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คํานํา 

 รายงานประจําปการศึกษา 2555 ฉบับน้ี เปนรายงานผลการดําเนินงานงานของศูนยวิทย

บริการ ตลอดปการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556)   โดยมีรายละเอียดครอบคลุม

ถึงประวัติความเปนมา  โครงสรางการบริหารงาน ผลการดําเนินงานตางๆ  กิจกรรมตาง ๆ  และสถิติที่

นาสนใจ  

 การดําเนินงานในรอบปน้ี ไดมุงเนนที่จะพัฒนาการทํางานและงานดานบริการตางๆ ใหศูนย

วิทยบริการไดกาวเขาสูการเปนหองสมุดดิจิตอล โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทกับ

งานทุกดานของศูนยวิทยบริการ โดยเฉพาะการจัดหาขอมูลสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเขามา

ใหบริการ เพื่อสรางประสิทธิภาพการใหบริการแกอาจารย นักศึกษาเจาหนาที่ และบุคคลที่สนใจ ได

เขาถึงขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนปจจุบัน  

ผลการดําเนินงานที่นําเสนอในรายงานน้ี ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากเจาหนาที่ทุกคน

ในศูนยวิทยบริการ ที่มีความต้ังใจและมุงมั่นในการทํางานตางๆในหนาที่ความรับผิดชอบอยางเต็มที่ 

จนนําไปสูการบรรลุเปาหมายของผลงานที่ไดต้ังใจไว  

 ศูนยวิทยบริการ ขอขอบคุณคณะผูบริหารของวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจน

นักศึกษาที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการ เปนอยางดีตลอดมา  จนทําใหศูนย

วิทยบริการสามารถจัดทํารายงานการดําเนินงานประจําป 2555 น้ีสําเร็จลุลวงไดในที่สุด 

 

 

 

                                                            ศูนยวิทยบริการ  
                    วิทยาลัยราชพฤกษ 
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สวนท่ี 1 : บทนํา 
 
1.1 ประวัติความเปนมา 
 ศูนยวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค

ใหเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาของวิทยาลัย โดยในระยะ

เริ่มแรกใชช่ือ วา"หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ"มีสถานที่ทําการอยูช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริ

ราชสมบัติ 60 ป ตอมาในป พ.ศ. 2550 หองสมุดมีการขยายทั้งขนาดพื้นที่และเพิ่มศักยภาพการ

ใหบริการดานทรัพยากร สารสนเทศโดยไดนําวิทยาการดานเทคโนโลยีมาบริหารจัดการงานเทคนิค และ

งานบริการใหเพิ่มประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีความหลากหลายใน รูปแบบของขอมูลสารสนเทศที่ใหบริการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการให บริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก e-books, e-journals และฐานขอมูล on-

line ทําใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมถึงการเปดใหบริการอินเตอรเน็ต

ควบคูไปดวย จากพัฒนาการดังกลาว "หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ" จึงไดเปลี่ยนสถานะเปน “ศูนยวิทย

บริการ”เพื่อใหเปนหนวยงานที่มีความพรอมทั้งขอมูลสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร และระบบการ

เช่ือมโยงเครือขายในการรองรับงานบริการทางวิชาการและ เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและวิจัยของ

วิทยาลัยรวมถึงการเปนแหลง การเรียนรูดวยตนเองของอาจารยและนักศึกษาอยางสมบูรณ นอกจากน้ี 

ศูนยฯ ยังไดประสานงานกับศูนยวิทยบริการนอกเขตที่ต้ัง ไดแก ศูนยภูเก็ต และศูนยระยอง ในความ

ความรวมมือดานงานเทคนิคและงานบริการผาน ระบบ on-line และในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 ศูนย

วิทยบริการไดยาย มาต้ังที่อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย ช้ัน 2 ซึ่งเพิ่มความพรอมในดานสถานที่ ใหบริการ

อาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ของ วิทยาลัย 

 

1.2 ปรัชญา 
เปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควาและ

วิจัยในวิทยาลยั 

 

1.3 วิสัยทัศน 
ศูนยวิทยบริการ เปนแหลงใหบริการดานสารสนเทศ สื่อการเรียน การสอน และเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 
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1.4 พันธกิจ 
พัฒนา ศูนยวิทยบริการ ใหเปนศูนยบริการวิชาการ  และเปนเครือขายทางการศึกษา  วิจัย และ

สนับสนุนการเรียน การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากร

สารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

 

1.5 บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 1.5.1  บทบาทและหนาท่ีของศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัย ในดานการเรียนการ

สอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ัน  ในการ

พัฒนาคุณภาพของหองสมุดจําเปนจะตองสรางตัวช้ีวัดและองคประกอบที่สําคัญย่ิงตอความเปนเลิศทาง

วิชาการ เพื่อจะเปนกลไกผลักดันใหมีการพัฒนาหองสมุดอยางตอเน่ือง และเปนหองสมุดที่ทันสมัย โดย

จะเนนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหมีบริการสารสนเทศที่ทันสมัย  

ฉับไว และตรงกับความตองการของผูใช นอกจากน้ียังสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรโดยใหไปศึกษาตอ 

การฝกอบรม การศึกษา ดูงานเพื่อใหบุคลากรมีวิสัยทัศนและมีความชํานาญในการใหบริการย่ิง 

 1.5.2  บทบาทและหนาท่ีของงานตาง ๆ 

  1.5.2.1 งานบริหารและธุรการ   

มีหนาที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน  จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป

ตลอดจนควบคุมดูแลการใชเงินงบประมาณภายในศูนยวิทยบริการ จัดหาครุภัณฑและพัสดุ งานขอมูล

บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลและประกันคุณภาพ นอกจากน้ันยังมีหนาที่ เผยแพร 

ประชาสัมพันธหองสมุด ทางดานวิชาการและดานการใหขอมูลขาวสารทั่ว ๆ ไป 

  1.5.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

  (1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาที่รับผิดชอบ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ สื่อโสตทัศน  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ 

ขอรับบริจาค แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การตรวจรับ การ

ลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศ ดูแลและทําบัญชีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ    
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(2) วิเคราะหหมวดหมูและประมวลผลรายการ 

  มีหนาที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาเพื่อจัดหมวดหมูและประมวลผล

รายการ  หนังสือ สื่อโสตทัศน วารสาร การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ  จัดทําสาระสังเขป

ในรูปแบบฐานขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจนมีหนาที่จัดทําบรรณานุกรมหนังสือ 

เอกสารสิ่งพิมพใหมประจําเดือนออกเผยแพรใหแกผูใช   

  1.5.2.3 งานบริการสารสนเทศ  

 มีหนาที่รับผิดชอบการใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ เพื่อชวยเหลือผูใชบริการใหได

ประโยชนจากหนังสือและวัสดุสิ่งพิมพของหองสมุดอยางเต็มที่ ดวยการคนหาคําตอบในเรื่องทั่วไป ชวย

การคนควาวิจัย เปนรายบุคคล รายกลุม ทั้งโดยทางการและโดยทางออม  บริการที่ใหไดแก บริการยืม-

คืน บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการหนังสือจองรายวิชา บริการยืมระหวางหองสมุด บริการ

สืบคนขอมูลสารสนเทศ แนะนําวิธีการสืบคนและใหคําปรึกษาเรื่องเอกสารอางอิง รวมถึงการจัดหา

บรรณานุกรมตาง ๆ 

1.5.2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบ 

มีหนาที่รับผิดชอบ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของศูนยวิทยบริการ การจัดทําและดูแล เว็บไซต 

ของศูนยฯ จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ของศูนย  จัดหาและจัดทํา หนังสืออิเล็กทรอนิกสและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ บริการทําสําเนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

1.6 วัตถุประสงค 
 1.6.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ สื่อ

โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

ตางๆที่เปดสอน 

 1.6.2  เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงสารสนเทศของวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย ตลอดจนผลิตผลงานวิชาการของคณาจารยและบุคลากร 

 1.6.3  พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และหองสมุดดิจิตอลที่สมบูรณ

แบบ 
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1.7  โครงสรางการบริหารศูนยวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการ 

งานบริหารและธุรการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  นโยบายและแผน 

-  งบประมาณ 

-  ครุภัณฑและพัสดุ 

-  ประเมินผลและประกันคุณภาพ 

-  พัฒนาบุคลากรของศูนยฯ 

- ธุรการและประชาสัมพันธ 

-  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฯ 

-  วิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศฯ 

-  บอกรับสมาชิกวารสาร 

-  ทํารายการวารสาร 

-  บอกรับฐานขอมูลในประเทศและตางประเทศ 

-  ประสานงานกับหองสมุดในระบบเครือขายใน 

   ประเทศและตางประเทศ 

-  บริการยืม-คืน 

-  บริการตอบคําถามชวยการคนควา 

-  บริการหนังสือจองรายวิชา 

-  บริการยืมระหวางหองสมุด 

-  บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศฯ 

-  บริการใหคําปรึกษาทําบรรณานุกรม 

-  สงเสริมบริการอานและการใชบริการของ 

   ศูนยฯ 

-  แนะนําวิธีการสืบคนและใหคําปรึกษา 

   เรื่องเอกสารอางอิง รวมถึงการจัดทํา 

   บรรณานุกรมตาง ๆ 

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีของศูนยฯ 

-  การจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต 

-  จัดสรางและปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ของ 

   ศูนยฯ 

-  จัดทํา e-books และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 

-  บริการทําสําเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

4 
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1.8 บุคลากรของศูนยวิทยบริการ ปการศึกษา 2555 
ลําดับ ชื่อ ตําแหนง 

1 อาจารยดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ 

2 นางสมศรี อนประดิษฐ บรรณารักษ 
3 นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุล บรรณารักษ 
4 นางสาวรัตนาภรณ ประกอบทรัพย นักเอกสารสนเทศ 
5 นายวิชญพัฒน รื่นวงศ นักเอกสารสนเทศ 
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สวนท่ี 1 : บทนํา 

 

2.1 การบริหารและการจัดการ 

2.1.1 ขอมูลศูนยวิทยบริการ 

ศูนยวิทยบริการไดจําแนกขอมูลตาง ๆ ดังน้ี 

 2.1.1.1  จํานวนที่น่ังในหองสมุด  195  ที่น่ัง 

 2.1.1.2  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

  (1)หนังสือ   18,321 เลม จําแนกเปน 

- หนังสือภาษาไทย  17,037 เลม 

- หนังสือภาษาตางประเทศ 1,284 เลม 

หมวด ประเภทหนังสือ 
จํานวนหนังสือ (ชื่อเรื่อง) 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
A ความรูทั่วไปรวมเรื่อง 50 - 
B ปรัชญา จิตวิทยาพุทธศาสนา 365 13 
C ชีวประวัติ 17 2 
D ประวัติศาสตรยุโรปประวัติศาสตรทั่วไป 277 8 

E-F ประวัติศาสตรอเมริกา 1 - 
G ภูมิศาสตรมานุษยวิทยา 155 6 
H สังคมศาสตร เศรษฐกิจ 2,040 525 
J รัฐศาสตร 210 9 
K กฎหมาย 1,022 45 
L การศึกษา 236 9 
M ดนตร ี 6 - 
N ศิลปกรรม 20 - 
P ภาษาศาสตร 430 96 
Q วิทยาศาสตรคณิตศาสตร 405 60 
R แพทยศาสตร สาธารณสุข 199 12 
S เกษตรกรรม 35 2 
T เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร 456 58 
U ยุทธศาสตร 2 1 
V นาวิกศาสตร - - 
Z บรรณานุกรม หองสมุด 48 5 

นว/รส/Fic นวนิยาย เรื่องสั้น 345 69 
อ/R หนังสืออางอิง 858 122 

รวม (ชื่อเรื่อง) 7,177 1,042 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา 2555 
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   (2) สื่อโสตทัศนวัสดุ  1,023 แผน จําแนกเปน 

- วีดิทัศน   - แผน 

- ซีดีรอม   1,023 แผน 

- เทป   - แผน  

   (3) วารสาร   72 ชื่อเรื่อง จําแนกเปน 

- หนังสือภาษาไทย  70 ช่ือเรื่อง 

- หนังสือภาษาตางประเทศ 2 ช่ือเรื่อง 

   (4) หนังสือพิมพ   9 ชื่อเรื่อง จําแนกเปน 

- หนังสือพิมพภาษาไทย  8 ช่ือเรื่อง 

- หนังสือภาษาพิมพตางประเทศ 1 ช่ือเรื่อง 

(5) รายงานการวิจัย  104 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย   104 เลม 

- ภาษาตางประเทศ  - เลม 

(6) โครงงานนักศึกษา  247 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย   247 เลม 

- ภาษาตางประเทศ  - เลม 

(7) วิทยานิพนธ   50 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย   44 เลม 

- ภาษาตางประเทศ  6 เลม 

(8) ขอมูลอิเล็กทรอนิกส จําแนกเปน 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 700 ช่ือเรื่อง 

- วารสารอิเล็กทรอนิกส          50  ช่ือเรื่อง 

- ฐานขอมูลหนังสือและวารสาร 50  ฐาน 

(9) ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ 

(10) เครื่องคอมพิวเตอร  15 เครื่องจําแนกเปน 

- การบริการอินเตอรเน็ต 7 เครื่อง 

- การสืบคนขอมูลหนังสือ 4 เครื่อง 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 4  เครื่อง 
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2.1.2 แผนงบประมาณ / โครงการ 

 งบประมาณที่ไดรับ    1,245,800.00  บาท  ใชจริง 900,629.25 บาท 

รหัส โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ คาใชจาย 
1120-14 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1,052,300.00 810,879.25  
1120-15 โครงการการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

