
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2564 



  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

ค าน า 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจที่ส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จ ดังนั้น กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ พ้ืนที่และงำนบริกำร

ของห้องสมุด จึงเป็นภำรกิจของหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและ

คุณภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกร

สำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่ให้บริกำร ซึ่งต้องมี

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วน

ร่วมของคณะ หลักสูตร หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำรำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ที่จะเป็นข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

หน่วยงำน โดยเฉพำะคณะหลักสูตรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำ

ข้อมูลไปใช้ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ตลอดจนกำรด ำเนินงำนในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะสนับสนุนให้คณะ  หลักสูตร และ

หน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกร

สำรสนเทศ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงครบถ้วน และน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบด ำเนินงำนภำยใน อันเป็นกลไกส ำคัญสู่

กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรท ำงำนของคณะ หลักสูตร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และมหำวิทยำลัย

ต่อไป 
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บทน า

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของส านักวิทยบริการฯ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบทบำทหน้ำที่และภำรกิจที่ส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จ โดยด ำเนินกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งทรัพยำกร
สำรสนเทศ เช่น หนังสือ ต ำรำ วิจัย วิทยำนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนควำมพร้อมทำงด้ำนกำยภำพ กำรจัดสถำนที่และสภำพบรรยำกำศกำรเรียนรู้ 
รวมถึงบริกำรต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำ โดยเน้นตรงต่อควำมต้องกำร ทันสมัยมี
จ ำนวนที่เพียงพอ และมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 

   ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน้ำที่จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้อง ตำมควำมต้องกำรของ
คณะ หลักสูตร และสังคม ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและผลงำนวิชำต่ำง ๆ กำรอย่ำงมีคุณภำพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับสังคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ สำมำรถเข้ำ
ใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ รวมถึงกำรถ่ำยทอด องค์ควำมรู้ สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองและสังคมได้ โดยด ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ หนังสือ 
ต ำรำ วิจัย วิทยำนิพนธ์ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง/วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น และทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืน ๆ ที่
มุ่งเน้นกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันต่อ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำ 

 ในฐำนะหน่วยงำนสนับสนุนที่มีบทบำทภำรกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยสำมำรถด ำเนินงำนได้บรรลุตำมนโยบำย เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจัดท ำ
รำยงำนกำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส ำหรับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนต่ำง ๆ  โดยเฉพำะคณะ/หลักสูตรและมหำวิทยำลัย สำมำรถน ำ
ข้อมูลไปใช้อ้ำงอิงในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
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ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ โดยมีหลักกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ โดยมุ่งเน้นด ำเนินกำรจัดหำให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของหลักสูตรและสังคม ให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดกับสังคม เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมหลำกหลำยรูปแบบ (Platform) มีคุณภำพมำตรฐำน
สอดคล้องตำมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำสังคม สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึ ง 
เสมอภำค ทุกที่ทุกเวลำ เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม รวมทั้งส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำร
พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนและสังคม ทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ด ำเนินกำรรวบรวมและให้บริกำรมี ดังนี้ 

 1. สิ่งพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียน หนังสือทั่วไป 
ควำมรู้ทั่วไป/สำรคดี/บันเทิงคดี หนังสืออ้ำงอิง หนังสือหำยำก นวนิยำย เรื่องสั้น รำยงำนประจ ำปี รำยงำน
กำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ รวมถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำร นิตยสำร จุลสำร หนังสือพิมพ์ 
 2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) ได้แก่  ซีดีรอมมัลติมี เดีย (สำรคดี บันเทิงคดี
ภำพยนตร์) ซีดีรอมประกอบหนังสือ สื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นบริกำรที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมสื่อ
มัลติมีเดียด้ำนต่ำง ๆ มำให้บริกำร เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกศึกษำค้นคว้ำ/สร้ำงควำมบันเทิงตำมควำมสนใจ
ผ่ำนประสำทสัมผัสทำงหูและตำ  

3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศที่จัดเก็บอยู่ในรูปข้อควำม 
อักษร ภำพและเสียงไว้โดยกำรแปลงสำรสนเทศให้เป็นสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือส ำหรับ
จัดเก็บ และแสดงผลโดยกำรแปลงสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นสัญญำณภำพและเสียง ได้แก่ 

3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เป็น 
ทรัพยำกรที่สร้ำงขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สำมำรถอ่ำนเอกสำรผ่ำนทำงหน้ำ
จอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พกพำอ่ืน ๆ ได้  รวมไปถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ถูกดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถแสดงผล
ออกมำได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  จัดเก็บในฐำนข้อมูลเพ่ือให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำได้ เช่น มือถือ (Mobile) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพค (iPad) เป็นต้น 
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3.2 ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของรำยกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ เรียกว่ำ OPAC เพ่ือค้นหำ
ทรัพยำกร โดยแจ้งรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย เลขเรียกหนังสือ สถำนที่จัดเก็บ 
บทคัดย่อ สถำนภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนที่จะไปหำตัวเล่มบนชั้น  และสำมำรถแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประชำสัมพันธ์ 

ในปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้
บริกำรผู้ใช้ โดยแยกตำมประเภทของทรัพยำกร ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ประเภททรัพยากร จ านวนทรัพยากร 
1. หนังสือ (เล่ม) 147,521 
2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 12,273 
3. วำรสำร/นิตยสำร (เล่ม) 22,551 
4. วิจัย/วิทยำนิพนธ์ (เล่ม) 15,642 
5. e-Books (เล่ม) 3,845 
6. e-Magazine (เล่ม) 910 
รวมทรัพยำกร 202,742 

          หมำยเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
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แผนภูมิแสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

1. หนังสือ (เล่ม) 2. สื่อโสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 3. วำรสำร/นิตยสำร (เล่ม)

4. วิจัย/วิทยำนิพนธ์ (เล่ม) 5. e-Books (เล่ม) 6. e-Magazine (เล่ม)
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศประจ าหลักสูตร/สาขา 

 ปีกำรศึกษำ 2564 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เปิด
สอนทั้งสิ้น 81 สำขำวิชำ แบ่งเป็นระดับปริญญำตรี 63 สำขำวิชำ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 1 สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท 9 สำขำวิชำ และระดับปริญญำเอก 8 สำขำวิชำ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย และ
ระดับกำรศึกษำได้ ดังนี้ 

