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คํานํา 

 การดําเนินงานของศูนยวิทยบริการในรอบปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 

2557)  ท่ีผานมานี้ ไดเนนในเรื่องความหลากหลายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-books) วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journals) รายงานการวิจัยฉบับอิเล็กทรอนิกส 

(e-research) รวมถึงฐานขอมูลหนังสือและวารสารตางๆ (databases)  โดยขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ท้ังหมดนี้  ศูนยฯ ไดเพิ่มเติมเขาไวในเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ ซึ่งจะทําให คณาจารย เจาหนาท่ี 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน   

เพื่อใหการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซต มีการลําดับเรื่องราวความรูท่ีงายตอการสืบคน ศูนยฯจึง

ปรับเปล่ียนหนาเว็บไซตใหมใหดูนาสนใจมากข้ึนท้ังรูปแบบ สีสันสดใส และเนื้อหาความรู ท่ีเปน

ปจจุบันและท่ีนาเช่ือถือ สามารถนําไปอางอิงได  การจัดการขอมูลบนหนาเว็บไซตจึงประกอบดวย

สวนของการเขาสืบคนฐานขอมูล OPAC  สวนของรายช่ือวารสารอิเล็กทรอนิกส  สวนของรายงาน

การวิจัยของวิทยาลัย สวนของฐานขอมูลหนังสือและวารสารตางๆ  มุมบริการคัดสรร e-book/e-

journal มาใหอาน  มุมอาเซียน มุมหนังสือใหม เปนตน 

ในดานการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ ศูนยฯ ไดปรับปรุงการจัดการฐานขัอมูล OPAC 

(ฐานขอมูลท่ีใชสืบคนรายการหนังสือในศูนยฯ) ใหสามารถรองรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสได  โดย

ผูใชบริการสามารถเขาอานเอกสารฉบับเต็ม (full text) จากผลลัพธการสืบคนไดเลย 

นอกจากนี้  ศูนยฯยังจัดพิมพเอกสารส่ิงพิมพตางๆ เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน ไดแก แผน

พับประชาสัมพันธศูนยวิทยบริการ  และคูมือการใชศูนยวิทยการ 

 ศูนยวิทยบริการ หวังวารายงานประจําปฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนแกคณาจารย เจาหนาท่ี 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไดทราบและเขาใจถึงการดําเนินงานตางๆ ท่ีศูนยฯ ไดจัดทําตลอดป

การศึกษา 2556 ท่ีผานมา 

 

 

 

                                                            ศูนยวิทยบริการ  
                    วิทยาลัยราชพฤกษ 
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ส่วนท่ี 1 : บทนํา 

 

1.1 ประวตัิความเปนมา 
 ศูนยวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค

ใหเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาของวิทยาลัย โดยในระยะ

เริ่มแรกใชช่ือ วา"หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ"มีสถานท่ีทําการอยูช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริ

ราชสมบัติ 60 ป ตอมาในป พ.ศ. 2550 หองสมุดมีการขยายท้ังขนาดพื้นท่ีและเพิ่มศักยภาพการ

ใหบริการดานทรัพยากร สารสนเทศโดยไดนําวิทยาการดานเทคโนโลยีมาบริหารจัดการงานเทคนิค และ

งานบริการใหเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีความหลากหลายใน รูปแบบของขอมูลสารสนเทศท่ีใหบริการ 

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

line ทําใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมถึงการเปดใหบริการอินเตอรเน็ต

ควบคูไปดวย จากพัฒนาการดังกลาว "หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ" จึงไดเปล่ียนสถานะเปน “ศูนยวิทย

บริการ”เพื่อใหเปนหนวยงานท่ีมีความพรอมท้ังขอมูลสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร และระบบการ

เช่ือมโยงเครือขายในการรองรับงานบริการทางวิชาการและ เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและวิจัยของ

วิทยาลัยรวมถึงการเปนแหลง การเรียนรูดวยตนเองของอาจารยและนักศึกษาอยางสมบูรณ นอกจากนี้ 

ศูนยฯ ยังไดประสานงานกับศูนยวิทยบริการนอกเขตท่ีต้ัง ไดแก ศูนยภูเก็ต และศูนยระยอง ในความ

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

วิทยบริการไดยาย มาต้ังท่ีอาคาร ดร.กมล ชูทรัพย ช้ัน 2 ซึ่งเพิ่มความพรอมในดานสถานท่ี ใหบริการ

อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ของ วิทยาลัย 

 

1.2 ปรัชญา 
เปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคนควาและ

วิจัยในวิทยาลัย 

 

1.3 วิสัยทัศน 
ศูนยวิทยบริการ เปนแหลงใหบริการดานสารสนเทศ ส่ือการเรียน การสอน และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของวิทยาลัยท่ีมุงเนนความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 
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1.4 พันธกิจ 
พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนศูนยบริการวิชาการ  และเปนเครือขายทางการศึกษา  วิจัย และ

สนับสนุนการเรียน การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากร

สารสนเทศทุกรูปแบบ บริการท่ีหลากหลายสนองตอบความตองการของผูใช พรอมสงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

 

1.5 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
 1.5.1  บทบาทและหนาท่ีของศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัย ในดานการเรียนการ

สอน การวิจัย รวมท้ังการบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น  ในการ

พัฒนาคุณภาพของหองสมุดจําเปนจะตองสรางตัวช้ีวัดและองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งตอความเปนเลิศทาง

วิชาการ เพื่อจะเปนกลไกผลักดันใหมีการพัฒนาหองสมุดอยางตอเนื่อง และเปนหองสมุดท่ีทันสมัย โดย

จะเนนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหมีบริการสารสนเทศท่ีทันสมัย  

ฉับไว และตรงกับความตองการของผูใช นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรโดยใหไปศึกษาตอ 

การฝกอบรม การศึกษา ดูงานเพื่อใหบุคลากรมีวิสัยทัศนและมีความชํานาญในการใหบริการยิ่ง 

 1.5.2  บทบาทและหนาท่ีของงานดานตาง ๆ 

  1.5.2.1 งานบริหารและธุรการ   

มีหนาท่ีรับผิดชอบ งานนโยบายและแผน  จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป

ตลอดจนควบคุมดูแลการใชเงินงบประมาณภายในศูนยวิทยบริการ จัดหาครุภัณฑและพัสดุ งานขอมูล

บุคลากรและจัดทําสรุปผลการประเมินผลและประกันคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีเผยแพร 

ประชาสัมพันธหองสมุด ทางดานวิชาการและดานการใหขอมูลขาวสารท่ัว ๆ ไป 

  1.5.2.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้

  (1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ไดแก หนังสือ 

วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ส่ือโสตทัศน  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  โดยการวิเคราะห คัดเลือก จัดซื้อ 

ขอรับบริจาค แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  การตรวจรับ การ

ลงทะเบียน การจัดทําสถิติทรัพยากรสารสนเทศ ดูแลและทําบัญชีคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ    
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(2) วิเคราะหหมวดหมูและประมวลผลรายการ 

  มีหนาท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อจัดหมวดหมูและประมวลผล

รายการ  หนังสือ ส่ือโสตทัศน วารสาร การเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใหบริการ  จัดทําสาระสังเขป

ในรูปแบบฐานขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจนมีหนาท่ีจัดทําบรรณานุกรมหนังสือ 

เอกสารส่ิงพิมพใหมประจําเดือนออกเผยแพรใหแกผูใช   

  1.5.2.3 งานบริการสารสนเทศ  

 มีหนาท่ีรับผิดชอบการใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ เพื่อชวยเหลือผูใชบริการใหได

ประโยชนจากหนังสือและวัสดุส่ิงพิมพของหองสมุดอยางเต็มท่ี ดวยการคนหาคําตอบในเรื่องท่ัวไป ชวย

การคนควาวิจัย เปนรายบุคคล รายกลุม ท้ังโดยทางการและโดยทางออม  บริการท่ีใหไดแก บริการยืม-

คืน บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการหนังสือจองรายวิชา บริการยืมระหวางหองสมุด บริการ

สืบคนขอมูลสารสนเทศ แนะนําวิธีการสืบคนและใหคําปรึกษาเรื่องเอกสารอางอิง รวมถึงการจัดหา

บรรณานุกรมตาง ๆ 

1.5.2.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของศูนยวิทยบริการ การจัดทําและดูแล เว็บไซต 

ของศูนยฯ จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ ของศูนย  จัดหาและจัดทํา หนังสืออิเล็กทรอนิกสและส่ือ

อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ บริการทําสําเนาส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 

1.6 วัตถุประสงค 
 1.6.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ส่ือ

โสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

ตางๆท่ีเปดสอน 

 1.6.2  เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเปนแหลงสารสนเทศของวิทยาลัย ในการสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย ตลอดจนผลิตผลงานวิชาการของคณาจารยและบุคลากร 

 1.6.3  พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และหองสมุดดิจิตอลท่ีสมบูรณ

แบบ 
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1.7  โครงสรางการบริหารศูนยวิทยบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 และสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 

-  บริการทําสําเนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

4 
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1.8 บุคลากรของศูนยวิทยบริการ ปการศึกษา 2556 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง 

1 อาจารยดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ 

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

 

2.1 การบริหารและการจัดการ 

2.1.1 ขอมูลสารสนเทศในศูนยวิทยบริการ 

ศูนยวิทยบริการไดจําแนกขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

 2.1.1.1  จํานวนท่ีนั่งในหองสมุด  195  ท่ีนั่ง 

 2.1.1.2  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

  (1)หนังสือ   21,469 เลม จําแนกเปน 

- หนังสือภาษาไทย  20,105 เลม 

- หนังสือภาษาตางประเทศ 1,364 เลม 

หมวด ประเภทหนังสือ 
จํานวนหนังสือ (ช่ือเร่ือง) 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
A ความรูท่ัวไปรวมเรื่อง 59 - 
B ปรัชญา จิตวิทยาพุทธศาสนา 416 13 
C ชีวประวัติ 19 2 
D ประวัติศาสตรยุโรปประวัติศาสตรท่ัวไป 316 9 

E-F ประวัติศาสตรอเมริกา 1 - 
G ภูมิศาสตรมานุษยวิทยา 172 6 
H สังคมศาสตร เศรษฐกิจ 2,381 557 
J รัฐศาสตร 229 11 
K กฎหมาย 1,084 45 
L การศึกษา 286 10 
M ดนตรี 6 - 
N ศิลปกรรม 26 2 
P ภาษาศาสตร 516 101 
Q วิทยาศาสตรคณิตศาสตร 456 62 
R แพทยศาสตร สาธารณสุข 248 14 
S เกษตรกรรม 35 2 
T เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร 514 59 
U ยุทธศาสตร 2 1 
V นาวิกศาสตร - - 
Z บรรณานุกรม หองสมุด 52 5 

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

รวม (ช่ือเร่ือง) 8,021 1,090 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา 2556 
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   (2) สื่อโสตทัศนวัสดุ  1,023 แผน จําแนกเปน 

- วีดิทัศน   - แผน 

- ซีดีรอม   1,023 แผน 

- เทป   - แผน  

   (3) วารสาร       64 ช่ือเร่ือง จําแนกเปน 

- หนังสือภาษาไทย      62 ช่ือเรื่อง 

- หนังสือภาษาตางประเทศ       2 ช่ือเรื่อง 

   (4) หนังสือพิมพ         9 ช่ือเร่ือง จําแนกเปน 

- หนังสือพิมพภาษาไทย       8 ช่ือเรื่อง 

- หนังสือภาษาพิมพตางประเทศ    1 ช่ือเรื่อง 

(5) รายงานการวิจัย    204 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย     204 เลม 

- ภาษาตางประเทศ       - เลม 

(6) โครงงานนักศึกษา    444 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย     444 เลม 

- ภาษาตางประเทศ        - เลม 

(7) วิทยานิพนธ       68 เลม จําแนกเปน 

- ภาษาไทย       62 เลม 

- ภาษาตางประเทศ        8 เลม 

(8) ขอมูลอิเล็กทรอนิกส จําแนกเปน 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส    373 ช่ือเรื่อง 

- วารสารอิเล็กทรอนิกส             51  ช่ือเรื่อง 

- ฐานขอมูลหนังสือและวารสาร    51  ฐาน 

(9) ระบบหองสมุดอัตโนมัติ       1 ระบบ 

(10) เคร่ืองคอมพิวเตอร      15 เคร่ืองจําแนกเปน 

- การบริการอินเตอรเน็ต          7 เครื่อง 

- การสืบคนขอมูลหนังสือ       4 เครื่อง 

- การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี       4  เครื่อง 
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2.1.2 แผนงบประมาณ / โครงการ 

 งบประมาณท่ีไดรับ    1,201,400.00  บาท  ใชจริง  .................... บาท 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ คาใชจาย 
1 โครงการพัฒนาเว็บไซต 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ  
                บนเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

 
5,000.00 

 

2 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อหนังสือ 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อฐานขอมูล 

 
747,900.00 
300,000.00 

 

3 โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
กิจกรรมท่ี 1 ดานเทคนิค 

 
100,000.00 

 

4 โครงการประชาสัมพันธศูนยวิทยบริการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําคูมือการใชบริการศูนยวิทย- 
                บริการ และการใชฐานขอมูล 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธศูนย- 
                วิทยบริการ 

 
2,500.00 

 
2,500.00 

 

5 โครงการสงเสริมการอาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการอานวิทยาลัยราชพฤกษ 

 
3,500.00 

 

6 โครงการเครือขายความรวมมือภายนอกสถาบัน 
“การพัฒนาเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา” 

10,000.00  

 

2.1.3 การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร โครงการ / กิจกรรม ผูรับ 
ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการพัฒนาเว็บไซต 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ 
                บนเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

นางสาวรัตนาภรณ 
  ประกอบทรัพย 
นายวิชญพัฒน รืน่วงศ 

ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อหนังสือ 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อฐานขอมูลและตอสมาชิกฐาน- 
                ขอมูล 

นางสมศรี  อนประดิษฐ 

ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
กิจกรรมท่ี 1 ดานเทคนิค  

นางสาวรัตนาภรณ 
  ประกอบทรัพย 
นายวิชญพัฒน รืน่วงศ 
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ยุทธศาสตร โครงการ / กิจกรรม ผูรับ 
ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการประชาสัมพันธศูนยวิทยบริการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําคูมือการใชบริการศูนยวิทยบริการ 
                และการใชฐานขอมูล 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธศูนย- 
                วิทยบริการ 

นางสาวรัตนาภรณ 
  ประกอบทรัพย 

ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการสงเสริมการอาน 
กิจกรรมท่ี 1 สงเสริมการอานของนักศีกษา 

นางสมศรี อนประดิษฐ 

ขอท่ี 1 เพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต 

โครงการเครือขายความรวมมือภายนอกสถาบัน 
“การพัฒนาเครือขายหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา” 

นางสาวสุปรียา   
  มหาสมบัติกุล 

 

 

 

2.1.4 บุคลากรภายในศูนยวิทยบริการ 
 

ปการศึกษา ตําแหนง จํานวนคน 
2549 – 2553 บรรณารักษ   2 

2554 ท่ีปรึกษา   
บรรณารักษ 
นักเอกสารสนเทศ   

1 
2 
1 

2555 ผูอํานวยการ 
บรรณารักษ 
นักเอกสารสนเทศ   

1 
2 
2 

2556 ผูอํานวยการ 
บรรณารักษ 
นักเอกสารสนเทศ   

1 
2 
2 
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2.1.5 การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรของศูนยวิทยบริการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ปการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2555-
พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ วัน เดือน ป ช่ือผูเขารวมกิจกรรม 
การประชุม/การสัมมนา/การ

ฝกอบรม/สถานท่ี 
1 22 เม.ย.2557 อ.ดาราวรรณ  เจียมเพิ่มพูน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ

เช่ือมโยงเครือขายหองสมุดงานวิจัย
ดิจิทัล จัดโดย วช. 

2 26 มิ.ย.2556 อ.สมศรี อนประดิษฐ การประชุมประสานงานเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ-
บัณฑิตย 

3 30 ต.ค.2556 อ.ดาราวรรณ  เจียมเพิ่มพูน การประชุมประสานงานเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

4 6 มี.ค.2557 อ.สมศรี อนประดิษฐ การประชุมประสานงานเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

5 30 ต.ค.2556 อ.ดาราวรรณ  เจียมเพิ่มพูน การประชุมประสานงานเครือขาย
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง
ประเทศไทย  
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
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2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ศูนยวิทยบริการ จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา และการทําวิจัยของ

ผูใชบริการตามคณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

คณะ/สาขา 

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

รวม
จํานวน

เลม 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1. คณะบริหารธุรกิจ                  
  1.1 การจัดการโรงแรมและ
ทองเท่ียว 

343 110 128 140 176 333 384 780 2,394 

  1.2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 471 214 49 205 193 340 53 238 1,763 

  1.3 การตลาด 413 286 45 111 93 259 251 461 1,919 

  1.4 การจัดการ+โลจสิติกส 696 111 44 326 158 610 269 242 2,456 

  1.5 โลจิสติกส - - - - - - 71 80 151 

2. คณะวิทยาศาสตร        
   

  2.1 คอมพิวเตอรกราฟก  
       และเอนิเมชั่น 

23 8 3 215 64 47 15 32 407 

  2.2 สาธารณสุขศาสตร 16 42 19 40 367 88 86 146 804 

3. นิเทศศาสตร        
   

  3.1 โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ 

128 145 49 69 65 89 43 118 706 

4. นิติศาสตร        
   

  4.1 นิติศาสตร 1,732 219 220 163 857 237 164 196 3,788 

5. บัญชี        
   

  5.1 บัญช ี 782 86 85 281 90 550 303 471 2,648 

6. บัณฑิตวิทยาลัย        
   

  6.1 M.edบริหารการศึกษา 54 122 23 94 49 8 108 154 612 

  6.2 MBA บริหารธุรกิจ - 0 180 7 6 0 8 13 214 

  6.3 MPA   
      รัฐประศาสนศาสตร 

- - - - 158 53 14 30 255 

7. ศิลปศาสตร        
   

  7.1 ศึกษาท่ัวไป 874 345 313 228 360 574 524 454 3,672 

  7.2 ภาษาอังกฤษ - - - - - - 7 34 41 

รวมจํานวนหนังสือ 5,532 1,688 1,158 1,879 2,636 3,188 2,300 3,449 21,830 

 

 



12 
 

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3.1  การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการดําเนินการปรับเปล่ียนเว็บไซตในรูปแบบใหมเพื่อใหดูนาสนใจมากข้ึน และ

ปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลสารสนเทศใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน รวมถึงการเพิ่มจํานวนขอมูล

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสใหมีมากข้ึน เชน  หนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส  งานวิจัยของ

วิทยาลัย ขอมูลอาเซียน และฐานขอมูลตางๆ   

 
 

 2.3.2  การบํารุงดูแลรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

 ศูนยวิทยบริการไดติดตอกับบริษัทนวสาร ในเรื่องการเคล่ือนยายขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูล 

OPAC  ไปยังเครื่อง Server เครื่องใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งทําใหผูใชขอมูลสามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ยังปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถรองรับขอมูล

อิเล็กทรอนิกส และทําใหสามารถเขาอานเอกสารฉบับเต็ม (full text) ได 

 

2.3.3  การรวบรวมขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 ศูนยวิทยบริการดําเนินการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) ท่ีไดรวบรวมไวแลว บันทึกลง

ฐานขอมูล OPAC  จํานวน 373 รายการ  รวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journals)  จํานวน 51 

รายการ และรวบรวมเอกสารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส (e-research) จํานวน  117  รายการ ซึ่งขอมูล

อิเล็กทรอนิกสท้ังหมดนี้ ผูใชบริการสามารถอานเอกสารฉบับเต็ม (full text) ได  
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 นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังรวบรวมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอีก 51 ฐาน ซึ่งมีท้ังฐานขอมูลท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ ขอมูลท่ีสืบคนไดจะเปนในลักษณะเชิงบรรณานุกรม หรือ บทคัดยอ (abstract) 

หรือเอกสารฉบับเต็ม (full text) ขอมูลอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดนําเสนออยูบนเว็บไซตของศูนยฯ  
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2.3.3 ประชาสัมพันธศูนยวิทยบริการ 

 ศูนยวิทยบริการจัดทําแผนพับเพื่อประชาสัมพันธขอมูลของศูนยฯ ในเบ้ีองตน และจัดทําคูมือ

การใชศูนยวิทยาบริการข้ึน โดยมีวัตถูประสงคให อาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  หรือผูสนใจท่ัวไป  ได

อานเพื่อเพิ่มความเขาใจในบทบาทและความเปนมาของศูนยฯ รวมถึงข้ันตอนและวิธีการเขาใชศูนยฯ 

อยางถูกตอง 
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2.4 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 2.4.1  จํานวนผูเขาใชบริการศูนยวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

เดือน จํานวน/คร้ัง 
มิถุนายน 2556 2,151 
กรกฎาคม 2556 2,902 
สิงหาคม 2556 3,737 
กันยายน 2556 3,296 
ตุลาคม 2556 2,071 
พฤศจิกายน 2556 2,233 
ธันวาคม 2556 1,683 
มกราคม 2557 2,560 
กุมภาพันธ 2557 2,604 
มีนาคม 2557 1,989 
เมษายน 2557 1,048 
พฤษภาคม 2557 626 
รวม 26,900 
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2.4.2 จํานวนผูเขาใชบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2556 

ประเภทผูใชบริการ 
ป 2556 ป 2557 

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 221 454 377 290 3 370 343 371 166 16 34 21 
เจาหนาท่ี 15 21 27 9 11 21 8 7 14 5 9 1 
อาจารย 291 193 249 231 287 222 193 201 133 109 122 54 
บัณฑิตวิทยาลัย 8 43 4 9 2 5 6 7 19 7 20 3 

รวม 535 711 657 539 303 618 550 586 332 137 185 79 
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2.5 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

 2.5.1 มุมนิทรรศการอาเซียน 

 ศูนยวิทยบริการจัดมุมแสดงนิทรรศการอาเซียนเพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ใน

กลุมประเทศอาเซียน (10 ประเทศ)  ไดแก  หนังสือของแตละประเทศ  ธงประจําชาติ  ดอกไมประจํา

ชาติ  สถิติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เปนตน 
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2.5.2 แนะนําหนังสือใหมประจําเดือน 

 ศูนยวิทยบริการจัดมุมแนะนําหนังสือใหมท่ีนาสนใจประจําเดือน  เพื่อใหผูใชบริการไดทราบและ

เลือกอานหนังสือใหมท่ีอยูในความสนใจ 
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 2.5.5 ปายนิเทศความรู 

 บรรณารักษของศูนยวิทยบริการไดฝกสอนใหนักศึกษาในรายวิชาการเขียนรายงานและการ

คนควา ใหรูจักการคนควาหาความรูตางๆ ในศูนยฯ มาจัดทําปายนิเทศความรูบนบอรดหนาหองศูนยฯ  

โดยมีการหมุนเวียนผลัดเปล่ียนการจัดทําปายนิเทศความรูเปนกลุม ๆ ปายนิเทศท่ีจัดทํา มี จํานวน 3 

ปาย ดวยกัน 
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รายช่ือวารสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ลําดับท่ี รายช่ือ กําหนดออก 
1. ลิซา รายสัปดาห 
2. มติชนสุดสัปดาห รายสัปดาห 
3. สุดสัปดาห รายปกษ 
4. ผูสงออก รายปกษ 
5. ขวัญเรือน รายปกษ 
6. ชีวจิต รายปกษ 
7. Health Today รายเดือน 
8. หมอชาวบาน รายเดือน 
9. Health & Cuisine รายเดือน 
10. National Geographic    (ภาษาไทย) รายเดือน 
11. Update รายเดือน 
12. Micro computer รายเดือน 
13. Computer Today รายเดือน 
14. E-Leader รายเดือน 
15 E.commerce รายเดือน 
16. การเงินการธนาคาร รายเดือน 
17. เอกสารภาษีอากร รายเดือน 
18. Health & Cuisine รายเดือน 
19. สรรพากรสาสน รายเดือน 
20. อสท. รายเดือน 
21. MBA รายเดือน 
22. Marketer รายเดือน 
23. Brand Age รายเดือน 
24. เท่ียวรอบโลก รายเดือน 
25. เพื่อนเดินทาง รายเดือน 
26. รีดเดอรไดเจสท รายเดือน 
27. Future รายเดือน 
28. Digital Camera รายเดือน 
29. Gourmet&Cuisine รา ย เดือน 
30. คําพิพากษาฯ - 
31. บทบัณฑิตย - 
32. ดุลพาห รายเดือน 
33. Computer Arts Thailand รายเดือน 
34. CG.Plus รายเดือน 
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ลําดับท่ี รายช่ือ กําหนดออก 
35. วิชาการสาธารณสุข ราย 2 เดือน 
36 ฉลาดซื้อ ราย 2 เดือน 
37. กรมบัญชีกลาง ราย 2 เดือน 
38. จุลสารขอมูลสมุนไพร ราย 3 เดือน 
39. สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ราย 3 เดือน 
40. นักบริหาร ราย 3 เดือน 
41. วิชาชีพบัญชี ราย 3 เดือน 
42. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน ราย 3 เดือน 
43. บริหารธุรกิจ ราย 3 เดือน 
44. นิติศาสตร ราย 4 เดือน 
45. กฎหมายปกครอง ราย 4 เดือน 
46. กฎหมาย ราย 4 เดือน 
47. ศาลรัฐธรรมนูญ ราย  4  เดือน 
48. นิเทศศาสตร ราย 4 เดือน 
49. สาธารณสุขและการพัฒนา ราย 4 เดือน 
50. สาธารณสุขศาสตร ราย 4 เดือน 
51. การประชาสัมพันธและการโฆษณา ราย 6 เดือน 
52. รัฐประศาสนศาสตร ราย 6 เดือน 
54. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ราย 6 เดือน 
55. วารสารวิชาการ รายเดือน 
56. อนุสารอุดมศึกษา รายเดือน 
57. วิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย รายเดือน 
58. จิตพฤติกรรมศาสตรระบบพฤติกรรมไทย รายเดือน 
59. อุตสาหกรรมสาร ราย 2 เดือน 
60. สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ราย 3 เดือน 
61. นโยบายการขนสงและจราจร ราย 3 เดือน 
62. วารสารวิชาการ รายเดือน 
63. F0RTUNE รายสัปดาห 
64. TIME รายสัปดาห 
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รายช่ือหนังสือพิมพ 
 

ลําดับท่ี รายช่ือ กําหนดออก 
1. ไทยรัฐ รายวัน 
2. เดลินิวส รายวัน 
3. มติชน รายวัน 
4. ขาวสด รายวัน 
5. โพสตทูเดย รายวัน 
6. กรุงเทพธุรกิจ รายวัน 
7. Bangkok Post รายวัน 
8. ฐานเศรษฐกิจ ราย 3 วัน 
9. ประชาชาติธุรกิจ ราย 4 วัน 

 
 

รายช่ือวารสารอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับท่ี รายช่ือวารสารอิเล็กทรอนิกส สํานักพิมพ 
1. จดหมายขาวประชากรและสังคม  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. จุลสารรักษสุขภาพ  ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
3. บทความกฎหมาย  ศูนยวิทยบริการศาลยุติธรรม สํานักงานศาล

ยุติธรรม 
4. ราชกิจจานุเบกษา  สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
5. วารสารการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

6. วารสารการจัดการส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
7. วารสารการบริการและการทองเท่ียว สมาคมนักวิชาการการทองเท่ียว (ประเทศไทย) 

มหาวิทยาลัยสยาม 
8. วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9. วารสารการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม 
สํานักท่ีปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

10. วารสารจุฬาอายุรศาสตร ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11. วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
12. วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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ลําดับท่ี รายช่ือวารสารอิเล็กทรอนิกส สํานักพิมพ 
13. วารสารบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

14. วารสารประชากร สมาคมนักประชากรไทย 
15. วารสารประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
16. วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
17. วารสารพัฒนบริหารศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
18. วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
19. วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
20. วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
21. วารสารรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
22. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน 
23. วารสารวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม 
24. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ศูนยสงเสริมงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 

สํานักงานอธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุร ี

25. วารสารวิชาการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

26. วารสารวิชาชีพบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิยาลัย
ธรรมศาสตร 

27. วารสารวิทยาการจัดการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

28. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
29. วารสารโภชนาการ สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย 
30. วารสารเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 
31. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
32. วารสารเศรษฐศาสตรประยุกต ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
33. วารสาร สกสค. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
34. วารสารสงขลานครินทร ฉบับ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ลําดับท่ี รายช่ือวารสารอิเล็กทรอนิกส สํานักพิมพ 
35. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน 

(รายเดือน) 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

36. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน 
(รายไตรมาส) 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

37. วารสารสถานการณตลาดแรงงาน 
(รายป) 

กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

38. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ 

39. วารสารสถิติ (รายไตรมาสและรายป) สํานักงานสถิติแหงชาติ 
40. วารสารสมาคมนักวิจัย สมาคมนักวิจัย 
41. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

42. วารสารสาธารณสุขศาสตร คณะสาธาณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
43. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
44. วารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