- กิจกรรมที่ 1 ดานเทคนิค 
- กิจกรรมที่ 2 ดานขอมูลสารสนเทศ 

 
100,000.00 
40,000.00 

 
35,170.00 
20,000.00 

1120-16 โครงการการพัฒนาเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

    10,000.00 - 

1120-17 โครงการการปรับปรุงเว็บไซต 40,000.00 34,580.00 
1120-18 โครงการรักการอาน        3,500.00 - 
 

2.1.3 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร รหัส โครงการ / กิจกรรม ผูรับ 
ขอท่ี 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัย 

1120-14 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ นางสมศรี อนประดิษฐ 

ขอท่ี 2 การพัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรูสูองคการ
แหงการเรียนรู 

1120-15 โครงการการพัฒนาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 
- กิจกรรมที่ 1 ดานเทคนิค 
- กิจกรรมที่ 2 ดานขอมูลสารสนเทศ 

นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 

ขอท่ี 2 การพัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรูสูองคการ
แหงการเรียนรู 

1120-16 โครงการการพัฒนาเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุล 

ขอท่ี 2 การพัฒนา
ระบบการจัดการ
ความรูสูองคการ
แหงการเรียนรู 

1120-17 โครงการการปรับปรุงเว็บไซต นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 
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2.1.4 บุคลากรภายในศูนยวิทยบริการ 
 

ปการศึกษา ตําแหนง จํานวนคน 
2549 – 2553 บรรณารักษ   2 

2554 ที่ปรึกษา   
บรรณารักษ 
นักเอกสารสนเทศ   

1 
2 
1 

2555 ผูอํานวยการ 
บรรณารักษ 
นักเอกสารสนเทศ   

1 
2 
2 

 

2.1.5 การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรของศูนยวิทยบริการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ปการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555-
พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ วัน เดือน ป ชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
การประชุม/การสัมมนา/การ

ฝกอบรม/สถานท่ี 
    1 17 มิ.ย. 2555 นางสาวรัตนาภรณ 

ประกอบทรัพย 
ดูงานหองสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี

2 22 พ.ย.2555 นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุล ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.)   กลุม
วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

3 19 ธ.ค.2555 นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)  ณ 
มหาวิทยาลัยชินวัตร กรุงเทพฯ 

4 19 ก.พ.2556 นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)กลุม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

5 20 ก.พ.2556 นางสมศรี อนประดิษฐ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
และเครือขายหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน(อพส.)  ณ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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6 27 เม.ย.2556 นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 

ประชุมสัมมนางานแสดงเทคโนโลยีและ
ประสบการณบนโลกออนไลน ณ ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิตต์ิ 

7 3 พ.ค.2556 นางสาวสุปรียา มหาสมบัติกุล 
นายวิชญพัฒนรืนวงศ 

สัมมนาวิชาการเรื่อง Open Source 
Software กับงานหองสมุด ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

8 17 พ.ค.2556 นางสมศรี อนประดิษฐ 
นางสาวรัตนาภรณ 
ประกอบทรัพย 

สัมมนาวิชาการเรื่อง 0nline 
information and education 
conference 2013 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต  

9 28 พ.ค.2556 นางสมศรี อนประดิษฐ สัมมนาวิชาการเรื่อง การประยุกต
แนวคิดการสรางแบรนดและการสราง
คุณคาในการบริการหองสมุดสมัยใหม 
ณ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ศูนยวิทยบริการ ไดจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา และการทําวิจัยของ

ผูใชบริการตามคณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

คณะ/สาขา 

ปการศึกษา 
( 1 มิถุนายน 25XX - 31 พฤษภาคม 25XX ) / จํานวนเลม 

รวม
จํานวน

เลม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. คณะบริหารธุรกิจ                 
  1.1 การจัดการโรงแรมและ
ทองเที่ยว 

343 110 128 140 176 333 384 1,614 

  1.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 471 214 49 205 193 340 53 1,525 

  1.3 การตลาด 413 286 45 111 93 259 251 1,458 

  1.4 การจัดการ+โลจิสติกส 696 111 44 326 158 610 269 2,214 

  1.5 โลจิสติกส - - - - - - 71 71 

2. คณะวิทยาศาสตร 
       

  

  2.1 คอมพิวเตอรกราฟก  
       และเอนิเมช่ัน 

23 8 3 215 64 47 15 375 

  2.2 สาธารณสุขศาสตร 16 42 19 40 367 88 86 658 

3. นิเทศศาสตร 
       

  

  3.1 โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

128 145 49 69 65 89 43 588 

4. นิติศาสตร 
       

  

  4.1 นิติศาสตร 1,732 219 220 163 857 237 164 3,592 

5. บัญชี 
       

  

  5.1 บัญชี 782 86 85 281 90 550 303 2,177 

6. บัณฑิตวิทยาลัย 
       

  

  6.1 M.edบริหารการศึกษา 54 122 23 94 49 8 108 458 

  6.2 MBA บริหารธุรกิจ - 0 180 7 6 0 8 201 

  6.3 MPA   
      รัฐประศาสนศาสตร 

- - - - 158 53 14 225 

7. ศิลปศาสตร 
       

  

  7.1 ศึกษาทั่วไป 874 345 313 228 360 574 524 3,218 

  7.2 ภาษาอังกฤษ 
      

7 7 

รวมจํานวนหนังสือ 5,532 1,688 1,158 1,879 2,636 3,188 2,300 18,381 
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2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3.1  การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนําเสนอของเว็บไซต โดยรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหสืบคนผานระบบออนไลน  เชน  การนําเสนอขอมูลศูนยวิทยบริการ  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส  วารสารอิเล็กทรอนิกส  การแนะนําฐานขอมูลตาง ๆ  

 
 

 

 2.3.2  การรวบรวมขอมูลลอิเล็กทรอนิกส 

 ศูนยวิทยบริการไดรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกสและวารสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อจัดใหบริการแก

ผูใชบริการ  ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  เชน  เอกสารวิชาการ  ผลงานวิจัยของอาจารย  นักศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ  และเอกสารอื่นๆที่นาสนใจจากหนวยงานราชการและเอกชนตางๆ ในสวนของวารสาร

อิเล็กทรอนิกส เปนวารสารวิชาการจากหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับ 
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 ในสวนของการรวบรวมฐานขอมูลหนังสือและวารสาร ศูนยวิทยบริการไดรวบรวมฐานขอมูลทั้ง

ในประเทศและตางประเทศนําเสนอบนเว็บไซตของศูนยฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการ

สืบคนขอมูลสารสนเทศไดกวางไกลข้ึน  
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2.3.3 การจัดทําแผนพับแนะนําศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลของศูนยฯ ในเบี้องตนใหแก

อาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา  หรือผูสนใจไดศึกษาขอมูลเบี้องตนของศูนยฯ  
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2.4 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 2.4.1  จํานวนผูเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2555 

เดือน จํานวน/ครั้ง 
มิถุนายน 2555 2,832 
กรกฎาคม 2555 3,554 
สิงหาคม 2555 3,702 
กันยายน 2555 3,996 
ตุลาคม 2555 2,210 
พฤศจิกายน 2555 3,131 
ธันวาคม 2555 2,666 
มกราคม 2556 3,150 
กุมภาพันธ 2556 3,727 
มีนาคม 2556 1,590 
เมษายน 2556 771 
พฤษภาคม 2556 1,287 
รวม 32,616 

 

 

 
 

 

 

มิถุนายน,  2,832 กรกฎาคม,  3,554 

สิงหาคม,  3,702 

กันยายน,  3,996 

ตุลาคม,  2,210 พฤศจิกายน,  3,131 

ธันวาคม,  2,666 

มกราคม,  
3,150 

กุมภาพันธ,  3,727 

มีนาคม,  1,590 
 เมษายน,  771 พฤษภาคม,  1,287 
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2.4.2 จํานวนผูเขาใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2555 

ประเภทผูใชบริการ 
ป 2555 ป 2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
นักศึกษา 366 620 618 470 1 531 501 399 267 6 20 11 
เจาหนาท่ี 8 10 27 2 5 9 6 1 8 1 19 14 
อาจารย 338 302 188 170 186 288 140 176 151 206 177 193 
บัณฑิตวิทยาลัย 9 21 20 32 2 27 6 58 72 33 20 12 

รวม 721 953 853 674 194 855 653 634 498 246 236 230 

634
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2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 2.5.1 มุมนิทรรศการอาเซียน 

 ศูนยวิทยบริการไดจัดมุมนิทรรศการอาเซียนเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ  ในกลุมประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศ  ไดแก  หนังสือของแตละประเทศ  ธงประจําประเทศ  ดอกไมประจําประเทศ  

สถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เปนตน 
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 2.5.2 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ 
 ศูนยวิทยบริการมีการประชาสัมพันธใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาไดเขามาคัดเลือก

หนังสือตัวอยางเพื่อจัดซื้อเขาศูนยวิทยบริการ 
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2.5.3 แนะนําหนังสือใหม(อานนอกเวลา) 
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2.5.4 แนะนําหนังสือใหมประจํารายเดือน 

 ศูนยวิทยบริการมีการจัดมุมแนะนําหนังสือใหมที่นาสนใจประจํารายเดือน  เพื่อใหผูใชบริการได

เขาชม 
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 2.5.5 ปายนิเทศความรู 

 ศูนยวิทยบริการมีความรวมมือกับนักศึกษาในรายวิชาการเขียนรายงานและการคนควาในการ

จัดทําปายนิเทศความรูบนบอรดหนาหองศูนยวิทยบริการจํานวน 3 ปาย มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการ

จัดปายนิเทศความรูเปนกลุม ๆ  
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ภาคผนวก 
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รายชื่อวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ลําดับ ชื่อเรื่อง กําหนดการออก 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ภาษาไทย 
ลิซา 
มติชนสุดสัปดาห 
สุดสัปดาห 
ผูสงออก 
ขวัญเรือน 
ชีวจิต 
Health Today 
หมอชาวบาน 
Secret 
Health & Cuisine 
National Geographic    (ภาษาไทย) 
Extreme 
Micro computer 
COMmart 
Leader 
E.commerce 
การเงินการธนาคาร 
เอกสารภาษีอากร 
Business Law & HR 
สรรพากรสาสน 
อสท. 
MBA 
Marketer 
Brand Age 
เท่ียวรอบโลก 
เพ่ือนเดินทาง 
รีดเดอรไดเจสท 
Future 
Digital Camera 
Gourmet&Cuisine 
ขาวเนติบัณฑิต 
คําบรรยาย 
คําพิพากษาฯ 
บทบัณฑิตย 
ดุลพาห 
Law yers 
Computer Arts Thailand 

 
รายสัปดาห 
รายสัปดาห 
รายปกษ 
รายปกษ 
รายปกษ 
รายปกษ 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รา ย เดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 

- 
- 

รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
 

71 
72 

CG.Plus 
Logistics Digest 
วิชาการสาธารณสุข 
ฉลาดซ้ือ 
กรมบัญชีกลาง 
จุลสารขอมูลสมุนไพร 
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
นักบริหาร 
วิชาชีพบัญช ี
จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน 
วิชาการศาลปกครอง 
บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร 
กฎหมายปกครอง 
กฎหมาย 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
นิเทศศาสตร 
สํานักการแพทยทางเลือก 
สาธารณสุขและการพัฒนา 
สาธารณสุขศาสตร 
การประชาสัมพันธและการโฆษณา 
สํานักคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค(สลค.สาร) 
วารสารวิชาการ 
อนุสารอุดมศึกษา 
วิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
จิตพฤติกรรมศาสตรระบบพฤติกรรมไทย 
อุตสาหกรรมสาร 
เพ่ือนแพน 
กระบวนการยุติธรรม 
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
นโยบายการขนสงและจราจร 
จดหมายขาวสํานักราชเลขาธิการ 
วิจัยทรัพยากรมนุษย 

ภาษาตางประเทศ 
F0RTUNE 
TIME 

รายเดือน 
รายเดือน 

ราย 2 เดือน 
ราย 2 เดือน 
ราย 2 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4  เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 6 เดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 
รายเดือน 

ราย 2 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 3 เดือน 
ราย 4 เดือน 
ราย 6 เดือน 

 
รายสัปดาห 
รายสัปดาห 
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รายชื่อหนังสือพิมพ 

ลําดับ รายชื่อ กําหนดออก 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ไทยรัฐ 
เดลินิวส 
มติชน 
ขาวสด 
โพสตทูเดย 
กรุงเทพธุรกิจ 
ฐานเศรษฐกิจ 
ประชาชาติ 
Bangkok Post 

รายวัน 
รายวัน 
รายวัน 
รายวัน 
รายวัน 
รายวัน 

ราย 4 วัน 
ราย 3 วัน 
รายวัน 
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รายชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับ ช่ือวารสาร หนวยงานผูจัดทํา 
1 จุลสารรักษสุขภาพ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
2 บทความกฎหมาย ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 

3 ราชกิจจานุเบกษา สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
4 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

5 วารสารการจัดการส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
6 วารสารการบริการและการทองเที่ยว สมาคมนักวิชาการการทองเที่ยว (ประเทศไทย)   

มหาวิทยาลัยสยาม 
7 วารสารการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
8 วารสารการสงเสริมสุขภาพลอนามัยส่ิงแวดลอม  

(Thailand ournal of Health Promotion and 
Environmental Health) 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

9 วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ  
(JOURNAL  INNOVATION  OF  ADMINISTRATI
VE  AND  MANAGEMENT) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร 

10 วารสารจุฬาอายุรศาสตร ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

11 วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
12 วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
13 วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพานิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร 
14 วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
15 วารสารพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
16 วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
17 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
18 วารสารรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

19 วารสารราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน 
20 วารสารวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
21 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนยสงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 

สํานักงานอธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
22 วารสารวิจัยส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
23 วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิยาลัย

ธรรมศาสตร 
24 วารสารวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
25 วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
26 วารสารวิชาการสาธารณสุข ฝายนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
27 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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28 วารสารโภชนาการ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย 
29 วารสารเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
30 วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  

(Thammasat Economic Journal) 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

31 วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต  
(Appled Economics Journal) 

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

32 วารสาร สกสค. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

33 วารสารสงขลานครินทร ฉบับสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

34 วารสารสถานการณตลาดแรงงาน (รายเดือน) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน 

35  วารสารสถานการณตลาดแรงงาน (รายไตรมาส) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน 

36 วารสารสถานการณตลาดแรงงาน (รายป) กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน  
กระทรวงแรงงาน 

37 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
(The Journal of Institute of Culture and 
Arts) 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

38 วารสารสถิติ (รายไตรมาสและรายป) สํานักงานสถิติแหงชาติ 
39 วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
40 วารสารสาธารณสุขศาสตร คณะสาธาณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
41 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
42 วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
43 วารสารส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
44 วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
45 วารสารหมออนามัย สมาคมหมออนามัย 
46 วิทยาสารเกษตรศาสตร : วิทยาศาสตร  

(Kasetsart Journal : Natural Science) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

47 วิทยาสารเกษตรศาสตร : สังคมศาสตร  
(Kasetsart Journal : Social Science) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

48 เศรษฐศาสตรปริทรรศนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

49 สารสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รายชื่อฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัย 

ลําดับ ชื่อฐานขอมูล 
1 
 

โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย ThaiLis – Thai Library Integrated System 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2 ฐานขอมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
3 ฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว. 
4 ฐานขอมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
5 ฐานขอมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
7 ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Theses) สืบคนเอกสารฉบับเต็ม (Full 

Text) จากวิทยานิพนธ (Theses) และการศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study) ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2519-2553 

8 คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
9 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
10 ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
11 ฐานขอมูลทางดานกฎหมาย 
12 ฐานขอมูลงานวิจัยดานแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
13 ฐานขอมูลงานวิจัยไมผลของประเทศไทย 

 

 

รายชื่อฐานขอมูลท่ีนาสนใจ 

ลําดับ ชื่อฐานขอมูล หนวยงาน 
1 ฐานขอมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน พระราชนูปสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2 ฐานขอมูลเช้ือพันธุกรรมพืช ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
3 ฐานขอมูลทางดานสมุนไพร   สํานักงานขอมูลสมุนไพร 
4 ฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา  
5 ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดาน

สารเคมี    
หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย  
ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการ
สิ่งแวดลอม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

6 ฐานขอมูลงานวิจัยสัตวปกในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
7 ฐานขอมูลกรมทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 
8 คลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพของ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
และองคกรเครือขาย 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อฐานขอมูล หนวยงาน 
9 ฐานขอมูลนักวิชาการไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
10 ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย โครงการวิจัยขนาดเล็กภายใตทุนวิจัยพระจอม

เกลาธนบุร ี
11 ฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศ

ไทย 
โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร 

12 ฐานขอมูลการลงทุนในประเทศไทย  
 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

13 ฐานขอมูลดานการสัตวในประเทศไทย  
 

หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตว
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

14 ฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลใน
ประเทศไทย 2531-2548   

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

15 ฐานขอมูลการเกษตรของประเทศไทย  ศูนยสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ 
16 ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวน

พฤกษศาสตร 
ศูนยขอมูลพืช สํานักวิชาการ-วิจัย องคการสวน
พฤกษศาสตร 

 

 

รายชื่อฐานขอมูลอ่ืน ๆ 

ลําดับ ชื่อฐานขอมูล 
1 Aardvark 

- แหลงขอมูล Online portal สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรการจัดการความรู ที่นาสนใจ 
- ซ่ึงเปนฐานขอมูลของประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน จํานวนกวา 500 ฐานขอมูล 

2 ALA: American Library Association 
- ฐานขอมูลบทความทางวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ซ่ึงบางสวนมีเน้ือหาเต็ม 
(Full Text) ผูใชบริการสามารถสืบคนเน้ือหาที่สนใจได 

3 American Institute of Physics 
- ฐานขอมูลที่มีเน้ือหาเก่ียวกับสาขาวิชาฟสิกส ตองลงทะเบียนกอนถึงจะสามารถเขาใชได 

4 Arxiv.org E-Print Archive 
- ระบบสืบคนเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขา physics, mathematics, non-linear 
science, computer science 

5 CABI 
- ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร (Full Text) 

6 Chemcenter 
- ฐานขอมูลเก่ียวกับวิชาเคมี 

7 DAO 
- ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอดานการเกษตรและสาขาที่เก่ียวของ 

8 Digital Dissertations (UMI ProQuest ) 
- ฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากสาขาวิชาการตางๆ 
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ลําดับ ชื่อฐานขอมูล 
9 DOAJ 

- วารสารทางวิชาการสาขาวิชาตางๆจากทั่วโลก ซ่ึงใหบริการฟรี จํานวนกวา 1,148 ชื่อ 
10 E- Polymers  

- ฐานขอมูลบทความวารสารภาษาตางประเทศทาง e-Polymersเปนบทคัดยอ (Abstract) และเอกสาร
ฉบับเต็ม (Fulltext) 

11 Energy Citations Database (ECD) 
- ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางดานพลังงาน (1948-ปจจุบัน) 

12 ERIC 
- ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอทางการวิจัยการศึกษา 

13 ERIC (Educational Resources Information Center) 
- ฐานขอมูลบรรณานุกรมและบทคัดยอทางการวิจัยทาง การศึกษามีประมาณ 1 ลานรายการ เปนบทความ
วารสารในชวงป 1966-2004 

14 European Patents 
- ฐานขอมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชาใหขอมูลเปนเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) 

15 Institute of physics 
- ฐานขอมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางดานฟสิกส เปนบทคัดยอ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม 
(Fulltext) 

16 Issues in science & Technology Librarianship 
- ฐานขอมูลบทความวารสารภาษาตางประเทศทางบรรณารักษศาสตรดานเทคโนโลยี เปนบทคัดยอ 
(Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) 

17 Librarian's Index 
- ฐานขอมูลเว็บไดเร็กทอรี่ที่รวบรวมขอมูลทุกสาขาวิชา   

18 National Human Genome Research Institute 
- ฐานขอมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่รวบรวมขอมูลเก่ียวกับดานงานวิจัย การเมือง สุขภาพ การศึกษา จริยธรรม 
และอาชีพ เปนตน 

19 National Science Foundation 
- ฐานขอมูลเน้ือหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร วิศวกรรม การศึกษาและเศรษฐศาสตร  ใหขอมูลเปนเอกสารฉบับ
เต็ม (Fulltext) และสาระสังเขป 

20 ProQuest Digital Dissertations 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและปริญญาโทสาขาวิชาการตางๆ ใหขอมูลเปนดรรชนีและ
สาระสังเขป 

21 SciCentral 
- ฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรมากกวารอยสาขาผูใชสามารถคนเอกสารไดฟรีเฉพาะ 
600 ตัวอักษรแรกของเอกสารเทาน้ัน 
 **หมายเหตุผูใชแบบ Basic Member สามารถอาน Fulltext ไดในชวง Free Trail แตตองกรอกหมายเลข
บัตรเครดิตใหผูจัดทํากอน 

22 scirus 
- เปนเว็บทาสําหรับคนหาขอมูลทางดานวิทยาศาสตร กวา 167 ลาน เว็บเพจซ่ึงการคนหาจะคนจากวารสาร
ตางๆ และคนจากเว็บเพจที่มีเน้ือหาดานวิทยาศาสตรใหขอมูลแบบเอกสารเต็มรูปและสาระสังเขปได 

23 Thai Patents 
- ฐานขอมูลสิทธิบัตรไทย 

 



31 
 

ลําดับ ชื่อฐานขอมูล 
24 The American Society of Civil Engineers (ASCE) 

- ฐานขอมูลที่รวบรวมขอมูลเน้ือหาเก่ียวกับ Civil Engineering ที่มี fulltext มากกวา 5400 เลม สามารถ
คนหาเน้ือหาตางๆ ไดจากวารสาร  เปนบทคัดยอ (Abstract) 

25 The Internet Public Library 
- เว็บไซตที่ใหบริการสารสนเทศทางดานตางๆ เชน e-book e-magazine e-newspaper 
- เปนฐานขอมูลที่รวบรวมเน้ือหาสาระที่เปนประโยชนสําหรับชุมชนอินเทอรเน็ต เปรียบเสมือนหองสมุด
สาธารณะในอินเทอรเน็ต เน้ือหาที่รวบรวมไวไดแก ศิลปกรรมและสังคมศาสตร ธุรกิจ คอมพิวเตอร 
การศึกษา บันเทิง สุขภาพ เปนตน ใชไดฟรี มีลักษณะเหมือนเว็บไดเร็คทอรี่ที่แนะนําเว็บไซตที่มีเน้ือหาที่ผูใช
ตองการสืบคน 

26 US Patents 
- ฐานขอมูลสิทธิบัตรอเมริกา สามารถคนหาไดทั้งสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา 

 
 