หน่วย : สาขาวิชา 

คณะ/วิทยาลัย 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญำตร ี ป.บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. คณะครุศำสตร์ 11 1 - - 12 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 13 - - - 13 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 7 - - - 7 
4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 - - - 3 
5. คณะวิทยำกำรจัดกำร 9 - - - 9 
6. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 12 - - - 12 
7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 4 - - - 4 
8. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 4 - - - 4 
9. บัณฑิตวิทยำลัย - - 9 8 17 

รวมทั้งหมด 63 1 9 8 81 
 

ข้อมูลจาก : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ณ วันที่ 23 เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2564   
                (https://shorturl.asia/T9bq7) 
 กำรด ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกิดจำกควำมร่วมมือของคณะ/หลักสูตร ในกำรคัดเลือก
และจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้ตรงต่อควำมต้องกำร สอดคล้องเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ และเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้บริกำร ซึ่งได้แก่ 
หนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิตยสำร วิจัย/วิทยำนิพนธ์ e-Books และ e-Magazine เพ่ือกำรเรียนรู้ทุก
ประเภท ซึ่งมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีเนื้อหำสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตร/สำขำต่ำง ๆ ดังนี้ 



 
5 

 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

1. คณะครุศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

26,249 1,847 28,096 55 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ 

23,629 1,987 25,616 8 

3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

33,877 2,505 36,382 117 

4. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
และวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

37,432 2,469 39,901 117 

5. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

30,023 2,237 32,260 24 

6. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำภำษำจีน 19,137 1,085 20,222 30 
7. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 26,001 1,791 27,792 29 
8. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
คณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

23,687 1,999 25,686 13 

9. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

30,023 2,227 32,250 24 

10. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
ประถมศึกษำ 

27,656 2,238 29,894 85 

11. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

30,348 2,453 32,801 24 

ระดับประกำศนียบัตร 
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
สำขำวิชำชีพครู 

23,117 1,960 25,077 88 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรจัดกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

14,427 1,834 16,261 25 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต์ 

23,981 2,442 26,423 23 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
คหกรรมศำสตร์ 

29,550 3,134 32,684 17 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 25,825 1,539 27,364 6 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

9,258 832 10,090 18 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

9,256 812 10,068 18 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมอำหำรและเครื่องดื่มสุขภำพ 

8,750 1,389 10,139 31 

8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 

17,397 1,715 19,112 31 

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
มำตรวิทยำอุตสำหกรรมและระบบคุณภำพ 

13,613 1,511 15,124 16 

10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

9,256 812 10,068 20 

11. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

12,009 1,893 13,902 22 

12. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

18,964 2,417 21,381 32 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

13. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 

7,892 1,599 9,491 24 

 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1 .  หลั กสู ตร เทคโน โลยีบัณฑิต  สำขำวิ ชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

14,744 2,281 17,025 40 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

3,445 3,224 6,669 12 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ 

15,125 2,441 17,566 43 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

21,187 332 21,519 40 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล 

18,438 2,751 21,189 40 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

12,467 2,423 14,890 40 

7. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง) 

14,812 2,295 17,107 40 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ
เกษตรศำสตร์ 

15,785 1,648 17,433 35 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

16,569 2,145 18,714 14 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 

7,178 638 7,816 35 

 

5. คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศ
ศำสตร์ 

23,095 1,954 25,049 27 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรทั่วไป 

29,599 1,883 31,482 82 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 

32,349 2,395 34,744 43 

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

24,373 2,418 26,791 32 

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรธุรกิจ 

35,556 2,660 38,216 82 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจ
ดิจิทัล 

24,510 2,154 26,664 69 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 29,569 1,883 31,452 63 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรท่องเที่ยว 

27,115 2,071 29,186 35 

9. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์ 

39,526 1,856 41,382 22 

 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นิติศำสตร์ 

25,250 1,690 26,940 57 

2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

45,717 2,620 48,337 63 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรพัฒนำชุมชน 

43,864 3,024 46,888 78 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
จิตวิทยำ 

10,552 1,107 11,659 37 

5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
ดุริยำงคศิลป์ 

17,061 1,434 18,495 8 

6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ทัศนศิลป์ 

17,422 1,637 19,059 22 

7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทยเพ่ือนวัตกรรมกำรสื่อสำร 

19,202 1,592 20,794 27 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

20,902 2,046 22,948 15 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรนำนำชำติ 

20,817 2,044 22,861 15 

10. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ศิลปะกำรแสดง 

13,032 1,129 14,161 10 

11. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 

58,575 3,342 61,917 86 

12. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์ 

23,668 2,107 25,775 17 

 

7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน (หลักสูตรนำนำชำติ) 

24,302 2,530 26,832 44 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรจัดกำรธุรกิจกำรบริกำรผู้สูงอำยุ (หลักสูตร
สองภำษำ) 

47,038 2,667 49,705 25 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรค้ำ 

29,216 2,077 31,293 81 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรจัดกำรกำรบริกำรและกำรโรงแรม 

37,023 2,824 39,847 69 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร 
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรสถำนพยำบำล 

20,491 2,269 22,760 28 

2. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

18,903 1,993 20,896 28 

3. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สุขภำพและควำมงำม 

17,767 1,703 19,470 52 

4. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

19,289 1,911 21,200 34 

 

9. บัณฑิตวิทยาลัย 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร  
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

ระดับปริญญำโท 
1. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน 

27,110 2,016 29,126 28 

2. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

40,577 2,844 43,421 28 

3. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 

25,129 2,602 27,731 52 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรเทคโนโลยี 

17,663 2,382 20,045 39 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร  
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร 

17,143 1,807 18,950 35 

6. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

44,011 1,498 45,509 63 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

12,462 1,465 13,927 22 

8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรธุรกิจ 

35,391 2,330 37,721 82 

9. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 

32,628 2,768 35,396 28 

ระดับปริญญำเอก 
1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน 

27,111 2,016 29,127 28 

2. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
กำรบริหำรกำรศึกษำ 

40,812 2,844 43,656 28 

3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมกำรพัฒนำ 

28,293 7,996 36,289 47 

4. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

44,011 1,508 45,519 63 

5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
สิ่งแวดล้อมศึกษำ 

11,965 1,893 13,858 22 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ 

35,391 2,334 37,725 82 

7. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 

32,628 2,768 35,396 28 
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

หลักสูตร/สาขา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ (รายการ) วารสาร/นิตยสาร  
(ชื่อเรื่อง) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

8. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 

25,129 2,602 27,731 52 

หมำยเหตุ : 1. ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 
     2. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 รำยกำร สำมำรถใช้ได้มำกกว่ำ 1 สำขำวิชำ 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

  นอกจำกทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิ ตยสำร งำนวิจัย/
วิทยำนิพนธ์ที่เป็นสิ่งพิมพ์แล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังจัดหำสำรสนเทศที่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
e-Books, e-Magazine กฤตภำคข่ำวออนไลน์ (Clipping Online) และฐำนข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้บริกำร
สืบค้นสำรสนเทศออนไลน์จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้นเพ่ือประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน และค้นคว้ำงำนวิจัยได้ โดยสำมำรถ
แบ่งเป็น 

 1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมาชิก 
     เป็นบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิสก์ที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ บอกรับเป็นสมำชิก ซึ่งเป็นฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ วำรสำรและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมเนื้อหำที่เกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอน  กำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือกำรวิจัยที่มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 6 ฐำน ได้แก่  
  
ล าดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด 

1 MiC e-Library  
ห้องสมุดข่ำว  

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศ 4 ฉบับ 
ได้แก ่ มติชน มติชนสุดสัปดำห์ ข่ำวสด และประชำชำติธุรกิจ สืบค้นได้ง่ำยโดย
ใช้ค ำค้น หัวเรื่อง หรือเลือกอ่ำนได้ตำมหมวดหมู่ ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องกำรข่ำว
ย้อนหลังสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ .pdf  เข้ำใช้บริกำรได้ที่ชั้น 1 
อำคำรวิทยบริกำร (ให้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ)   
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  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 

ล าดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด 
2 ฐำนข้อมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  
iG Library 

iG Library เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดซื้อในนำมภำคเครือข่ำย
ควำมร่วมมือส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ สำมำรถใช้หนังสือ
ร่วมกัน มีเนื้อหำครอบคลุมสำขำวิชำกำรบริหำรและจัดกำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ 
กำรเมืองกำรปกครอง ธรรมำภิบำล กฎหมำย ศึกษำศำสตร์ ศำสตร์ว่ำด้วยกำร
จัดกำรห้องสมุด ภำษำและภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถ 
Copy, Print, Download แปลเป็นภำษำต่ำง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ 
Function กำรใช้งำนอ่ืน ๆ ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย หรือ
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่เมื่อต้องกำรใช้งำนนอกเครือข่ำย 

3 e-Magazine 
ฐำนข้อมูลนิตยสำร
ออนไลน ์

นิตยสำรและหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร โดย
ออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชันสำมำรถอ่ำนนิตยสำรฉบับปัจจุบันได้รวดเร็วกว่ำ
ฉบับตีพิมพ์ รวมทั้งสำมำรถอ่ำนฉบับย้อนหลังได้ตำมควำมต้องกำร (เฉพำะ
เครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย) 

4 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
EBSCO Discovery 
Service 

EBSCO เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนำมภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ สำมำรถใช้หนังสือร่วมกัน 
ประกอบด้วยหนังสือทุกสำขำวิชำ ได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือทุก
สำขำวิชำได้แก่ วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ พยำบำล 
ศึกษำศำสตร์ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ เป็นต้น ใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย หรือเข้ำสู่ระบบโดยใช้อีเมล VRU เมื่อต้องกำรใช้
งำนนอกเครือข่ำย 

5 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Gale 
Virtual Reference 
Library 

Gale Virtual Reference Library ฐำนข้อมูลหนังสือ อิ เล็กทรอนิกส์  (e-
Books) ที่รวบรวมหนังสือสำขำวิชำต่ำง ๆ อำทิ Business, Environment, 
History, Information and Publishing, Law, Medicine, Religion, 
Science, Social Science และ Technology สำมำรถใช้งำนได้ ไม่จ ำกัด
จ ำนวนผู้ใช้ 

6 ระบบห้องสมุด  
SE-ED E-Library 

เป็นระบบให้บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย ประกอบด้วยเนื้อหำใน
สำขำวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอน เข้ำใช้บริกำรด้วยเว็บไซต์ 
http://se-ed.belibcloud.com ในโปรแกรม Google Chrome และสำมำรถ
ใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน SE-ED E-Library ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร iOS 
และ Android  
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 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
     เป็นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ UniNet ส ำนักงำน
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือกำรใช้ทรัพยำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน และเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ตลอดจนเอกสำรฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งฐำนข้อมูลเพ่ือกำรอ้ำงอิง (Reference Database) ในกำร
ให้บริกำรแก่คณำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 10 ฐำนข้อมูล ได้แก่  
 

ล าดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด 
1 วิทยำนพินธไ์ทย (TDC : Thai 

Digital Collection) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
บริกำรต่อเนื่อง 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม โดยเฉพำะวิทยำนิพนธ์และรำยงำนวิจัย 
รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศภำยใต้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ (ThaiLis) นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรเข้ำใช้บริกำร นั้นจะต้องเข้ำใช้งำนจำก
คอมพิวเตอร์ภำยในห้องสมุดสมำชิก 

2 ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม
ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำไทย 
(UCTAL) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
บริกำรต่อเนื่อง 

ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมเพื่อกำรสืบค้นรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกชนิดจำกห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ ใน
ประเทศไทย 

3 ACM Digital Library 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 
 

เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมำยข่ำว และเอกสำรในกำรประชุมวิชำกำรที่
จัดท ำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่ ง
เนื้ อหำ เอกสำรประกอบด้วยข้อมูลที่ ส ำคัญ เช่น  รำยกำร
บรรณำนุกรม สำระสังเขป article reviews และบทควำมฉบับเต็ม 
ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน 

4 SpringerLink – Journal 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วยวำรสำรและ
เอกสำรฉบับเต็มไม่น้อยกว่ำ 1 ,800 ชื่อ จำกข้อมูลปี 1997 – 
ปัจจุบัน 
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ล าดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด 
5 American Chemical Society 

Journal (ACS) 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

เป็นฐำนข้อมูลที่รวบรวมบทควำม และงำนวิจัย จำกวำรสำร
ทำงด้ำนเคมีและสำขำที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจำกวำรสำรทั้งที่
พิมพ์เป็นรูปเล่ม วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) 
ข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นเป็นเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) และ
รูปภำพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

6 Emerald Management 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

มีบทควำมฉบับเต็ม (Full text) ของวำรสำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
210 รำยชื่อ ครอบคลุมสำขำวิชำทำงด้ำนกำรจัดกำร 9 สำขำวิชำ 
ได้แก ่
   1) Accounting, Finance & Economics 
   2) Business, Management & Strategy 
   3) Tourism & Hospitality Management 
   4) Marketing 
   5) Information & Knowledge Management 
   6) HR, Learning & Organization Studies 
   7) Operations, Logistics & Quality 
   8) Property Management & Built Environment 
   9) Public Policy & Environmental Management 

7 Academic Search Ultimate 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำระดับโลกที่มีขนำดใหญ่และดีที่สุด รวบรวม
วำรสำรทำงวิชำกำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสำขำวิชำ
กำรศึกษำ อำทิเช่น วิศวกรรมศำสตร์ ดำรำศำสตร์ มำนุษย์วิทยำ 
ชีว เวชศำสตร์  สุขภำพ กฎหมำย คณิตศำสตร์  เภสัช วิทยำ 
ศึกษำศำสตร์ สตรีศำสตร์ สัตวศำสตร์ และสำขำอ่ืนๆอีกมำกมำย 
ฐ ำนข้ อมู ลนี้ เ ป็ น เ วอร์ ชั่ น อัพ เกรดของ  Academic Search 
Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในกำรเข้ำถงึ
แบบเปิด (non-open access journals )มำกกว่ำ 5,000 ชื่อเร่ือง 

8 EBSCO Discovery Service 
(EDS) Plus Full Text 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

เป็นระบบกำรสืบค้นงำนวิจัยออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึงทุกฐำนข้อมูล
ที่ทำงกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บอกรับให้สมำชิกทั้ง 80 สถำบัน โดยให้ผลกำรสืบค้นที่แม่นย ำและ 
จัดล ำดับควำมเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมำพร้อมกับ Education 
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ล าดับ ฐานข้อมูล รายละเอียด 
Source ฐำนข้อมูลฉบับเต็มด้ำนศึกษำศำสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสำรกำร
ประชุมที่เก่ียวข้องกับด้ำนศึกษำศำสตร์หลำยพันรำยกำร ครอบคลุม
ทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงควำมเชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกำรศึกษำ โดย
มีวำรสำรฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด(non-open access 
journals)มำกกว่ำ 900 ชื่อเรื่อง 

9 ScienceDirect 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full-text) ของวำรสำรครอบคลุม 
4 สำขำวิชำ ได้แก่ 1) Agricultural and Biological Sciences 
2) Computer Science 3) Engineer และ 4) Social Sciences 
สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 

10 Engineering Source 
ระยะเวลาให้บริการ : 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 

เป็นฐำนข้อมูลออกแบบมำส ำหรับผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมและ
นักวิจัยด้ำนวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหำที่ครอบคลุม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำวิศวกรรมจ ำนวนมำก เช่น วิศวกรรม
กำรบิน ไฟฟ้ำ โยธำ เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ 
   • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่ำ 1,600 ชื่อเรื่อง 
   • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสำร วำรสำรและ สิ่งตีพิมพ์ทำง
วิชำกำรกว่ำ 3,000 ชื่อเรื่อง 

หมำยเหตุ : จ ำนวนฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรในแต่ละปีงบประมำณอำจมีหรือไม่มีข้ึนอยู่กับกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
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ความพร้อมทางด้านพื้นที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและการใหบ้ริการ

ความพร้อมด้านพื้นที่ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำยภำพเพ่ือกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร รองรับกำรใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอก  โดยกำรจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่
สะดวกสบำยและมีมำตรฐำน ตำมนโยบำยคุณภำพที่เกี่ยวกับผลผลิตด้ำนกำรปรับปรุงและกำรจัดพ้ืนที่บริกำร
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน ปรับปรุงพ้ืนที่บริกำร
ภำยในและภำยนอกอำคำรเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและจัดให้มีมุมต่ำง ๆ โดยเน้นบรรยำกำศที่ 
ร่มรื่นเป็นกันเอง มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถรองรับควำมต้องกำรในด้ำนกำรพักผ่อนตำมอัธยำศัยของ
นักศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นกลุ่มอำคำร ประกอบด้วย อำคำรหอสมุด (2 ชั้น) อำคำรวิทยบริกำร  (4 ชั้น) 
และพ้ืนที่ต่อขยำยนอกอำคำร แยกเป็นพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้ 15 พ้ืนที่ และพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 3 พ้ืนที่  ได้แก่ พ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  VRU CO-LEARNING SPACE, Learning Space and  
Sandbox และ Online VRU MINDSPACE อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ โดยจัดให้บริกำรในแต่ละพ้ืนที่ดังนี้ 

1. อาคารหอสมุด 
 1.1 ห้องตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท พระภัทรมหำรำช 
      จัดเป็นพ้ืนที่ให้บริกำรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รวบรวมทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เกี่ยวกับพระรำชประวัติพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) กำรทรงงำนในด้ำนโครงกำรตำมพระรำชด ำริ แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรอย
เบื้องพระยุคลบำท ทฤษฎีใหม่ กำรจัดแสดงนิทรรศกำรในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเก็บสำรสนเทศในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เพื่อเป็นแหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร โดยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ที่ชั้น 1 อำคำรหอสมุด 
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 1.2 ห้องพระประวัติเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์  
      เป็นพื ้นที ่จ ัดแสดงเกี ่ยวกับพระประวัต ิสมเด็จพระรำชปิต ุจฉำ เจ ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์      
กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร องค์ประธำนก ำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรียวิทยำลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 
จัดแสดงพระสำทิสลักษณ์ ที่รวบรวมจำกหนังสือและสิ่งพิมพ์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งภำพถ่ำยเหตุกำรณ์
ส ำคัญ ๆ ของมหำวิทยำลัยในอดีต โดยสำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ที่ชั้น 1 อำคำรหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ ท ำกิจกรรม Learning Space  
      พ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำตำมอัธยำศัย ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ทั้งในด้ำนกำรทบทวนบทเรียน ปรึกษำหำรือร่วมกัน ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษำ โดยจัดเตรียมเครือข่ำยไร้สำยและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก ปรับพ้ืนที่ให้มีบรรยำกำศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรค้นคว้ำและพักผ่อนตำมอัธยำศัย     
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 1.4 ห้องปฏิบัติกำร Inspiration Lab (iLAB) 
      พ้ืนที่ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติกำร MacOS เพ่ือใช้ในกำรอบรมต่ำง ๆ ทั้งกำร
สืบค้นข้อมูลออนไลน์ กำรใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์ กำรจัดประชุมออนไลน์ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
สำขำวิชำต่ำง ๆ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริกำร
โปรแกรมทำงด้ำนกรำฟฟิกแก่นักศึกษำเพ่ือใช้ใน
กำรเรียน กำรศึกษำค้นคว้ำและฝึกทักษะกำรใช้งำน
ระบบปฏิบัติกำร MacOS และทักษะด้ำนโปรแกรม
กรำฟิก โดยสำมำรถลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรได้ที่
เคำน์เตอร์บริกำรชั้น 2 อำคำรหอสมุด 

 

 1.5 มุมหนังสือรำงวัลซีไรต์และวรรณกรรมน่ำอ่ำน 
      พ้ืนที่จัดเก็บและให้บริกำรหนังสือที่ได้รับซีไรต์ (S.E.A. Write) หรือรำงวัลวรรณกรรมสร้ำงสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอำเซียน (Southeast Asian Writers Award) โดยให้บริกำรหนังสือของกวีหรือนักเขียนชำวไทย 
ที่ได้รับรำงวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ถึงปัจจุบัน พร้อมกับวรรณกรรมที่ได้รับกำรคัดสรรจำกคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแนะน ำให้เป็น 50 วรรณกรรมที่ต้องอ่ำนก่อนโต ประกอบด้วยหนังสือแปลและหนังสือของ
นักเขียนชำวไทย ที่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสวยงำม  
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  1.6 ห้องหนังสืออ้ำงอิง 
      พ้ืนที่ให้บริกำรที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ จัดให้บริกำรหนังสือที่เป็น
สำรสนเทศเฉพำะเรื่องเช่น พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม อักขรำนุกรมชีวประวัติ หนังสือสวยงำม หรือ
บันทึกเหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ โดยจัดเก็บและให้บริกำรเฉพำะหนังสือภำษำไทย ให้บริกำรศึกษำค้นคว้ำภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เท่ำนั้น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำหนังสือไปถ่ำยเอกสำรได้โดยติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดที่
รับผิดชอบ ณ เคำน์เตอร์บริกำรชั้น 2 อำคำรหอสมุด 

 1.7 หอ้งศึกษำกลุ่ม/ห้องอ่ำนหนังสืออำจำรย์ 
      เป็นพ้ืนให้บริกำรศึกษำค้นคว้ำแบบกลุ่ม ส ำหรับใช้ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ประกอบด้วยอุปกรณ์
อ ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัย เช่น ระบบเครือข่ำยไร้สำย ระบบปรับอำกำศ ที่นั่งอ่ำน ไวท์ บอร์ด 
จ ำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ด้ำนหน้ำประตูเข้ำ (GATE 1) และภำยในอำคำรชั้น 1 อำคำรหอสมุด และชั้น 2 ใน
พ้ืนที่ Learning Space โดยแต่ละห้องสำมำรถบรรจุคนได้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในกำรเข้ำใช้บริกำรผู้ใช้ต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้  

       ห้องอ่ำนหนังสืออำจำรย์ (Reading Room) ให้บริกำร
แบบเดี่ยว ส ำหรับใช้ศึกษำค้นคว้ำ วิจัย จ ำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณ
บันได ชั้น 2 อำคำรวิทยบริกำรฯ โดยสำมำรถติดต่อของใช้บริกำรได้จำก
เจ้ำที่เคำเตอร์บริกำร ชั้น 1 อำคำรหอสมุด 
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 1.8 พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศกำรหมุนเวียน 
      พ้ืนที่จัดแสดงงำนวิชำกำร และผลงำนต่ำง ๆ 
ของนักศึกษำ บุคลำกร เ พ่ือให้ สำระควำมรู้  และ
ประชำสัมพันธ์ผลงำนในกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ หมุนเวียนไปตำมวำระ หรือช่วงเวลำส ำคัญ อีกทั้ง
เป็นพ้ืนที่หลักในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ อีกด้วย 

 

 

 

 

 2. อาคารวิทยบริการ  
     2.1 ห้องสมุดกฎหมำย 

        เป็นพ้ืนที่ให้บริกำรที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำร
จั ดกำร เ รี ยนกำรสอนหลั กสู ตรนิ ติ ศำสตร์  คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยได้ด ำเนินกำรจัดหำ 
รวบรวมและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีเนื้อหำ
สำระของหลักสูตรและที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือใช้ประกอบ
กำรศึกษำค้นคว้ำของอำจำรย์ และนักศึกษำโดยจัดพ้ืนที่
ให้บริกำรอยู่ท่ี ชั้น 3 สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้ตำมวันและ
เวลำท ำกำรของส ำนักวิทยบรกิำรฯ 
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              2.2 มุมอำเซียน 
          พ้ืนที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่อต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนและประเทศ
สมำชิกในกลุ่มอำเซียน ในด้ำนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ภำษำ กำรเมืองกำรปกครอง ฯลฯ  
ประกอบด้วย หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้ำ
ข้อมูลของนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดพื้นที่ให้บริกำรอยู่ที่ชั้น 3  

 

 

 

 

 

 

 

  

              2.3 มุมคุณธรรม 
          พ้ืนที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับกำร
สนับสนุนโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส ำนักงำนบริหำรและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กรมหำชน) เช่น หนังสือ เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และบุคคลทั่วไปสำมำรถ
เข้ำถึงขอ้มูลควำมรู้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและประหยัดมำกยิ่งข้ึน 
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     2.4 มุมหนังสือนันทนำกำร 
          เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกิจกรรมนันทนำกำรเพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรพักผ่อนจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ได้ผ่อน
คลำยจำกควำมอ่อนล้ำ ด้วยกำรเลือกเล่นเกมบอร์ดต่ำง ๆ ที่
เป็นกำรพัฒนำทักษะด้ำนควำมจ ำ ควำมคล่องแคล่วฉับไว ฝึก
กำรใช้ไหวพริบและกำรแก้ไขปัญหำ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์
ระหว่ำงกลุ่ม กระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ เล่น จัด
ให้บริกำรแก่ผู้สนใจ
ได้ท ำกำรทดลอง
เล่นโดยให้บริกำร
บริเวณประตูเข้ำ-
ออก 2 (GATE 2) 

        
     2.5 พ้ืนที่จัดเก็บและให้บริกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
                พ้ืนที่จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศส่วนใหญ่ของส ำนักวิทยบริกำรฯ กระจำยอยู่ภำยในอำคำรวิทย
บริกำร โดยแยกเป็น 
  1) ชั้น 1 ให้บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำร นิตยสำร ในลักษณะฉบับพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ ให้บริกำรในรูปแบบชั้นเปิด ผู้ใช้สำมำรถ
เข้ำถึงสำรสนเทศได้ด้วยตนเอง 
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  2) ชั้น 2 ให้บริกำรและจัดเก็บหนังสือทั่วไปภำษำไทย หมวด 000 -600 และหนังสือ   
นวนิยำย เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้นหนังสือและยืมออกนอกห้องสมุดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) ชั้น 3 ให้บริกำรและจัดเก็บรำยงำนกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ 
พร้อมพ้ืนที่อ่ำนเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้นหนังสือและยืมออก
นอกห้องสมุดได ้
 
 
 
 
 
 

  4) ชั้น 4 ให้บริกำรและจัดเก็บหนังสือทั่วไปภำษำไทย หมวด 700 -900 หนังสือทั่วไป
ภำษำต่ำงประเทศ หมวด 000-900 หนังสืออ้ำงอิงภำษำต่ำงประเทศ และสื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้
ค้นคว้ำด้วยตนเองจำกชั้นหนังสือและยืมออกนอกห้องสมุดได้ (ยกเว้นหนังสืออ้ำงอิง) 
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 3. พื้นที่ต่อขยายนอกอาคาร  
          3.1 ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์ 
                ตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ของพ้ืนที่
ส่วนต่อขยำย (ปีกหอสมุด) ให้บริกำรทรัพยำกรใหม่ที่ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ที่ด ำเนินกำรจัดหำโดยใช้งบประมำณ (ย้อนหลัง 3 
ปีงบประมำณ) ได้แก่ หนังสือ นิตยสำร สื่อโสตทัศนวัสดุ เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันได้อย่ำงรวดเร็ว 
และใหบ้ริกำรยืม-คืนทรัพยำกรด้วยระบบคลื่นสัญญำณ RFID 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืม-คืนทรัพยำกรได้ด้วยตนเองจำกตู้ยืม-คืน
อัตโนมัติ (Self-check) หรือตู้รับคืนอัตโนมัติ (Book Return) 

 

 

 

 

 

 3.2 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
      พ้ืนที่ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรจัดอบรม/สัมมนำ และกำรจัดท ำ
รำยงำน วิจัย วิทยำนิพนธ์ กำรสืบค้นผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ให้บริกำรเครื่องพิมพ์เอกสำรสีและขำวด ำ 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย  เช่น กำรจัดอบรม/สัมมนำแก่บุคลำกร 
ห้องสอบวัดควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ สนับสนุนกำรพัฒนำทักษะด้ำนสำรสนเทศแก่นักศึกษำของคณะวิชำต่ำง  ๆ 
ตลอดจนให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ และพ้ืนที่จัดอบรมสัมมนำของหน่วยงำนนอกมหำวิทยำลัย 
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 3.3 พ้ืนที่สีเขียวภำยนอกอำคำร 
      ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้พัฒนำหน่วยงำนให้เป็นหน่วยงำนที่มีกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
โดยเข้ำร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว และเครือข่ำยส ำนักงำนสีเขียว ท ำกำรปรับปรุงและจัดพ้ืนที่บริกำรภำยใน
และภำยนอกอำคำรเพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และจัดให้มีบริกำรมุมต่ำง  ๆ โดยเน้นบรรยำกำศ
ที่ร่มรื่นและเป็นกันเอง  มีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมที่ต้องกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. พื้นที่ในความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการฯ 
4.1 พ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ VRU CO-LEARNING SPACE อำคำรเรียนรวมวิทยำศำสตร์    
     เป็นพ้ืนที่ให้บริกำรที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับมอบหมำยในกำรดูแล โดยได้ด ำเนินกำรจัดหำ 

รวบรวมและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีเนื้อหำสำระของหลักสูตร และท่ี
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำของอำจำรย์ และนักศึกษำ 
ให้บริกำรพ้ืนที่เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยจัดพ้ืนที่
ให้บริกำรอยู่ที่ ชั้น 1 อำคำรเรียนรวมวิทยำศำสตร์ สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้
ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
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4.2 พ้ืนที่ให้บริกำร Learning Space and Sandbox ชั้น 1 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์  
     เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำตำมอัธยำศัย ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้

นอกห้องเรียน ทั้งในด้ำนกำรทบทวนบทเรียน ปรึกษำหำรือร่วมกัน ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำและเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษำ โดยจัดเตรียมเครือข่ำยไร้สำยและเจ้ำหน้ำที่สลับหมุนเวียนเพ่ือคอยให้ค ำแนะน ำใน
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ค ว้ ำ ข้ อ มู ล จ ำ ก แ ห ล่ ง
สำรสนเทศต่ำงๆ โดยปรับพ้ืนที่ให้มี
บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรค้นคว้ำและพักผ่อนตำมอัธยำศัย     

 
4.3 พ้ืนที่ให้บริกำร Online VRU MINDSPACE ชั้น 2 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ 

      เป็นพ้ืนทีจ่ัดให้บริกำรเพ่ือสนับสนุนอำจำรย์และบุคลำกรในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบ
ออนไลน์ โดยจัดพ้ืนที่ให้บริกำรพร้อมอุปกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก และให้ค ำแนะน ำแก่
ผู้ใช้บริกำร สำมำรถติดต่อขอใช้บริกำรได้ตั้งแต่เวลำ 08.30 - 16.30 น. หรือลงทะเบียนขอใช้บริกำรได้ที่ ลิงก์ 
https://forms.gle/YQiky35bgcGuuVus8 และขอสงวนสิทธิ์กำรบริกำรให้เฉพำะอำจำรย์และบุคลำกร
มหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/YQiky35bgcGuuVus8
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นอกจำกพัฒนำพ้ืนที่ให้บริกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรพัฒนำปรับปรุง
สภำพแวดล้อมให้มีควำมหลำกหลำย สะดวกสบำยตำมนโยบำยคุณภำพในด้ำนกำรปรับปรุงและจัดพ้ืนที่
บริกำรต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ เพ่ือรองรับควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยกำรจัดให้มีพ้ืนที่/มุมให้บริกำร
เพ่ิมมำกขึ้น พร้อมจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก กระจำยอยู่ตำมจุดต่ำง ๆ ภำยในส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งภำยใน
และภำยนอกอำคำร เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในกำรจัดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมในกำรต่ำง ๆ ได้แก่ 

 

บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน (พื้นที่/จุดบริการ) จ านวน (เครื่อง) 
1. พ้ืนที่เคำน์เตอร์บริกำร 6 - 
2. พ้ืนที่บริกำรคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำร 2 13 
3. เครื่องบริกำรยืมคืน-อัตโนมัติ (Self-Check) 2 2 
4. เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) 1 1 
5. จุดบริกำรสัญญำ Wi-Fi ภำยในอำคำรวิทย
บริกำร ชั้น 1-4 

8 10 

6. จุดบริกำรเครื่องสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 7 11 
7. จุดบริกำรน้ ำดื่ม 2 2 
8. จุดบริกำร Check in library 4 4 
9. จุดบริกำรเครื่องปริ้นต์เอกชน (Double A 
fast print) 

4 5 
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ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

จ านวนคอมพิวเตอร์ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดพ้ืนที่ในกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรสืบค้น  กำรศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง และเพ่ือกำรจัดอบรมสัมมนำ ตลอดจนกำรกำรบริกำรเพ่ือเข้ำใช้งำนเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ ได้แก่ กำร
ท ำรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย วิทยำนิพนธ์  กำรพิมพ์งำน รวมทั้งกำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
กำรศึกษำค้นคว้ำ โดยจัดให้บริกำรยังพ้ืนที่ต่ำง ๆ ของส ำนัก ดังนี้ 

สถานที ่ ห้อง/พื้นที่ การให้บริการ 
จ านวน 
(เครื่อง) 

อำคำรหอสมุด 
(พ้ืนท่ีต่อขยำยนอก
อำคำร) 

ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ จัดประชุม 
อบรม สัมมนำ 

54 

ห้อง 84 ปีบรรณำภิรมย์ สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 1 
อำคำรหอสมุด ชั้น 1 จุดบริกำรยืม-คืน สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 1 

อำคำรหอสมุด ชั้น 2 

ห้องปฏิบัติกำร 
Inspiration Lab 

เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ และจัดอบรม
กำรสืบค้นสำรสนเทศและฐำนข้อมูล 

20 

พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ และท ำ
กิจกรรม Learning 
Space 

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 1 

อำคำรวิทยบริกำร  
ชั้น 1 

บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
บริกำร e-Magazine 
เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ 

1 
4 
8 

อำคำรวิทยบริกำร  
ชั้น 2 

พ้ืนที่บริกำรหนังสือท่ัวไป 
(หมวด 000-600) 

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
 

6 

อำคำรวิทยบริกำร  
ชั้น 3 

บริกำรวิจัย/วิทยำนิพนธ์ เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ 7 

อำคำรวิทยบริกำร 
ชั้น 4 

พ้ืนที่บริกำรหนังสือท่ัวไป 
(หมวด 700-900) 

สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (OPAC) 
 

1 
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สถานที ่ ห้อง/พื้นที่ การให้บริการ 
จ านวน 
(เครื่อง) 

อำคำรเรียนรวม
วิทยำศำสตร์    

พ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
VRU CO-LEARNING 
SPACE 

เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ 6 
(Mac) 

อำคำรเรียนรวม
สังคมศำสตร์ 

พ้ืนที่ให้บริกำร Online 
VRU MINDSPACE 

เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในรูปแบบออนไลน์ 

14  
(Mac/PC) 

รวม 134 
 

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต/Wi-Fi 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยสัญญำณ Wi-Fi เพ่ือให้บริกำรเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตไร้สำย โดยเพ่ิมจุดกระจำยสัญญำณไปยังพ้ืนที่ต่ำง ๆ ภำยในอำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมถึง

พ้ืนที่ภำยนอกอำคำรของส ำนักเพ่ือเป ็นกำรรองรับควำมต้องกำรและสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองตำม
อัธยำศัย โดยท ำกำรติดตั้งในจุด/พื้นที่ให้บริกำรของส ำนัก ดังนี้ 

สถานที ่ ห้อง/พื้นที่ จ านวน (เครื่อง 
อำคำรหอสมุด 
พ้ืนที่ต่อขยำยนอกอำคำร 

หน้ำห้องบริกำรคอมพิวเตอร์ 1 
ห้อง 84 ปี บรรณำภิรมย์ 1 

อำคำรหอสมุด ชั้น 1 พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ 1 

อำคำรหอสมุด ชั้น 2 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
Inspiration Lab (iLAB) 

2 

พ้ืนที่เพ่ือกำรเรียนรู้ (Learning Space) 2 
อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 1 พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ 1 
อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 2 พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ 

พ้ืนที่ปฏิบัติงำน 
1 
1 

อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 3 พ้ืนที่อ่ำนหนังสือ 1 
รวม 11 
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การให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ท ำหน้ำที่รวบรวมและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับสำรสนเทศอย่ำง
รวดเร็ว มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับควำมต้องกำร มีควำมทันสมัยและเพียงพอ มีเจ้ำหน้ำที่
ให้บริบริกำรที่ดี มีกำรจัดกำรดี เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย เวลำ
ท ำกำรระหว่ำงเปิดภำคเรียน : จันทร์-ศุกร์ และเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 08.00 – 16.30 น. และปิดบริกำรใน
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มหำวิทยำลัยประกำศหยุด โดยจัดให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 

1. บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
เป็นบริกำรที่จัดข้ึนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์ 

แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดหำมำ
ไว้เพ่ือบริกำรด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ และส่งเสริมกำรอ่ำน รวมถึง
ให้บริกำรอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำ มุ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรให้ได้รับสำรสนเทศที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
ตรงตำมควำมต้องกำร 

2. บริกำรยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check และ Book Return)  
เป็นบริกำรที่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืม-คืนทรัพยำกร 

สำรสนเทศได้ด้วยตนเอง หำกผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์จะยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศที่เคำน์เตอร์บริกำร หรือ
ภำยหลังเวลำปิดท ำกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยผู้ใช้สำมำรถน ำทรัพยำกรไปต้องกำรยืมหรือคืนได้ที่ตู้
บริกำรยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check) ในระหว่ำงเวลำท ำกำร  ซึ่งจัดตั้งตู้ให้บริกำรไว้ 2 จุด ณ ห้อง 84 ปี 
บรรณำภิรมย์ ส ำนักวิทยบริกำรฯ และ ห้อง VRU Co-Learning Space อำคำรเรียนรวมวิทยำศำสตร์ ตู้รับคืน
หนังสืออัตโนมัติ (Book Return) ส ำหรับคืนนอกเวลำท ำกำรบริเวณทำงเดินเข้ำอำคำรหอสมุด 
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3. บริกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) 
ให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำนักวิจัยและบุคลำกรของ 

มหำวิทยำลัยให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศที่ต้องกำรได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว 
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตหรือผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำ อ่ืน ๆ ได้ โดยส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรจัดหำและรวบรวมทั้งจำกกำรบอกรับเป็นสมำชิก ได้แก่ 
EBSCO, iG Library และ GALE และที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมทั้งจัดท ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยเพ่ือ
ให้บริกำรในรูปแบบ e-Books   
 
