
โครงการ Full Paper Access บริการชวยการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธและงานวิจัย หอสมุดจอหน เอฟ

เคนเนดี้

1. ช่ือโครงการ 

    โครงการ Full Paper Access บริการชวยการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธและงานวิจัย หอสมุดจอหน

เอฟ เคนเนด้ี 

 

2. หลักการและเหตุผล 

    หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ประกอบดวย

หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับวิทยานิพนธและงานวิจัยนั้น หอ

สมุดฯ จัดใหบริการที่หองวิทยานิพนธ ชั้น 3 อาคารสํานักวิทยบริการ มีผูใชบริการวิทยานิพนธและงานวิจัยจํานวน

มากท่ีเขาถึงตัวเลมจริงบนชั้นโดยไมผานการสืบคน OPAC กอน นอกจากความลาชาในการคนหาตัวเลมบนชั้นแลว

ยังเกิดความยุงยากในการเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของสิ่งพิมพชื่อเรื่องน้ัน ๆ อีกดวย เปนตนวา หาก

ตองการดาวนโหลดฉบับเต็มก็จะตองกลับไปสืบคนที่ OPAC / สืบคนผานฐานขอมูลอีกครั้ง หรือใชวิธีถายสําเนา

เอกสาร เนื่องจากไมทราบวามีบริการใหดาวนโหลดดวย ปญหาเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาคนควาของผูใช

บริการและทําใหการใชงานสิ่งพิมพประเภทวิทยานิพนธและงานวิจัยมีจํานวนนอยลง ผูรับผิดชอบโครงการจึงได

พัฒนานวัตกรรมใหผูใชบริการสามารถสแกน QR Code ท่ีหนาปกวิทยานิพนธและงานวิจัยเพื่อเขาถึงเอกสารฉบับ

เต็มได ภายใตโครงการ Full Paper Access บริการชวยการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธและงานวิจัย หอสมุด

จอหน เอฟ เคนเนดี้ 

 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธและงานวิจัยที่มีบริการอยูในหองวิทยานิพนธ

ชั้น 3 หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้

2. เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธและงานวิจัยดวยความสะดวกรวดเร็ว ไมตอง

เสียเวลาในการยืม-คืน หรือถายสําเนาวิทยานิพนธหรืองานวิจัยที่ตองการ

3. เพ่ือใหวิทยานิพนธและงานวิจัยถูกใชงานอยางเต็มที่ ไมจํากัดเพียงแคเฉพาะคนใดคนหนึ่ง

4. เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผูใชบริการ



 

4. สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธ 

    ยุทธศาสตร 

    ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเปนแหลงเรียนรู OAR Learning Hub

    กลยุทธ 

    1) พัฒนาคลังความรู (Collection of Knowledge) ใหเปนแหลงสารสนเทศและองคความรูที่สําคัญสําหรับ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและเปนศูนยกลางความรูที่สนับสนุนการแกไขปญหาชายแดนภาคใต

    3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและการบริการ

ทรัพยากรการเรียนรู ในรูปแบบหองสมึดดิจิทัล (Digital Library) และอินเทอรฺเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of

Things loT )(me ทํา mega project ป 2561)

    7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของผูใช

บริการกลุมตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ 

    นางสาวสุภาวดี มโนรัตนสกุล

    งานบริการสารสนเทศ     ฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้     สํานักวิทยบริการ

 

6. ผูรวมจัดทําโครงการ 

    นายกิตติศักดิ์ แกวเนียม 

    นางกมลทิพย หลงหา

     

7. กลุมเปาหมาย/จํานวนผูเขารวมโครงการ 

    นักศึกษา : 100 คน

    บุคลากร : 30 คน

    ผูใชบริการ : 20 คน

    



8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลาดําเนินการ 

    01 กุมภาพันธ 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ลําดับ
ขั้นตอน/
กิจกรรม

2561

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

พัฒนาระบบ
“Full Paper
Access” เพ่ือ
บริหารจัดการ
ขอมูลงาน
วิทยานิพนธ
และงานวิจัยที่
จะจัดทํา QR
Code บริการ
ผูใช

- -

2

Import ขอมูล
บรรณานุกรม
วิทยานิพนธ
และงานวิจัย
จากฐานขอมูล
ระบบหอง
สมุดอัตโนมัติ
ALIST เขาสู
ฐานขอมูล
ระบบ Full
Paper
Access

-

3

จัดพิมพ QR
code ติดไวที่
ปกของ
วิทยานิพนธ
และงานวิจัย
แลวนําวิจัยขึ้น
ชั้นเพื่อให
บริการ

- -

4 จัดทําไวนิล
และปายโฟม
บอรดเพ่ือการ



-



ประชาสัมพันธ
บริการ Full
Paper
Access แกผู
ใชบริการ

5
ทดลองเปดให
บริการแกผูใช
บริการ

- -

6

ประเมินความ
พึงพอใจตอ
การใชบริการ
ระบบ Full
Paper
Access ทั้งผู
ปฏิบัติงาน
และผูใช
บริการ

-

 

9. สถานท่ีดําเนินการ 

หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทยบริการ

 

10. วิทยากร 

      -

 

11. งบประมาณ   

หมวดใชสอย 1,000.00 บาท

คาจัดทําปายไวนิลและโฟมบอรดสําหรับการประชาสัมพันธ เปนเงิน 1,000.00 บาท

หมวดวัสดุ 500.00 บาท

คากระดาษ A4 และสติ๊กเกอรใสสําหรับพิมพ QR-Code เปนเงิน 500.00 บาท

รวมทั้งสิ้น 1,500.00 บาท

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ



 

12. การประเมินผล 

       ประเมินผลดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูใชงานระบบและผูใชบริการระบบ Full Paper

Access ในการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธและงานวิจัย

     

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็นในการเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Paper) ของสิ่งพิมพประเภทวิทยานิพนธและ

งานวิจัยในหองวิทยานิพนธใหกับผูใช โดยการสแกนสัญลักษณ QR Code ที่ติดอยูบนตัวเลมแลวจัดสง URL สําหรับ

ดาวนโหลดเอกสารฉบับเต็มของชื่อเรื่องนั้น ๆ ไปยังอีเมลหรือ Social Network ที่ผูใชตองการทันทีโดยไมตองกลับ

ไปสืบคนที่ OPAC

 

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

      3) ประสิทธิภาพในการใหบริการของหองสมุด

      1) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

      11) จํานวน e-Services เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ

     

ผูขออนุมัติโครงการ 

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

(นางสาวสุภาวดี มโนรัตนสกุล)

พนักงานหองสมุด 

 

ความคิดเห็นหัวหนาฝาย  เห็นควรอนุมัติ  ไมอนุมัติ

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

(นางรวีวรรณ ขําพล)

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ 

 

ผูอนุมัติโครงการ



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

(นางสาวเล็ก แซจิว) 

ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ


