดับมำกที่สุด จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 ระดับมำก จำนวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำของ e-Book อยู่ในระดับมำก
ด้ำนควำมพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 ระดับมำก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และ
ระดับปำนกลำง จำนวน 1 คน คิดเป็น 3.85 สรุปได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจโดยรวมของ
อยู่ในระดับมำกที่สุด

ภำพที่ 1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ภำพที่ 2 หลักสูตรที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสังกัด

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
1. ดีมำก ๆ
2. อยำกได้ Material ที่สอดคล้องกับหนังสือครับ
3. เอกสำรเยอะเกินไป ควรจัดทำเป็นแพคเกจในระบบออนไลน์
4. ควรมีประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ เพรำะพึ่งทรำบตอนเช้ำ
5. อยำกให้ตัวแทนนักศึกษำแต่ละสำขำเข้ำด้วย
6. จัดซื้อจัดหำตำมจำนวนควำมต้องกำรที่คณำจำรย์ได้แจ้งไปให้ครบ หำกไม่พอควรหำ
งบเพิ่ม
7. รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำนที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว
8. อยำกให้สนับสนุนในทุกรำยกำรที่ได้เลือกไปให้ห้องสมุด และแจ้งผลกำรดำเนินกำรให้
ทรำบในแต่ละบุคคลหรือคณะจะดีมำก
ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไขโครงการ
กำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะที่นำเสนอกิจกรรม เนื่องจำกคณะ
วิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ และวิทยำลัยพลังงำนทดแทน
ไม่สะดวกเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงสำนักหอสมุดในช่วงเวลำดังกล่ำว จึงได้มีกำรเปลี่ยนคณะที่นำเสนอ
เป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกำรนำเสนอ
ข้อมูลโดยนำรำยชื่อ e-Book ทั้งหมดที่สำมำรถคัดเลือกได้นำเข้ำไว้ใน Google sheet เพื่อให้อำจำรย์
สำมำรถคัดเลือกรำยชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และส่ง
link รำยชื่อ e-Book ดังกล่ำว แจ้งไปยังอำจำรย์ทุกท่ำนในมหำวิทยำลัยทำง e-Doc ทำให้มีอำจำรย์
เลือก e-Book เข้ำมำเป็นจำนวนมำก จึงทำให้ไม่สำมำรถจัดซื้อได้ทั้งหมดในงบประมำณนี้
การนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรจัดกิจกรรม e-Book for you ทำให้สำมำรถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกได้ตรงตำม
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ไปเสนออกิจกรรม e-Book for you
ให้ ทั้งหมด 5 คณะ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น ซึ่งในแต่ละคณะมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่ำง ๆ เข้ำร่วม
กิจกรรม และคัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุด ครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้
ตำรำงที่ 5 คัดเลือก e-Book เข้ำห้องสมุดตำมหลักสูตร
คณะ
คณะวิทยำศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะศิลปศำสตร์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
รวม

หลักสูตร
18
8
2
5
4
27

ทั้งนี้ เนื่องจำกบำงคณะที่ไปนำเสนอกิจกรรมไม่เสนอรำยชื่อ e-Book เข้ำมำ จึงมี
กำรเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรเข้ำถึงอำจำรย์ในแต่ละหลักสูตร โดยกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอกนิกส์ให้
เป็นรำยบุคคลเพื่อให้อำจำรย์เสนอรำชำยชื่อ e-Book ทำให้มีอำจำรย์ประจำหลักสูตรจำกคณะอื่น ๆ
เสนอรำยชื่อเข้ำมำเพิ่มเติม ดังนั้นถือว่ำ โครงกำรนี้บรรลุผลสำเร็จ เกินเป้ำหมำย
ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบจำนวนรำยชื่อหนังสือ e-Book ที่ครอบคลุมหลักสูตร
คณะ
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร
คณะวิทยำศำสตร์
วิทยำลัยบริหำรศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์
รวม

จานวนรายชื่อ
e-Book
117
38
28
15
13
2
1
214

ครอบคลุม
หลักสูตร
10
5
8
27
18
13
2
83

