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ค ำน ำ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีบทบำทหน้ำท่ีและภำรกิจท่ีส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จ ดังนั้นกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด จึงเป็น

ภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในกำรคัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้เพียงพอท้ังใน         

เชิงปริมำณและคุณภำพ รวมท้ังกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรจัดเตรียมควำมพร้อมในด้ำน

ต่ำง ๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ และเข้ำถึงทรัพยำกรท่ีให้บริกำร ซึ่งต้องมีทรัพยำกร

สำรสนเทศท่ีมีควำมเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของและกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละ

คณะ หลักสูตร/สำขำ ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศข้อมูลสถิติเกี่ยวกับทรัพยำกรท่ีจะ

เป็นข้อมูลส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน 

โดยเฉพำะคณะ หลักสูตรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ  

หลักสูตรและหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำง

ครบถ้วน และกำรพัฒนำระบบด ำเนินงำนภำยในอันเป็นกลไกส ำคัญสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

กำรท ำงำนของคณะ หลักสูตร หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ โดยมีหลักกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ โดยมุ่งเน้นด ำเนินกำรจัดหำให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของหลักสูตรและสังคม ให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพ เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดกับสังคม เพื่อให้ผู้ใช้บริกำร
สำมำรถเรียนรู้ได้จำกทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีควำมหลำกหลำยรูปแบบ (Platform) มีคุณภำพมำตรฐำน
สอดคล้องตำมหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำสังคม สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง 
เสมอภำค ทุกท่ีทุกเวลำ เกิดควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรในสังคม รวมท้ังส่งเสริมกำรอ่ำน กำรเรียนรู้ กำร
พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำตนและสังคม ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ด ำเนินกำรรวบรวมและให้บริกำรมี ดังนี้ 

 1. ส่ิงพิมพ์ (Printed Materials) ได้แก่ หนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียน หนังสือท่ัวไป 
ควำมรู้ท่ัวไป/สำรคดี/บันเทิงคดี หนังสืออ้ำงอิง หนังสือหำยำก นวนิยำย เรื่องส้ัน รำยงำนประจ ำปี รำยงำน
กำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ รวมถึงส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วำรสำร นิตยสำร จุลสำร หนังสือพิมพ์ 
 2. ส่ือโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) ไ ด้แก่  ซี ดีรอมมัลติมี เดีย (สำรคดี บันเทิงคดี
ภำพยนตร์) ซีดีรอมประกอบหนังสือ ส่ือกำรเรียนกำรสอน เป็นบริกำรท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมส่ือ
มัลติมีเดียด้ำนต่ำง ๆ มำให้บริกำร เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกศึกษำค้นคว้ำ/สร้ำงควำมบันเทิงตำมควำมสนใจ
ผ่ำนประสำทสัมผัสทำงหูและตำ  

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Media) เป็นทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีจัดเก็บอยู่ในรูปข้อควำม 
อักษร ภำพและเสียงไว้โดยกำรแปลงสำรสนเทศให้เป็นสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีเครื่องมือส ำหรับ
จัดเก็บ และแสดงผลโดยกำรแปลงสัญญำณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นสัญญำณภำพและเสียง ได้แก่ 

3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) เป็น 
ทรัพยำกรท่ีสร้ำงขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแฟ้มข้อมูลท่ีสำมำรถอ่ำนเอกสำรผ่ำนทำงหน้ำ
จอคอมพิวเตอร์ ท้ังในระบบออฟไลน์และออนไลน์ทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พกพำอื่น ๆ ได้  รวมไปถึงทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีถูกดัดแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีสำมำรถแสดงผล
ออกมำได้โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  จัดเก็บในฐำนข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพำได้ เช่น มือถือ (Mobile), แท็บเล็ต (Tablet), ไอแพค (iPad) เป็นต้น 
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3.2 ฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมของรำยกำรทรัพยำกร 
สำรสนเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุด โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกระบบคอมพิวเตอร์ เรียกว่ำ OPAC เพื่อค้นหำ
ทรัพยำกร โดยแจ้งรำยละเอียดของทรัพยำกรสำรสนเทศ ประกอบด้วย เลขเรียกหนังสือ สถำนท่ีจัดเก็บ 
บทคัดย่อ สถำนภำพของทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนท่ีจะไปหำตัวเล่มบนช้ัน และสำมำรถแจ้งให้ผู้ใช้บริกำร
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ ประชำสัมพันธ์ 

ในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้
บริกำรผู้ใช้ โดยแยกตำมประเภทของทรัพยำกร ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำง ๆ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ประเภททรัพยำกร จ ำนวนทรัพยำกร 
1. หนังสือ (เล่ม) 149,460 
2. ส่ือโสตทัศนวัสดุ (แผ่น) 12,276 
3. วำรสำร/นิตยสำร (เล่ม) 21,674 
4. วิจัย/วิทยำนิพนธ์ (เล่ม) 15,282 
5. e-Books (เล่ม) 3,640 
6. e-Magazine (เล่ม) 859 
รวมทรัพยำกร 203,191 

          หมำยเหตุ : 3 พฤษภำคม 2564 
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จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศประจ ำหลักสูตร/สำขำ 

 ปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เปิดสอนในหลักสูตร 
ต่ำง ๆ ท้ังส้ิน 14 หลักสูตร 65 สำขำวิชำ (ข้อมูลจำกส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน) ในระดับปริญญำ
ตรี และ จ ำนวน 10 หลักสูตร 16 สำขำวิชำ ในระดับบัณฑิตศึกษำ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมคณะ/วิทยำลัย และ
ระดับกำรศึกษำได้ ดังนี้ 

หน่วย : สำขำวิชำ 

คณะ/วิทยำลัย 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
ปริญญำตรี ป.บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก 

1. คณะครุศำสตร์ 11 1 - - 12 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 14 - - - 14 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 8 - - - 8 
4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 - - - 3 
5. คณะวิทยำกำรจัดกำร 9 - - - 9 
6. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 12 - - - 12 
7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 4 - - - 4 
8. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 4 - - - 4 
9. บัณฑิตวิทยำลัย - - 9 7 16 

รวมทั้งหมด 65 1 9 7 82 
 

ข้อมูลจำก : สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 กำรด ำเนินงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของคณะ /หลักสูตรผ่ำน
คณะกรรมกำรจัดหำ/จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ของแต่ละคณะ/หลักสูตร ในกำร
คัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อให้ตรงต่อควำมต้องกำร สอดคล้องเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพียงพอท้ังในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำ และเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้บริกำร ซึ่งได้แก่ 
หนังสือ ส่ือโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิตยสำร วิจัย/วิทยำนิพนธ์ e-Books และ e-Magazine เพื่อกำรเรียนรู้ทุก
ประเภท ซึ่งมีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีเนื้อหำสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของ
หลักสูตร/สำขำต่ำง ๆ ดังนี้ 
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จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

1. คณะครุศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

26,070 1,836 27,906 24 

2. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ 

23,437 1,970 25,407 8 

3. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมีและ
วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 

33,672 2,488 36,160 117 

4. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
และวิทยำศำสตร์ท่ัวไป 

37,215 2,452 39,667 117 

5. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

29,832 2,194 32,026 24 

6. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำจีน 18,957 1,074 20,031 30 
7. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย 25,795 1,780 27,575 29 
8. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
คณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

23,437 1,970 25,407 13 

9. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

29,832 2,194 23,026 24 

10. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
ประถมศึกษำ 

27,471 2,225 29,696 85 

11. หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ท่ัวไป (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

30,113 2,436 32,549 47 

ระดับประกำศนียบัตร 
1. หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 
สำขำวิชำชีพครู 

22,967 1,943 24,910 88 
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2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรภัยพิบัติและบรรเทำสำธำรณภัย 

14,286 1,816 16,102 25 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต์ 

23,952 2,438 26,390 23 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ 
คหกรรมศำสตร์ 

29,404 3,132 13,536 17 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 25,739 1,537 17,276 6 
5. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

