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คํานํา 

คูมือการใชศูนยวิทยบริการ ป 2555 ฉบับนี้  ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ  ได
ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาในคูมือการศึกษาคนควาหองสมุดสําหรับคณาจารย   เจาหนาท่ี  
นักศึกษา  หรือผูสนใจท่ีตองการเขาใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนคูมือในการศึกษา
คนควาขอมูลสารสนเทศของศูนยวิทยบริการใหไดประโยชนสูงสุด  เนื้อหาของคูมือเลมนี้จะให
คําแนะนําวิธีการใชศูนยวิทยบริการโดยสังเขป  แนะนําทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายประเภท 
รวมท้ังบริการตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการศึกษาคนควาภายในและภายนอกศูนยฯ  ความสะดวกในการ
ติดตอสอบถามดวยหมายเลขโทรศัพท อีเมล และสถานท่ีติดตอ   

ศูนยวิทยบริการหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารย   เจาหนาท่ี  
นักศึกษา  หรือผูสนใจท่ีตองการเขาใชบริการ และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการศึกษาตอไป 
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ศูนยวิทยบริการ 
 
1.  ความเปนมา 
 ศูนยวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2549 โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควาและทําวิจัยของอาจารยและนักศึกษาของ
วิทยาลัย โดยในระยะเริ่มแรกใชช่ือ วา"หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ"มีสถานท่ีทําการอยูช้ัน 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ 60 ป ตอมาในป พ.ศ. 2550 หองสมุดมีการขยายท้ังขนาด
พ้ืนท่ีและเพ่ิมศักยภาพการใหบริการดานทรัพยากร สารสนเทศโดยไดนําวิทยาการดานเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการงานเทคนิค และงานบริการใหเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความหลากหลายใน 
รูปแบบของขอมูลสารสนเทศท่ีใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการให บริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ไดแก e-books, e-journals และฐานขอมูล on-line ทําใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตควบคูไปดวย จากพัฒนาการดังกลาว "หองสมุด
วิทยาลัยราชพฤกษ" จึงไดเปล่ียนสถานะเปน “ศูนยวิทยบริการ”เพ่ือใหเปนหนวยงานท่ีมีความ
พรอมท้ังขอมูลสารสนเทศ อุปกรณคอมพิวเตอร และระบบการเช่ือมโยงเครือขายในการรองรับงาน
บริการทางวิชาการและ เปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและวิจัยของวิทยาลัยรวมถึงการเปนแหลง 
การเรียนรูดวยตนเองของอาจารยและนักศึกษาอยางสมบูรณ นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังไดประสานงาน
กับศูนยวิทยบริการนอกเขตท่ีตั้ง ไดแก ศูนยภูเก็ต และศูนยระยอง ในความความรวมมือดานงาน
เทคนิคและงานบริการผาน ระบบ on-line และในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 ศูนยวิทยบริการไดยาย 
มาตั้งท่ีอาคาร ดร.กมล ชูทรัพย ช้ัน 2 ซ่ึงเพ่ิมความพรอมในดานสถานท่ี ใหบริการอาจารย เจาหนาท่ี
และนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ของ วิทยาลัย 

2. วิสัยทัศน 
ศูนยวิทยบริการเปนแหลงใหบริการดานสารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ สนับสนุนเปาหมายของวิทยาลัยท่ีมุงเนนความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

 
 
 



2 
 

3. พันธกิจ 

พัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนศูนยบริการวิชาการและเปนเครือขายทางการศึกษา วิจัยและ
สนับสนุนการเรียน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัย โดยมุงเนนการแสวงหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบบริการท่ีหลากหลายสนองความ ตองการของผูใชพรอมสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริหาร 
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4. โครงสรางองคกร (ศูนยวิทยบริการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูอํานวยการ 

งานบริหารและธุรการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  นโยบายและแผน 
-  งบประมาณ 
-  ครุภัณฑและพัสดุ 
-  ประเมินผลและประกันคุณภาพ 
-  พัฒนาบุคลากรของศูนยฯ 
- ธุรการและประชาสัมพันธ 

-  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฯ 
-  วิเคราะหและทํารายการทรัพยากร 
   สารสนเทศฯ 
-  บอกรับสมาชิกวารสาร 
-  ทํารายการวารสาร 
-  บอกรับฐานขอมูลในประเทศและตางประเทศ 
-  ประสานงานกับหองสมุดในระบบเครือขายใน 
   ประเทศและตางประเทศ 

-  บริการยืม-คืน 
-  บริการตอบคําถามชวยการคนควา 
-  บริการหนังสือจองรายวิชา 
-  บริการยืมระหวางหองสมุด 
-  บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศฯ 
-  บริการใหคําปรึกษาทําบรรณานุกรม 
-  สงเสริมบริการอานและการใชบริการ 
   ของศูนยฯ 
-  แนะนําวิธีการสืบคนและใหคําปรึกษา 
   เรื่องเอกสารอางอิง รวมถึงการจัดทํา 
   บรรณานุกรมตาง ๆ 

-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีของศูนยฯ 
-  การจัดทําและปรับปรุงเว็บไซต 
-  จัดสรางและปรับปรุงฐานขอมูลตาง ๆ  
   ของศูนยฯ 
-  จัดทํา e-books และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
-  บริการทําสําเนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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5. ติดตอศูนยวิทยบริการ 
ท่ีอยู : ช้ัน 2 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย  