45. วารสารส่ิงแวดลอม สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

46. วารสารส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

47. วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย 
กรมสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

48. วารสารหมออนามัย สมาคมหมออนามัย 
49. วิทยาสารเกษตรศาสตร : 

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

50. วิทยาสารเกษตรศาสตร : 
สังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

51. สารสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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รายช่ือฐานขอมูลหนังสือและวารสาร 

ลําดับท่ี รายช่ือฐานขอมูลหนังสือและวารสาร หนวยงานผูจัดทํา 
1. ฐานขอมูลหนังสือ OPAC  ของศูนยวิทย

บริการ 
บริษัทนวสาร  

2. ThaiLis – Thai Library Integrated 
System  

โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

3. คลังขอมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai 
National Research Repository) 

คณะทํางานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบ
ขอมูลวิจัยของประเทศ 

4. คลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพ  สวรส.และองคการเครือขาย 
5. ฐานขอมูลการประชุมทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  
ศูนยสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. ฐานขอมูลงานวิจัย  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
7. ฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนา  สกว. 
8. ฐานขอมูลงานวิจัย  คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
9. ฐานขอมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

10. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย สวทช. 
11. ฐานขอมูลงานวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
12. คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
13. ฐานขอมูล TDRI สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
14. ฐานขอมูลศูนยวิจัยกสิกรไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
15. ฐานขอมูลทางดานกฏหมาย หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม 
16. ฐานขอมูลงานวิจัยดานแรงงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
17. ฐานขอมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชนูปสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 
18. ฐานขอมูลเช้ือพันธุกรรมพืช ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ 
19. ฐานขอมูลทางดานสมุนไพร สํานักงานขอมูลสมุนไพร 
20. ฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา สํานักนายกรัฐมนตรี 
21. ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดาน

สารเคมี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

22. ฐานขอมูลงานวิจัยสัตวปกในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
23. ฐานขอมูลกรมทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา 
24. คลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพของ

สถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และองคกร
เครือขาย 

25. ฐานขอมูลนักวิชาการไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
26. ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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27. ฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศ
ไทย 

โครงการวิจัยและพัฒนาพิพธิภัณฑทองถ่ิน 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

28. ฐานขอมูลการลงทุนในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
29. ฐานขอมูลดานการสัตวในประเทศไทย หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตว

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
30. ฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาลใน

ประเทศไทย 2531-2548 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

31. ฐานขอมูลการเกษตรของประเทศไทย ศูนยสนเทศทางการเกษตรแหงชาติ 
32. ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวน

พฤกษศาสตร 
ศูนยขอมูลพืช สํานักวิชาการ-วิจัย องคการ
สวนพฤกษศาสตร 

33. ALA: American Library Association American Library Association 
34. Arxiv.org E-Print Archive Cornell University Library 
35. ฐานขอมูล CABI CABI 
36. ฐานขอมูล Chemcenter American Chemical Society 
37. ฐานขอมูล DOAJ - 
38. Energy Citations Database (ECD) U.S. Department of  Energy 
39. European Patents European PatentsOffice 
40. Institute of physics The Institute of Physics, UK. 
41. Issues in science & Technology 

Librarianship 
The Science & Technology Section, 
Association of College & Research Libraries 

42. Librarian's Index The iSchool at Drexel, College of 
Information Science and Technology 

43. National Human Genome Research 
Institute 

National Human Genome Research Institute 

44. National Science Foundation National Science Foundation 
45. SciCentral SciCentral Editors 
46. Thai Patents กรมทรัพยสินทางปญญา 
47. Civil Engineering Database (CESB) American Society of Civil Engineers (ASCE) 
48. US Patents US Patent and Trademark Office 
49. Aardvark: Asian Resources for Librarian - 
50. CIA World FactBook The Central Intelligence Agency, U.S.A. 
51. A to Z World Business World Trade Press 
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อุปกรณสารสนเทศท่ีมีสําหรับศูนยวิทยบริการ สําหรับสืบคนและใหบริการอินเทอรเน็ตมีดังนี้ 
 

CPU RAM HDD จํานวน 

Intel Pemtium (R) 2.70 Ghz 2.98 GB 500 GB 10 
Intel Pentium 4  2.80 Ghz 480 MB 40 GB 4 
Intel Core i3 3.30 Ghz 3.24 GB 500 GB 2 

 
 