7,769 1,591 9,360 20 

6. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

9,155 810 9,925 17 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

9,115 810 9,925 17 

8. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมอำหำรและเครื่องด่ืมสุขภำพ 

8,617 1,376 9,995 31 

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์
ประยุกต ์

14,696 1,950 16,646 7 

10. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 

17,258 1,702 18,960 31 

11. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำมำตร
วิทยำอุตสำหกรรมและระบบคุณภำพ 

13,613 1,511 15,124 16 

12. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

9,155 810 9,925 19 
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หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

13. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

11,954 1,868 13,822 22 

14. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย 

18,721 2,396 21,117 32 

 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1 .  ห ลัก สูตร เทคโน โลยีบัณฑิต  สำขำวิ ชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

14,665 2,269 16,934 39 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

3,347 3,212 6,559 10 

3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสำรและคอมพิวเตอร์ 

24,728 3,014 27,742 22 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ 

15,094 2,432 17,526 39 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมกำรจัดกำรอุตสำหกรรม 

21,108 320 24,308 39 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล 

18,411 2,749 21,160 39 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

12,420 2,420 14,840 39 

8. หลักสูตรอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรม (ต่อเนื่อง) 

14,776 2,274 17,050 39 
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4. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์ 

15,604 1,625 17,229 34 

2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 

16,373 2,137 18,510 14 

3. หลักสุตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยี
ภูมิทัศน์ 

7,105 636 7,741 8 

 

5. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรนิเทศศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศ
ศำสตร์ 

22,884 1,935 24,819 21 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรท่ัวไป 

29,350 1,842 31,192 110 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ 

32,322 2,395 34,717 39 

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

24,057 2,367 26,424 32 

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรธุรกิจ 

35,556 2,611 28,167 63 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจ
ดิจิทัล 

24,412 2,132 26,544 65 

7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี 29,398 1,842 31,240 63 
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หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรท่องเท่ียว 

26,918 2,036 28,954 28 

9. หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เศรษฐศำสตร์ 

39,392 1,844 31,236 22 

 

6. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
นิติศำสตร์ 

25193 1690 26883 57 

2. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

45157 2587 47744 39 

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
พฒันำชุมชน 

43,184 2,981 46,165 78 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
จิตวิทยำ 

10,043 1,055 11,098 37 

5. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริ
ยำงคศิลป์ 

17,024 1,433 18,457 8 

6. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ทัศนศิลป์ 

17,293 1,632 18,925 22 

7. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทยเพื่อนวัตกรรมกำรส่ือสำร 

18,897 1,570 20,467 27 

8. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ 

20,783 2,022 22,805 15 
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หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

9. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรนำนำชำติ 

20,783 2,022 22,805 15 

10. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ศิลปะกำรแสดง 

13,008 1,107 14,115 8 

11. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

57,895 3,301 61,196 81 

12. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์ 

23,382 2,085 25,467 16 

 

7. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจกำรบิน (หลักสูตรนำนำชำติ) 

24,177 2,519 26,696 44 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรธุรกิจกำรบริกำรผู้สูงอำยุ (หลักสูตรสอง
ภำษำ) 

46,789 2,639 49,428 25 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรค้ำ 

29,081 2,048 31,129 81 

4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรกำรบริกำรและกำรโรงแรม 

36,852 2,803 39,655 69 
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8. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร 
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

1. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรสถำนพยำบำล 

20,357 2,236 22,593 27 

2. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

18,663 1,958 20,621 25 

3. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
สุขภำพและควำมงำม 

17,534 1,690 19,224 52 

4. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
อนำมัยส่ิงแวดล้อม 

19,046 1,890 20,936 32 

 

9. บัณฑิตวิทยำลัย 

หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร  
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

ระดับปริญญำโท 
1. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน 

26,893 1,983 28,876 24 

2. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

40,360 2,811 43,171 24 

3. หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรระบบสุขภำพ 

24,886 2,581 27,467 52 

4. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรจัดกำรเทคโนโลยี 

17,447 2,355 19,802 39 
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หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร  
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

5. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเกษตร 

16,962 1,784 18,746 34 

6. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 

43,491 1,455 44,945 39 

7. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

12,407 1,440 13,847 22 

8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรธุรกิจ 

35,142 2,289 37,431 81 

9. หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 

32,550 2,745 35,295 24 

ระดับปริญญำเอก 
1. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
หลักสูตรและกำรสอน 

26,884 1,983 28,867 24 

2. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 

40,595 2,811 43,406 24 

3. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมกำรพัฒนำ 
(ช่ือเดิม : สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ) 

28,257 7,988 36,245 47 

4. หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสตร์ 

43,491 1,465 44,956 39 

5. หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ส่ิงแวดล้อมศึกษำ 

11,910 1,868 13,778 22 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ 

35,142 2,293 37,435 82 
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หลักสูตร/สำขำ 
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ 

หนังสือ (รำยกำร) วำรสำร/นิตยสำร  
(ชื่อเร่ือง) ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ รวม 

7. หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมกำร
บริหำรกำรศึกษำสำขำวิชำ 

32,550 2,745 35,295 24 

 
หมำยเหตุ : 1. ข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ ณ วันท่ี 1 มีนำคม 2564 
     2. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ 1 รำยกำร สำมำรถใช้ได้มำกกว่ำ 1 สำขำวิชำ 
 

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น 

  นอกจำกทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทหนังสือ ส่ือโสตทัศนวัสดุ วำรสำร/นิตยสำร งำนวิจัย/
วิทยำนิพนธ์ท่ีเป็นส่ิงพิมพ์แล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังจัดหำสำรสนเทศท่ีอยู่ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น  
e-Books e-Magazine กฤตภำคข่ำวออนไลน์ (Clipping Online) และฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้บริกำร
สืบค้นสำรสนเทศออนไลน์จำกฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้นเพื่อประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน และค้นคว้ำงำนวิจัยได้ โดยสำมำรถ
แบ่งเป็น 

 1. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมำชกิ 
     เป็นบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิสก์ท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ บอกรับเป็นสมำชิก ซึ่งเป็นฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กฤตภำคข่ำวออนไลน์ วำรสำรและส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีรวบรวมเนื้อหำท่ีเกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอน  กำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อกำรวิจัยท่ีมีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย จ ำนวน 5 ฐำน ได้แก่  
  
ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 

1 MiC e-Library  
ห้องสมุดข่ำว  

เป็นฐำนข้อมูลท่ีรวบรวมข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ ท่ีผลิตในประเทศ 4 
ฉบับ ได้แก่  มติชน มติชนสุดสัปดำห์ ข่ำวสด และประชำชำติธุรกิจ 
สืบค้นได้ง่ำยโดยใช้ค ำค้น หัวเรื่อง หรือเลือกอ่ำนได้ตำมหมวดหมู่ ช่วย
ให้ผู้ใช้ท่ีต้องกำรข่ำวย้อนหลังสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ .pdf  
เข้ำใช้บริกำรได้ท่ี (เฉพำะเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย)   
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ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 
2 ฐำนข้อมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ iG Library 
iG Library เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีจัดซื้อในนำมภำค
เครือข่ำยควำมร่วมมือส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สำมำรถใช้หนังสือร่วมกัน มีเน้ือหำครอบคลุมสำขำวิชำกำรบริหำรและ
จัดกำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรเมืองกำรปกครอง ธรรมำภิบำล 
กฎหมำย ศึกษำศำสตร์ ศำสตร์ว่ำด้วยกำรจัดกำรห้องสมุด ภำษำและ
ภำษำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถ Copy, Print, 
Download แปลเป็นภำษำต่ำง  ๆ ได้ พร้อมท้ัง Dictionary และ 
Function กำรใช้งำนอื่น ๆ ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย 
หรือติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเมื่อต้องกำรใช้งำนนอกเครือข่ำย 

3 e-Magazine ฐำนข้อมูล
นิตยสำรออนไลน์ 

นิตยสำรและหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 
โดยออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชันสำมำรถอ่ำนนิตยสำรฉบับปัจจุบันได้
รวดเร็วกว่ำฉบับตีพิมพ์ รวมท้ังสำมำรถอ่ำนฉบับย้อนหลังได้ตำมควำม
ต้องกำร (เฉพำะเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย) 

4 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ EBSCO 
Discovery Service 

EBSCO เป็นฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนำมภำคี
เครือข่ำยควำมร่วมมือส ำนักวิทยบริกำรฯ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สำมำรถใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือทุกสำขำวิชำ ไ ด้ใช้
หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือทุกสำขำวิชำได้แก่ วิทยำศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ แพทยศำสตร์ พยำบำล ศึกษำศำสตร์ มนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ เป็นต้น ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยภำยใน
มหำวิทยำลัย หรือเข้ำสู่ระบบโดยใช้อีเมล VRU เมื่อต้องกำรใช้งำนนอก
เครือข่ำย 

5 ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ Gale 
Virtual Reference 
Library 

Gale Virtual Reference Library ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Books) ท่ี รวบรวมหนังสือสำขำวิชำ ต่ำง  ๆ อำ ทิ  Business, 
Environment, History, Information and Publishing, Law, 
Medicine, Religion, Science, Social Science และ  Technology 
สำมำรถใช้งำนได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนผู้ใช้ 
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 2. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนโดย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
     เป็นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ UniNet ส ำนักงำน
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ในสำขำวิชำต่ำง  ๆ ท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกัน และเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ตลอดจนเอกสำรฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งฐำนข้อมูลเพื่อกำรอ้ำงอิง (Reference Database) ในกำร
ให้บริกำรแก่คณำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำ รวมจ ำนวนท้ังส้ิน 11 ฐำนข้อมูล ได้แก่  
 

ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 
1 วิทยำนิพนธ์ไทย (TDC : Thai 

Digital Collection) 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
บริกำรต่อเน่ือง 

ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม โดยเฉพำะวิทยำนิพนธ์และรำยงำนวิจัย 
รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ท่ัวประเทศภำยใต้เครือข่ำยควำม
ร่วมมือพัฒนำห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ (ThaiLis) นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกร ในกำรเข้ำใช้บริกำร น้ันจะต้องเข้ำใช้งำนจำก
คอมพิวเตอร์ภำยในห้องสมุดสมำชิก 

2 ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย 
(UCTAL) 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
บริกำรต่อเน่ือง 

ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมเพื่อกำรสืบค้นรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศทุกชนิดจำกห้องสมุดสถำนบันอุดมศึกษำต่ำง ๆ ใน
ประเทศไทย 

3 ACM Digital Library 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค 64 
 

เป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำก
สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง จดหมำยข่ำว และเอกสำรในกำรประชุมวิชำกำรท่ี
จัดท ำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่ ง
เ น้ือหำ เอกสำรประกอบด้วยข้อมูล ท่ีส ำ คัญ เ ช่น รำยกำร
บรรณำนุกรม สำระสังเขป article reviews และบทควำมฉบับเต็ม 
ให้ข้อมูลต้ังแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน 

4 Web of Science 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 

เป็นฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมและสำระสังเขปพร้อมกำรอ้ำงอิงและ
อ้ำงถึง ท่ีครอบคลุมสำขำวิชำหลักท้ังวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ 
และมนุษยศำสตร์ จำกวำรสำรประมำณ 9,200 รำยช่ือ ให้ข้อมูล
ต้ังแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 
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ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 
5 ProQuest Dissertation & 

Theses Global 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 พ.ย 63 – 31 ต.ค 64 

เป็นฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก และปริญญำโท ฉบับ
เต็ม (Full-text) ของสถำบันกำรศึกษำท่ีได้รับกำรรับรองจำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และแคนำดำ รวมบำงสถำบันกำรศึกษำจำก
ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกำ มำกกว่ำ 1000 แห่ง 
ประกอบไปด้วยเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกและ
ปริญญำโทต้ังแต่ปี1997 ถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ 1.1 ล้ำนรำยกำร 
และสำระสังเขปวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 2.4 ล้ำนรำยกำร 

6 SpringerLink – Journal 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

เป็นฐำนข้อมูลวำรสำรอิ เล็กทรอนิกส์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วยวำรสำรและ
เอกสำรฉบับเต็มไม่น้อยกว่ำ 1 ,130 ช่ือ จำกข้อมูลปี 1997 – 
ปัจจุบัน 

7 American Chemical Society 
Journal (ACS) 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

เป็นฐำนข้อมูลท่ีรวบรวมบทควำม และงำนวิจัย จำกวำรสำร
ทำงด้ำนเคมีและสำขำท่ีเกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจำกวำรสำรท้ังท่ี
พิมพ์เป็นรูปเล่ม วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) 
ข้อมูลท่ีได้จำกกำรสืบค้นเป็นเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) และ
รูปภำพ (Image) ย้อนหลังต้ังแต่ปี 1996 

8 Emerald Management 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

เป็นฐำนข้อมูลท่ีครอบคลุมสำขำวิชำทำงด้ำนกำรจัดกำร ได้แก่ 
กำรเงินและกำรบัญชี บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรและกลยุทธมีดรรชนี 
หรือสำระสังเขปของบทควำมจำกวำรสำร และเอกสำรฉบับเต็มของ
บทควำมวำรสำร (Full text) มำกกว่ำ ๑๐๐ ช่ือ 

9 Academic Search Ultimate 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

ฐำนข้อมูลสหสำขำวิชำระดับโลกที่มีขนำดใหญ่ รวบรวมวำรสำรทำง
วิชำกำร นิตยสำร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสำขำวิชำกำรศึกษำ 
อำทิเช่น วิศวกรรมศำสตร์ ดำรำศำสตร์ มำนุษยวิทยำ ชีวเวชศำสตร์ 
สุขภำพ กฎหมำย คณิตศำสตร์ เภสัชวิทยำ ศึกษำศำสตร์ สตรี
ศำสตร์ สัตวศำสตร์และสำขำอื่นๆ อีกมำกมำย ฐำนข้อมูลน้ีเป็น
เวอร์ช่ันอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบ
ไปด้วยวำรสำรฉบับเต็มท่ีไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด(non-open 
access journals)มำกกว่ำ 5,000 ช่ือเรื่อง 
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ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 
10 EBSCO Discovery Service 

(EDS) Plus Full Text 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 
 

เป็นฐำนข้อมูลและบริกำรสืบค้นเพื่อกำรยืมคืน ข้อมูลครอบคลุมสห
สำขำวิชำ เช่น ศึกษำศำสตร์ ครุศำสตร์ ศิลปศำสตร์ นิเทศศำสตร์ 
วิทยำกำรจัดกำร โดยให้ข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มของบทควำมวำรสำร 
(Full text) ไม่น้อยกว่ำ 1,800 ช่ือเรื่อง โดยมี วำรสำรฉบับเต็มและ
บทควำมฉบับเต็มจำกส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ อำทิ Wiley (John Wiley 
& Sons, Inc. / Wiley-Blackwell), Taylor & Francis, Sage 
Publication เป็นต้น 

11 Applied Science & 
Technology Source 
Ultimate 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 
 

เป็นฐำนข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้ำนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
และ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ ครอบคลุมสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศำสตร์ คอมพิว เตอร์ และ เทคโ นโลยี
คอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมต้ังแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน มีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลควำมรู้ควำม ควำมท้ำทำยทำงวิศวกรรมแบบด้ังเดิม
และงำนวิจัยและเป็นทรัพยำกรเพื่องำนวิจัยท่ีส่งผลกระทบทำง
ธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ 

12 ScienceDirect 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 
 

เป็นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม (Full-text) ของวำรสำรมำกกว่ำ 
700 ช่ือเรื่อง ครอบคลุม 4 สำขำวิชำ ได้แก่ Agricultural and 
Biological Sciences , Engineering , Immunology & 
Microbiology and Social Sciences 
สำมำรถดูข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน 

 