เลขท่ี 9 หมู1 ถนนนครอินทร ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

โทรศัพท: 0-2432-6101-5 ตอ 4201 

E-mail :libraryrc@rc.ac.th 
librc2013@rc.ac.th 

 
6. การเปดใหบริการ 
 วันอังคาร  ถึง  วันเสาร  เปดเวลา  8.30 - 18.00 น. 
 วันอาทิตย  เปดเวลา  8.30 - 15.00 น. 
 หมายเหตุ : หยุดวันจันทรและวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาท่ีวิทยาลัยราชพฤกษกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1. ส่ือส่ิงพิมพส่ือส่ิงพิมพท่ีรวบรวมเปนเลมจากการตีพิมพเปนวัสดุเพ่ือการอานและการศึกษา
คนควาตาง ๆ ท่ีหองสมุดไดรวบรวม จัดหา จัดเก็บ เพ่ือใหบริการในศูนยวิทยบริการ เปนวัสดุท่ี
พิมพดวยกระดาษ มีรูปลักษณะตาง ๆ กัน ไดแก หนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ 

ส่ือส่ิงพิมพท่ีใหบริการภายในศูนยวิทยบริการ มีดังนี้ 
 1.1  หนังสือเปนส่ิงพิมพท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวและความรูในสาขาวิชาตางๆ แบง
ออกเปนหนังสือวิชาการประเภทตําราท่ีใหความรูเฉพาะ ความรูพ้ืนฐานของสาขาวิชาหรือความรู
ท่ัวไป ประเภทสารคดี และบันเทิงคดี ไดแก นวนิยาย เรื่องส้ัน 

การจัดเรียงหนังสือบนช้ัน ใชระบบการจัดหมวดหมูหนังสือแบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
หรือท่ีเรียกโดยยอวา “ระบบ LC” (Library of Congress Classification Scheme) ท่ีมีการจัด 
หมวดหมูโดยการแบงเนื้อหาหลักออกเปนหมวดหมู A – Zดังนี้ 

A ความรูทั่วไป    
  AC รวมเรื่องชุด 

AE สารานุกรม 
AG หนังสืออางอิงอ่ืนๆนอกเหนือจากสารานุกรม 
AI ดรรชนี 
AM พิพิธภัณฑ 
AN หนังสือพิมพ 
AP วารสาร 
AS สมาคม สมาคมทางวิชาการ 
AY หนังสือรายป อัลมาแนคส 
AZ ประวัติท่ัวไปของความรู และการเรียนรู 

B ปรัชญา และศาสนา    
B-J ปรัชญา 

  B     รวมเรื่องปรัชญา ประวัติ และระบบ 
BC ตรรกวิทยา 
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BD อภิปรัชญา ความรูทางปรัชญา ญาณวิทยา  ทฤษฎีของความรู ปรัชญา 
ทางศาสนา 

BF จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา 
BH ความงาม 
BJ จริยศาสตร 
BL-BY  ศาสนา ทฤษฎี 
BL ศาสนา ความเช่ือถือ 
BM จูดาส 
BP ศาสนาอิสลาม 
BR คริสตศาสนา 
BS คัมภีรไบเบิล 
BT ลัทธิทางศาสนา 
BV หลักปฏิบัต ิ
BX นิกายตางๆ 

 C ประวัติศาสตรทั่วไป    
CA ปรัชญาทางประวัติศาสตร 
CB ประวัติศาสตรอารยธรรม 
CC โบราณสถาน 
CD เอกสารโบราณ ตัวเขียนโบราณ 
CE ปฏิทิน เวลา 
CJ เหรียญโบราณ 
CN Epigraphy , Inscriptions 
CR ตราประจําตระกูล 
CS วงศวาน 
CT ชีวประวัติ 

D ประวัติศาสตรยกเวนประเทศสหรัฐอเมริกา    
D ประวัติศาสตรท่ัวไป 
DA ประวัติศาสตรประเทศอังกฤษ 
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DB ประวัติศาสตรประเทศออสเตรเลีย-ฮังการ ี
DC ประวัติศาสตรฝรั่งเศส 
DD ประวัติศาสตรเยอรมันนี 
DE วัตถุโบราณทรงคุณคา 
DF ประวัติศาสตรกรีก 
DG ประวัติศาสตรอิตาลี 
DH-DJ ประวัติศาสตรเนเธอรแลนด 
DH ประวัติศาสตรเบลเยี่ยม 
DJ ประวัติศาสตรฮอลแลนด 
DK ประวัติศาสตรรัสเซีย โปแลนด ฟนแลนด รัสเซียในทวีปเอเซีย 
DI ประวัติศาสตรสแกนดิเนเวีย เดนมารก ไอซแลนด นอรเวร สวีเดน 
DP ประวัติศาสตรสเปน โปรตุเกส 
DQ ประวัติศาสตรสวิสเซอรแลนด 
DR ประวัติศาสตรตุรกี และรัฐแถบทะเลบอลขาน 
DS ประวัติศาสตรเอเซีย 
DT ประวัติศาสตรอัฟริกา 
DU ประวัติศาสตรออสเตรเลีย และดินแดนในมหาสมุทรใกลเคียง 
DX ประวัติศาสตรยิปซี 

E-F ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา    
E ประวัติศาสตรท่ัวไปของอเมริกา และสหรัฐอเมริกา 
F ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

G ภูมิศาสตร มานุษยวิทยา    
G ภูมิศาสตร มานุษยวิทยา กีฬา 
GA คณิตศาสตรภูมิศาสตร และดาราศาสตรภูมิศาสตร 
GB ภูมิศาสตรกายภาพ 
GC มหาสมุทร และภูมิศาสตรของมหาสมุทร 
GF ภูมิ-มานุษยวิทยา 
GN มานุษยวิทยา ชาติพันธุวิทยา 
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GR คติชนวิทยา 
GT มารยาท ประเพณ ี
GV กีฬา และบันเทิง เกมสตางๆ 

H   สังคมศาสตรทั่วไป 
HA สถิต ิ
HB ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
HC ประวัติและสถานการณทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาต ิ
HD ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณและองคการของการเกษตร 

   และอุตสาหกรรมดานท่ีดินสหกรณ แรงงาน และอุตสาหกรรม 
HE การขนสงและการคมนาคม 
HF การพาณิชย 
HG การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปล่ียน การลงทุน และการประกัน 
HJ การเงินภาคเอกชน 
HI สังคมวิทยา 
HN ประวัติศาสตรของสังคม การปฏิรูปสังคม และกลุมในสังคม 
HQ ครอบครัว การแตงงาน สตร ี
HS สมาคม สมาคมลับ สโมสร 
HT ชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชนช้ันของสังคม ชนช้ันกรรมกร  

เช้ือชาติ เผาพันธุ 
HV สวัสดิภาพสังคม สังคมท่ีมีปญหา การแกไข อาชญากรรม  
HX สังคมนิยม คอมมิวนิสต อนาธิปไตย 

J รัฐศาสตร    
J เอกสาร เอกสารทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติอ่ืนๆ 
JA รัฐศาสตรท่ัวไป 
JC ทฤษฎีของรัฐ 
JF ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารท่ัวไป 
JK ของสหรัฐอเมริกา 
JL ของรัฐตางๆของสหรัฐอเมริกา 
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JN ของทวีปยุโรป 
JQ ของทวีปเอเซียอัฟริกา ออสเตรเรีย และหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 
JS รัฐบาลทองถ่ิน 
JY อาณานิคม การอพยพเขาและออก 
JX กฎหมายระหวางประเทศ 

 Kกฎหมายทั่วไป (Law (General) )      
KB กฎหมายโบราณ กฎหมายโรมันและระบบกฎหมายท่ีปกครองโดยพระ   
KD กฎหมายของสหราชอาณาจักร และไอรแลนด  
KE กฎหมายของแคนาดา  
KF กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 
KG กฎหมายของลาตินอเมริกา 
KH กฎหมายของอเมริกาใต 
KJ กฎหมายของยุโรป (ยุโรปตะวันตก)  
KK กฎหมายของเยอรมนี  
KL กฎหมายของยุโรปตะวันออกเฉียงใต และยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย  
KM กฎหมายของสหภาพโซเวียต 
KP กฎหมายของเอเซียเอเซียตะวันตกเฉียงใต ตะวันออกใกล และ 

เอเซียใต 
KQ กฎหมายของเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตะวันออกไกล 
KR กฎหมายของแอฟริกา  
KT กฎหมายของออสเตรเลีย นิวซีแลนด แอนตารกติกา 

L การศึกษา    
LA เรื่องท่ัวไปของการศึกษา และประวัติการศึกษา 
LB ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน 
LC รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ การประยุกตใช 
LD มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
LE ของอเมริกาอ่ืนๆ 
LF ของทวีปยุโรป 
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LG ของเอเซียอัฟาริกา หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟค 
LH วารสารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน 
LJ วิทยาลัยในเครือ และส่ิงพิมพของวิทยาลัย 
LT ตํารา (ตําราท่ัวไป) 

M ดนตรี 
M โนตเพลง 
ML เรื่องราวทางดนตร ี
MT ทฤษฎี และการสอนทางดนตร ี

Nศิลปกรรม 
N เรื่องท่ัวๆไป นิทรรศการ และการแสดง 
NA สถาปตยกรรม 
NB ปฏิมากรรม และศิลปะท่ีเกี่ยวของ 
NC งานกราฟก การวาด และการออกแบบ 
ND จิตรกรรม 
NE การแกะสลัก ภาพพิมพ 
NK ศิลปกรรมประยุกตทางอุตสาหกรรม การตกแตง เครื่องประดับ 

P  ภาษาและวรรณคด ี
P ปรัชญาภาษาศาสตรและสัทศาสตร 
PA ปรัชญาและวรรณคดีกรีกและละติน 
PB วรรณคดี และภาษาเซลติค(ไอริช เวลลกัลลิค) 
PC ภาษาตระกูลโรมัน(อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน ปอรตุเกส)  
PD ภาษาตระกูลเยอรมัน ภาษาตระกูลสแกนดิเนเวีย 
PE ภาษาอังกฤษ 
PF ภาษาดัช 
PG ภาษาและวรรณคดีของสลาฟลิทัวเนียอัลบาเนียน ลัสเซียน สโลวัค 

โปลิช 
PH ภาษาและวรรณคดีของฟนโน ฮังกาเรียน 
PJ ภาษาและวรรณคดีของชนชาติอาหรับ ตุรกี เปอรเซีย เฮมาติคเซมิติค 



11 
 

PK ภาษาและวรรณคดีอินโด-อิหราน อินโด-อารยัน อมีเนียน 
PL ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมูเกาะมหาสมุทร 

แปซิฟคอัฟริกา 
PM ภาษาและวรรณคดีอินเดียนแดงอเมริกัน และภาษาพิเศษอ่ืนๆ 
PN ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ท่ัวไป 
PQ วรรณคดีโรมัน 
PR วรรณคดีอังกฤษ 
PS วรรณคดีอเมริกัน 
PT วรรณคดีเยอรมันและสแกนดิเนเวียน 
PZ วรรณคดีนวนิยายและวรรณกรรมวัยรุน 

Q  วิทยาศาสตร 
QA คณิตศาสตร 
QB ดาราศาสตร 
QC ฟสิกส 
QD เคมี 
QE ธรณีวิทยา 
QH ธรรมชาติวิทยา 
QK พฤกษศาสตร 
QL สัตวศาสตร 
QM กายวิภาค 
QP สรีรศาสตร 
QR บัคเตรีวิทยา 

R  แพทยศาสตร 
R เรื่องท่ัวไปทางการแพทย 
RA การแพทยของรัฐ เอกสาร สาธารณสุข โรงพยาบาล 
RB อายุรเวช เวชศาสตร 
RC การฝกทางการแพทย 
RD ศัลยกรรม 
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RE จักษุแพทย 
RF หู หลอดลม คอ (Otology Phenology Laryngology) 
RG นรีเวชวิทยา 
RJ Peadiatrics 
RK ทันตแพทย 
RL ผิวหนัง (Dermatorogy) 
RM อายุรแพทย 
RS เภสัชวิทยา และสารตัวยา 
RT พยาบาลศาสตร 
RY รังษี (Thomsonain eclectic medicine) 
RX Homeopathy 
RZ โรงเรียนและศิลปทางการแพทย 

S เกษตรศาสตร พืช และสัตว และอุตสาหกรรมเกี่ยวของ    
S เกษตรกรรมท่ัวไป ดิน ปุย การจัดการไรนา 
SB การเพาะปลูก ไรนา สวนผลไม การจัดการสวนสวนสาธารณะ แมลง 

และโรค 
SD ปาไม 
SF ปศุสัตว และสัตวแพทย 
SH การเล้ียงปลา การประมง 
SK การลาสัตว และเครื่องปองกัน 

T เทคโนโลยี 
T เทคโนโลยีท่ัวไป 
TA-TH อาคาร ตึก และวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของ 
TA วิศวกรรมโยธา 
TC วิศวกรรมชลประทาน 
TD วิศวกรรมสุขาภิบาล 
TE ถนนและทางสัญจร 
TF ทางรถไฟ 
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TG สะพาน และหลังคา 
TH การกอสราง ตึกอาคาร 
TJ วิศวกรรมเครื่องกล 
TK วิศวกรรมไฟฟาและอุตสาหกรรม 
TL รถยนตและเครื่องบิน 
TN อุตสาหกรรมเหมืองแร 
TP เทคโนโลยีทางเคมี 
TR การถายภาพ 
TS โรงงานผลิตภัณฑ 
TT การคาท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรม 
TX คหกรรมศาสตร 

U การทหาร กองทัพ    
U งานท่ัวไปของกิจการทหาร 
UA กองทัพ การจัดกําลังกองทัพ การกระจายกําลัง 
UB การบริหารกองทัพ 
UC การบํารุง และการขนสงกองทัพ 
UD ทหารราบ 
UE ทหารมา 
UF ทหารปนใหญ 
UG วิศวกรรมทหาร 
UH การแพทยการทหาร และสุขาภิบาลกองทัพ 

Vการทหารเรือ 
V เรื่องท่ัวไปของกองทัพเรือ 
VA ทหารเรือ การจัดกองทัพเรือ การกระจายกําลัง 
VB การบริหารกองทัพเรือ 
VC การซอมบํารุง 
VE นาวิกโยธิน 
VF สรรพวุธ 
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VG การแพทยทหารเรือ และสุขาภิบาล 
VK การเดินเรือ 
VM การตอเรือ วิศวกรรมตอเรือ 

Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร 
Z บรรณารักษศาสตร/สารนิเทศศาสตร/หองสมุด/หนังสือ/อุตสาหกรรม 

หนังสือและการคา/บรรณานุกรม 

และมีตัวเลขแทนเนื้อหายอยลงไป มีการเรียงลําดับตามหมวด และภายในหมวดเดียวกันจะ
เรียงจากเลขนอยไปหาเลขมาก และถาเปนหนังสือท่ีมีเลขหมูเดียวกันจะเรียงตามลําดับอักษรยอและ
ตัวเลขในบรรทัดถัดมา 
 1.2 หนังสืออางอิง เปนส่ิงพิมพสําหรับคนควาประกอบความรู และความเขาใจพ้ืนฐานมุง
ใหขอเท็จจริง โดยเสนอความรู และเรื่องราวตาง ๆ อยางกะทัดรัด มีการกําหนดขอบเขตและ
ระยะเวลาท่ีครอบคลุม เรียบเรียงเปนระบบเพ่ือใชไดสะดวกและรวดเร็ว โดยมีระบบสารบัญและ
ดรรชนีชวยคน พรอมท้ังเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเนื้อหาใหทันสมัยเสมอ หนังสืออางอิงมีการ
จัดทําเปนหนังสืออางอิงท่ัวไปท่ีรวบรวมความรู สาขาวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน และหนังสืออางอิง
เฉพาะเนื้อหาวิชาดานใดดานหนึ่ง ในการกําหนดเลขหมูจะมีตัวอักษร R หรือ อ กํากับอยูเหนือ
เลขหมู 

1.3 วารสารเปนส่ิงพิมพท่ีมีกําหนดออกอยางตอเนื่องเปนรายตางๆ เชน รายสัปดาห ราย
ปกษ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน เปนตน โดยเนื้อหาประกอบดวยบทความหลายบทความใน
แตละฉบับโดยมีผูเขียนหลายคน วารสารมีความสําคัญสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะ
เปนส่ือท่ีใหสารสนเทศทันสมัย ทันตอเหตุการณในปจจุ บัน มี ท้ังวารสารภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษท่ีผลิตในรูปของเอกสารฉบับพิมพ และฉบับอิเล็กทรอนิกส 

 
2. ส่ือโสตทัศน วัสดุท่ีไมตีพิมพใหสารสนเทศเปนภาพและเสียงท่ีชวยในการศึกษาเรื่องราวตาง ๆ 
ใหเขาใจไดอยางรวดเร็วและจดจําไดนาน ส่ือโสตทัศนมีหลายรูปแบบ และเปล่ียนแปลงไปตาม
พัฒนาทางเทคโนโลยี ไดแก  ซีดี  ดีวีดี  รูปภาพ  แผนท่ี  เปนตน 
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3. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีจัดใหบริการแกผูใชบริการจะเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ประเภทเอกสารวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ  ในสวนของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ศูนยวิทยบริการไดจัดมุมบริการคัดสรร  e-books / e-journals มาให
อาน นําเสนอบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ ดังภาพ 
 

หนาเว็บ : หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทเอกสารวิชาการและผลงานวิจัยของ 
อาจารยและนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ 

 
 

หนาเว็บ : มุมบริการคัดสรร  e-books / e-journals มาใหอาน  
นําเสนอบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ 
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 3.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journals) 

  ศูนยวิทยบริการไดรวบรวมวารสารอิเล็กทรอนิกสทางวิชาการของหนวยงานและ
สถาบันตาง ๆ ท่ีไดรับการยอมรับ จํานวน 50 รายการ นําเสนอบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการเพ่ือ
ใหบริการแกผูใชบริการ เชน  จุลสารรักษสุขภาพ  บทความกฎหมาย  วารสารการจัดการ
ส่ิงแวดลอม วารสารการบริการและการทองเท่ียว ฯลฯ เปนตน 

หนาเว็บ: วารสารอิเล็กทรอนิกสนําเสนอบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ 

 
 

3.3 ฐานขอมูลตาง ๆ (databases) 
  นอกจากนี้ศูนยวิทยบริการยังไดรวบรวมฐานขอมูลตาง ๆ มาใหบริการ ดังนี ้
  3.3.1 ฐานขอมูลท่ีศูนยวิทยบริการบอกรับเปนสมาชิกรายป ไดแก 

ฐานขอมูล A to Z WorldBusiness 
เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมขอมูลในดานธุรกิจระหวางประเทศและ การคาท่ัว

โลก เจาะเปนรายประเทศมากกวา 100 ประเทศ ท่ัวโลก 108 คุณลักษณะใน แตละประเทศ และ 76 
แหลง ขอมูลท่ีสําคัญของประเทศนั้นๆ ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ีสําคัญ ใหกับ นักลงทุน นักวิเคราะห นัก
ธุรกิจ และนักศึกษา ในการหาความรูจัดทําโดยบริษัท World Trade Press 
  3.3.2 ฐานขอมูลงานวิจัย 

ศูนยวิทยบริการไดรวบรวมฐานขอมูลเชิงบรรณานุกรมและเอกสารฉบับ
เต็ม (Fuul-Text) ของหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีเผยแพรบนอินเทอรเน็ตจํานวน
ประมาณ 50 ฐานขอมูล มาใหบริการแกผูใชขอมูล  ไดแก โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศ
ไทย (ThaiLis), ฐานขอมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, ฐานขอมูลงานวิจัยและ
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พัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว.,ฐานขอมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.),ฐานขอมูล
การวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยฯลฯ เปนตน  
  3.3.3 ฐานขอมูลท่ีนาสนใจ 

ศูนยวิทยบริการยังไดรวบรวมฐานขอมูลท่ีนาสนใจ ท่ีผูใชบริการสามารถ
นํามาใชอางอิงประกอบการศึกษาคนควาในการทํารายงาน  วิทยานิพนธ  งานวิจัยและอ่ืน ๆ  ไดแก 
ฐานขอมูลสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน,ฐานขอมูลเช้ือพันธุกรรมพืช,ฐานขอมูลทางดานสมุนไพร
, ฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษา, ฐานความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี ฯลฯ เปนตน 
  3.3.4 ฐานขอมูลอ่ืน ๆ 
   ศูนยวิทยบริการไดรวบรวมฐานขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี เปนประโยชนแก
ผูใชบริการสามารถนํามาประยุกตใชประกอบการศึกษา ไดแก  Thai Patents, The American 
Society of Civil Engineers (ASCE),The Internet Public Library, US Patents ฯลฯ เปนตน 
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ระเบียบการเขาใชบริการ 
 

1. ระเบียบและมารยาทการเชาใช 

 1.1 กอนเขาใชศูนยวิทยบริการควรฝากกระเปา สัมภาระไวท่ีล็อกเกอรท่ีจัดเตรียมไวให 
 1.2 ของมีคา เชน กระเปาสตางค โทรศัพทมือถือใหนําติดตัวไปดวย หามวางท้ิงไวท่ี ล็อก
เกอรหรือโตะอานหนังสือ หากสูญหาย ทางศูนยวิทยบริการจะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 1.3 ผูใชควรแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามระเบียบของวิทยาลัยฯ เม่ือเขาใชบริการของ
ศูนยวิทยบริการ 
 1.4 ขณะอยูในศูนยวิทยบริการผูใชตองปฏิบัติตามระเบียบของทางวิทยาลัยฯ อยางเครงครัด 
หามนําอาหาร เขามารับประทานในศูนยวิทยบริการ ปดเสียงโทรศัพท เปล่ียนเปนระบบส้ันเม่ือเขา
มาภายในศูนยวิทยบริการ 
 1.5 ไมฉีก ตัด ลาย วัสดุสารนิเทศของศูนยวิทยบริการไมขโมยทรัพยสินตาง ๆ ของศูนย
วิทยบริการ 
 1.6 วางหนังสือท่ีอานแลวบนโตะพักหนังสือไมตองเก็บเขาท่ีเดิม 
 1.7 ใหความรูมือกับเจาหนาท่ีและบรรณารักษในการตรวจคนกอนออกจากศูนยวิทยบริการ 
 1.8 ผูท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีศูนยวิทยบริการกําหนดขึ้น อาจถูกลงโทษตามความ
เหมาะสมกับโทษท่ีกอขึ้น คือ การวากลาวตักเตือน ใหออกจากศูนยวิทยบริการ ตัดสิทธ์ิการเขาใช
ศูนยวิทยบริการ พักการเรียน คัดช่ือออกจากการเปนนักศึกษาของวิทยาลัย 
 
2. ระเบียบการยืม คืน 

 2.1 ผูมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรฯ จะตองเปนสมาชิกของศูนยวิทยบริการเทานั้น 
  การสมัครเปนสมาชิก ใหผูท่ีตองการใชบริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ศูนยวิทยบริการมาติดตอกรอกขอมูลสวนตัวเพ่ือสมัครสมาชิก และการใชบริการยืมคืนทุกครั้งให
ผูใชท่ีเปนสมาชิกแลวยื่นบัตรประจําตัวพนักงานหรือบัตรประจําตัวนักศึกษาทุกครั้ง   
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ตัวอยางใบสมัครสมาชิกศูนยวิทยบริการ 

 
  

2.2 ผูยืมจะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีอาจารยมายืมดวย
ตนเองเทานั้น หามใชบัตรผูอ่ืนโดยเด็ดขาด 
 2.3 ไมอนุญาตใหผูยืมคนเดียวกัน ยืมทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง ซํ้ากันได
มากกวา 1 เลม 
 2.4 ผูยืมมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการเดิมตอไดอีก 1 ครั้งเทานั้น โดยทรัพยากร
สารสนเทศท่ียืมตอนั้นจะตอง 
  -  ไมเกินกําหนดสง ไมมีคาปรับ หรือไมมีผูอ่ืนจองไว 
  -  ผูท่ีตองการยืมตอจะตองนําทรัพยากรสารสนเทศมายืมตอดวยตนเองพรอมท้ัง
นําบัตรนักศึกษา หรือบัตรเจาหนาท่ี อาจารยมาแสดงดวย 
  -  ผูท่ีตองการยืมตอจะตองแจงความจํานงกับเจาหนาท่ีหรือบรรณารักษวาตองการ
คืนและยืมตอ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธ์ิยืมตอทรัพยากรสารสนเทศนั้นไดอีก 

ตารางสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนยวิทยบริการ 
ทรัพยากร ผูใช จํานวน ระยะเวลา/วัน คาปรับ/เลม หมายเหตุ 

หนังสือ 
อาจารย 
เจาหนาท่ี 
นักศึกษา 

10 
5 
5 

20 
14 
7 

5 บาท 
(ไมนับวัน

หยุด) นับรวมทุก
ประเภท

ทรัพยากร 
CD-Rom 

อาจารย 
เจาหนาท่ี 
นักศึกษา 

2 เรื่อง 7 
10 บาท 

(ไมนับวัน
หยุด) 
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3. ระเบียบการใชบริการ Internet 

 3.1 นําบัตรนักศึกษามาดวยทุกครั้งท่ีขอใชบริการไมอนุญาตใหใชบัตรของผูอ่ืนโดย
เด็ดขาด 
 3.2 ใหนักศึกษากรอกรายละเอียดสําหรับขอใชบริการดวยลายมือตัวบรรจงใหครบทุก ชอง 
พรอมกับนําบัตรนักศึกษาเก็บท่ีชองเก็บบัตร ใหตรงตามหมายเลขเครื่องท่ีตองการนั่ง 
 3.3 ไมอนุญาตใหนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเขามาในศูนยวิทยบริการ 
 3.4 ไมอนุญาตใหนักศึกษา Download โปรแกรม หรือนําโปรแกรมใด ๆ มาลงท่ีเครื่องโดย
เด็ดขาด 
 3.5 ไมอนุญาตใหเลนเกมสหรือเปดเว็บไซตท่ีไมเหมาะสมโดยเด็ดขาด 
 3.6 ใหนักศึกษาใชอุปกรณอยางระมัดระวังหากเกิดปญหาใหแจงเจาหนาท่ีหรืออาจารย
ทราบทันที 
 3.7 เม่ือนักศึกษาใชงานเสร็จเรียบรอยแลวใหปดเครื่องคอมพิวเตอรและเก็บเกาอ้ีให
เรียบรอยและรับบัตรนักศึกษาคืนพรอมท้ังลงเวลาเลิกใชบริการ 
 
4. ระเบียบการลงโทษ 

 4.1 ผูคางสงทรัพยากรสารสนเทศหรือคาปรับจะถูกระงับสิทธ์ิในการสอบปลายภาค หรือ
ระงับสิทธ์ิการขออนุมัติปริญญาหรือระงับสิทธ์ิการขอลาออกจนกวาจะชําระหนี้สินกับทางศูนย
วิทยบริการเปนท่ีเรียบรอย 
 4.2 ผูทําทรัพยากรสารสนเทศ ชํารุดและกรณีสูญหาย 
  -  หาทรัพยากรฯเรื่องเดียวกันมาแทน พรอมท้ังจายคาบริการในกระบวนการทาง
เทคนิค จํานวน 30 บาท 
  -  กรณีไมสามารถหาทรัพยากรฯ เรื่องเดียวกันมาแทนไดใหซ้ือเรื่องอ่ืนเนื้อหาและ
ภาษาเดียวกัน มาแทนและจายคากระบวนการทางเทคนิค จํานวน 30 บาท 
  -  กรณีไมสามารถหาทรัพยากรฯท่ีมีเนื้อหาและภาษาเดียวกันแทนและจายคา
กระบวนการทางเทคนิค จํานวน 30 บาท 
  -  กรณีท่ีทรัพยากรฯ นั้นๆ ไดมาโดยการรับบริจาค และไมสามารถหาราคาได การ
คิดคาใหอยูในดุลยพินิจของบรรณารักษผูรับผิดชอบ 

4.3 กรณีฉีก กรีด ทําลาย ขโมย 
ผูทําผิดจะตองไดรับโทษทางวินัยนักศึกษา ตามระเบียบท่ีทางวิทยาลัยฯ กําหนด 
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งานบริการ 
 
1. บริการยืม-คืน 

ใหบริการท่ีเคานเตอรบริการยืม- คืน ผูใชตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษาของตนเองมา
ดําเนินการดวยทุกครั้งหามใชบัตรของผูอ่ืนยืมโดยเด็ดขาด 

 

 
 

2. บริการตอบคําถามชวยการคนควา 

บรรณารักษจะทําหนาท่ีตอบคําถามและชวยการคนควาแกผูใชโดยจะใหคําแนะนํา เรื่อง
ตางๆ เชน วิธีการใช web OPAC การใชหนังสืออางอิง การเขียนบรรณานุกรม และแนะนํา
แหลงขอมูลท่ีมีเนื้อหาตรงกับท่ีผูใชตองการตลอดจนวิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศจากฐานขอมูล 

 

 
 

3. บริการคืนหนังสือนอกเวลา 
สําหรับผูท่ีตองการจะคืนหนังสือนอกเวลาทําการของศูนย

วิทยบริการ สามารถใชบริการไดท่ีตูรับหนังสือนอกเวลาซ่ึงตั้งอยู
บริเวณดานหนาศูนยวิทยบริการ โดยใสแบบฟอรมใสไวในตูและ
หนังสือนั้นตองไมเกินกําหนดสง 
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4. บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศภายในศูนยวิทยบริการ 

บริการสืบคนหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีมีใหบริการภายในศูนยวิทยบริการ
จากฐานขอมูล OPAC  และบริการสืบคนสารนิเทศสําเร็จรูป CD-ROM 
 

 
 

5. บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ 

 เปนการสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีศูนยวิทยบริการจัดหามาใหบริการ ไดแก  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  วารสารอิเล็กทรอนิกส  ฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน 