 
 
 
 
 

4. บริกำร VPN (Virtual Private Network)  
เป็นบริกำรส ำหรับอำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัยและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้บริกำร 

สืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ กำรเข้ำดูเอกสำรฉบับเต็มที่จ ำเป็นต้องใช้หมำยเลข IP Address ของมหำวิทยำลัย 
โดยนักศึกษำสำมำรถกรอกข้อมูลเพ่ือขอ Username และ Password ได้ที่เว็บไซต์ส ำนัก http://lib.vru.ac.th 

5. บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) 
เป็นบริกำรที่ส ำนักจัดให้บริกำรแก่อำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ใช้บริกำรจำกห้องสมุดอ่ืนๆ  

โดยติดต่อขอยืมหรือถ่ำยส ำเนำเอกสำรเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำจำกหน่วยงำนที่มีทรัพยำกรนั้น  ๆ ซึ่ง
เอกสำรนั้นไม่มีในอยู่ในส ำนักมำให้บริกำรตำมที่ผู้ใช้บริกำรต้องกำร เพ่ือช่วยให้ได้รับสำรสนเทศที่ต้องกำรและ
ช่วยประหยัดเวลำ และค่ำใช้จ่ำยของผู้ใช้บริกำร โดยไม่ต้องเดินทำงไปหำสำรสนเทศที่ต้องกำรด้วยตนเอง 
รวมทั้งให้บริกำรแก่ห้องสมุดหรือหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ติดต่อขอยืมหรือถ่ำยส ำเนำเอกสำรจำกส ำนักอีกด้วย 

6. บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
ให้บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำรและนิตยสำร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) ซึ่งมีเนื้อหำที่ทันสมัยส ำหรับผู้ใช้บริกำรในกำรศึกษำค้นคว้ำและอ้ำงอิง รวมทั้ง
ให้ควำมเพลิดเพลินแก่ผู้ใช้บริกำรตำมควำมสนใจ 

http://lib.vru.ac.th/
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7. Drive Thru Service  
เป็นบริกำรที่จัดขึ้นในช่วง 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคไวรัส 
โควิด-19 ตำมมำตรกำรควบคุมกำรแพร่
ระบำดของมหำวิทยำลัย  ให้บริกำร
หนังสือหรือทรัพยำกรสำรสนเทศแก่
อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัยและบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยที่จุดนัดรับ (Drive 
Thru) ณ บริเวณจุดจอดรถของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
หน้ำห้อง 84 ปีบรรณำภิรมย์ โดยผู้ขอรับบริกำรต้องแจ้งค ำขอใช้บริกำรพร้อมรำยกำรบรรณำนุกรมหนังสือ
หรือทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

8. บริกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศและฐำนข้อมูลออนไลน์ 
เป็นบริกำรที่ส ำนักจัดให้มีกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้ใช้บริกำรหรือผู้สนใจ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ในรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศได้
อย่ำงคุ้มค่ำ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อขอรับบริกำรได้ ณ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ส ำหรับอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำต่ำง ๆ สำมำรถติดต่อขอให้
บรรณำรักษ์เป็นวิทยำกรสอน/แนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและกำรสืบค้น

ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล โดยใช้สถำนที่ห้องฝึกอบรมในส ำนักวิทยบริกำร หรือตำมห้องที่
คณะ/หน่วยงำนจัดเตรียมไว้ให้ 
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9. บริกำรจัดอบรมสำระควำมรู้ “โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy” 
เป็นบริกำรมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีจิทัลให้แก่อำจำรย์ และบุคลำกรของ 

มหำวิทยำลัย เพ่ือน ำไปประยุกต์และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ และกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในมีควำมทันสมัยตำมเทคโนโลยี ก ำหนดหัวข้อกำรอบรมที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนทักษะควำมรู้/ควำม
เข้ำใจ โดยอำจำรย์และบุคลำกรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในแต่ละหัวข้อตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

10. บริกำรพื้นท่ีกำรเรียนรู้ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดสถำนที่เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของผู้ใช้บริกำรด้วยบรรยำกำศท่ี 

เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ โดยจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้ง ห้องศึกษำกลุ่ม พ้ืนที่ศึกษำค้นคว้ำ
ส่วนบุคคล โซนอ่ำนหนังสือต่ำง ๆ รวมทั้งพ้ืนที่ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ได้ตำม
อัธยำศัย เช่น มุม e-Magazine มุมนันทนำกำร มุมคุณธรรม พ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น  
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11. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและบริกำรของส ำนัก โดยมุ่งเน้นให้ 

อำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักตำมพันธกิจและ
ภำรกิจของส ำนัก โดยก ำหนดตำมช่วงเวลำ/เทศกำล ตำมควำมเหมำะสม เช่น กิจกรรม “Valentine Day 
บอกรักโลกด้วยหัวใจ ท ำได้ด้วยมือเรำ” “กิจกรรม Back to School” “กิจกรรม กำรคัดเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศ” เป็นต้น 

 

 

 

 

 

12. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ กระจำยไปตำมจุดบริกำรทั้ง 

ภำยในและภำยนอกอำคำร โดยให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกสบำย เกิดควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อ
กำรให้บริกำรของส ำนักในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมพร้อมในด้ำนต่ำง  ๆ ประกอบด้วย ตู้บริกำร
น้ ำดื่ม ตู้จ ำหน่ำยสินค้ำ (Blue mart) และเครื่องปริ้นต์เอกชน (Double A fast print)  
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ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.กรรณิกำ อัมพุช  รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงอำรีย์   ทิพรส  หัวหน้ำส ำนักงำน 
 
 รวบรวมข้อมูล 
 นำงสำวอัฉรำภรณ์ เอ่ียมสถำน บรรณำรักษ์ 
 นำงปิยนันท์  ลีละชำต  บรรณำรักษ์ 
 นำงปิยวรรณ  วงษ์เรียนรอต บรรณำรักษ์ 
 นำงสำวทิพำตินันท์ สุดแจ้ง  บรรณำรักษ์ 
 นำยวรุตม์  ช้ำงเถ่ือน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 นำยนิพนธ์  เงินยวง  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
 

  

  

ด าเนินการและจัดท าเล่ม 

งำนจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โทร.0-2529-1967 ต่อ 27, 29  

Web : www.lib.vru.ac.th 

Facebook : ส ำนักวิทยบริกำรฯ มรภ. วไลยอลงกรณ์ 
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