หมำยเหตุ : จ ำนวนฐำนข้อมูลท่ีให้บริกำรในแต่ละปีงบประมำณอำจไม่เท่ำกัน 
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 ฐำนข้อมูลใหบ้ริกำรสืบค้นฟรีประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ล ำดับ ฐำนข้อมูล รำยละเอียด 

1 Art & Architecture 
Complete 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

ฐำนข้อมูลกำรวิจัยทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ และ ศิลปะท่ีมี
ประสิทธิภำพสูง น ำเสนอวำรสำร นิตยสำร และ หนังสือด้ำนศิลปะ
ฉบับเต็ม รวมถึงกำรท ำดัชนี และ บทคัดย่อโดยละเอียด เพื่อให้
ศิลปิน นักวิชำกำรด้ำนศิลปะและนักออกแบบ 
ได้ใช้งำน ครอบคลุมงำนสถำปัตยกรรม กำรออกแบบสถำปัตยกรรม 
ตลอดจนงำนศิลปะต่ำงๆ โดยฐำนข้อมูลน้ีประกอบด้วยวำรสำรฉบับ
เต็มท่ีไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด (non-open access journals)
มำกกว่ำ 200 รำยกำร 

2 Food Science Source 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

ฐำนข้อมูลฉบับเต็ม ออกแบบมำเพื่อรองรับควำมต้องกำรงำนวิจัย
ด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร ประกอบด้วยวำรสำร เอกสำร นิตยสำร 
และ สิ่งพิมพ์ทำงกำรค้ำฉบับเต็มหลำยร้อยฉบับ ในท่ีน้ี  รวมถึง
รำยงำนในอุตสำหกรรมอำหำรมำกมำย สำขำวิชำต่ำง  ๆ ท่ี
ครอบคลุมได้แก่ กำรแปรรูปอำหำร ควำมปลอดภัยในอำหำร กำร
บริกำร กำรขนส่ง และ นวัตกรรมต่ำง  ๆ โดยฐำนข้อมูล น้ี
ประกอบด้วยวำรสำรฉบับเต็มท่ีไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบเปิด (non-
open access journals)มำกกว่ำ 700 ช่ือเรื่อง 

3 Legal Source 
ระยะเวลำให้บรกิำร : 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 

ฐำนข้อมูลฉบับเต็ม ท่ีให้ควำมครอบคลุมวำรสำรกฎหมำยวิชำกำรท่ี
ได้รับกำรยอมรับมำกท่ีสุด Legal Source เป็นฐำนข้อมูลท่ีเช่ือถือ
ได้ในด้ำนกำรศึกษำ แนวควำมคิด และ แนวโน้มของโลกกฎหมำย
ในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลท่ียอดเยี่ยมส ำหรับทนำยควำม ผู้สอน 
นักธุรกิจ ผู้ท่ีศึกษำและผู้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำนกฎหมำย โดย
ฐำนข้อมูลน้ีประกอบด้วยวำรสำรฉบับเต็มท่ีไม่อยู่ในกำรเข้ำถึงแบบ
เปิด (non-open access journals) มำกกว่ำ 500 ช่ือเรื่อง 

 

หมำยเหตุ : จ ำนวนฐำนข้อมูลท่ีให้บริกำรในแต่ละปีงบประมำณอำจมีหรือไม่มีข้ึนอยู่กับกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
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ที่ปรึกษำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลมำศ วงษ์ใหญ ่ รองผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์ณัฐพงศ์   วัฒนศิริพงษ ์ รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงอำรีย ์   ทิพรส  หัวหน้ำส ำนักงำน 
 
 รวบรวมข้อมูล 
 นำงสำวอัฉรำภรณ์ เอี่ยมสถำน บรรณำรักษ์ 
 นำงปิยนันท์  ลีละชำต  บรรณำรักษ์ 
 นำงปิยวรรณ  วงษ์เรียนรอต บรรณำรักษ์ 
 นำงสำวทิพำตินันท์ สุดแจ้ง  บรรณำรักษ์ 
 นำยวรุตม์  ช้ำงเถ่ือน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 นำยนิพนธ ์  เงินยวง  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
 

  

  

ด ำเนินกำรและจัดท ำเล่ม 

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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