เว็บไซตของศูนยวิทยบริการ: http://www.rc.ac.th/Library_web/index.htm 
 

6. บริการยืมระหวางศูนยวิทยบริการ ในเครือวิทยาลัยราชพฤกษ 

ศูนยวิทยบริการนอกเขตพ้ืนท่ีในเครือวิทยาลัย ไดแก  ศูนยวิทยบริการ ภูเก็ต,  ศูนยวิทย
บริการหลัก คือ  ศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ (นนทบุรี) 
 ขอปฏิบัติดังนี้ 
 1. ผูใชบริการทําการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการ โดยสืบคนตรวจสอบจาก 
Web OPAC ( http://202.142.193.92/wcrpc/ ) 
 2. ผูใชบริการขอแบบฟอรมการยืมระหวางศูนยวิทยบริการจากบรรณารักษประจําศูนย
นอกเขตพ้ืนท่ี 
 3. ผูใชบริการกรอกรายการยืมระหวางศูนยวิทยบริการใหครบถวนตามรายละเอียดใน
แบบฟอรม  โดยระบุช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท e-mail วัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใช และ
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รายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการยืม  จากนั้นสงแบบฟอรมดังกลาวใหบรรณารักษดําเนินการ
ตอไป 
 4. บรรณารักษประจําศูนยนอกเขตพ้ืนท่ีสงคําขอของผูใชบริการท่ีตองการยืมระหวางศูนย
วิทยบริการมา ยังศูนยวิทยาบริการหลักทางอีเมล 
 5. เม่ือบรรณารักษประจําศูนยวิทยาบริการหลักไดรับคําขอแลวจะดําเนินการจัดสง
ทรัพยากรสารสนเทศดังกลาวไปยังบรรณารักษประจําศูนยวิทยบริการนอกเขตพ้ืนท่ี เพ่ือจัดยืมใหผู
ขอใชบริการตอไป  โดยบรรณารักษประจําศูนยวิทยบริการนอกพ้ืนท่ีจะรับผิดชอบในการใหบริการ
ยืมและทวงคืนกลับมาท่ีศูนยวิทยบริการหลักตอไป 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการยืมระหวางศูนยวิทยบริการ 
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7. บริการแนะนําหนังสือใหม 

 ศูนยวิทยบริการมีการจัดมุมแสดงหนังสือใหมภายในศูนยฯ และแนะนําหนังสือใหมบน
เว็บไซตของศูนยฯ 

มุมแสดงหนังสือใหมภายในศูนยวิทยบริการ 

 

แนะนําหนังสือใหมบนเว็บไซตของศูนยวิทยบริการ 

 
 
8. บริการอินเทอรเน็ต 

 ศูนยวิทยบริการไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 10 เครื่องใหกับผูใชบริการไดใช
สืบคนขอมูลสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 
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9.มุมนิทรรศการอาเซียน (ASEAN) 
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การสืบคน Web OPAC 
 

ปจจุบันศูนยวิทยบริการไดจัดใหมีระบบสืบคนทรัพยากรสารสนเทศสารสนเทศบน
เครือขายอินเทอรเน็ตใหแกคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา เพ่ือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ภายในศูนยวิทยบริการการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศมีขั้นตอนในการเขาถึงสารสนเทศท่ีตองการ 
โดยมีวิธีการคนตามขั้นตอนดังนี้ 
 

1. เขาระบบท่ี http://202.142.193.92/wcrpc/ 

 
 
 2.  การเขาระบบใหเปล่ียนในชองของ User Typeใหเปน Guestและคลิกปุม Log in 
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 3.  เม่ือเขาสูระบบเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาการสืบคนดังภาพ ใหผูใชบริการเลือกท่ี 
เงื่อนไขการสืบคนโดย และมายังท่ี สืบคนโดย 
 

   

โดยในชองของ สืบคนโดย จะมีใหเลือกเง่ือนไขการสืบคนดังภาพ ใหผูใชบริการเลือก
เง่ือนไขตามความตองการหรือท่ีผูใชบริการทราบและตองการสืบคน 

 

 
 

 4. เม่ือเลือกเง่ือนไขในการสืบคนเรียบรอย ใหผูใชบริการมาท่ีชองของ คําสืบคน ให
ผูใชบริการกรอกคําสืบคนท่ีตองการใหตรงตามเง่ือนไขท่ีไดเลือกไวและกดปุม สืบคน เชน  

สืบคนโดย เง่ือนไข  ช่ือเรื่อง   
คําสืบคน เทคโนโลยีสารสนเทศ      
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 ผลลัพธที่ไดคือ  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีช่ือเรื่องวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ท้ังหมดท่ีมี
ภายในศูนยวิทยบริการดังภาพ 
 

 

 และเม่ือคลิกท่ีช่ือรายการหนังสือท่ีตองการจะปรากฏรายการรายละเอียดของหนังสือเลม
นั้น  ไดแก  ช่ือหนังสือ  ช่ือผูแตง  ปพิมพ  สถานท่ีพิมพ  เลขหมูหนังสือ  สถานท่ีจัดเก็บหนังสือ 
เปนตน ดังตัวอยางภาพ 
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เว็บไซตศูนยวิทยบริการ 
 

 เพ่ือเอ้ือตอการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของศูนยวิทยบริการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีศูนยวิทยบริการไดรวบรวมมาใหบริการ ศูนยวิทยบริการ
จึงจัดทําเว็บไซตของศูนยวิทยบริการขึ้น เพ่ือเพ่ิมชองทางใหผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูล
สารสนเทศอีกชองทางหนึ่งเขาเว็บไซตไดท่ี http://www.rc.ac.th/Library_web/index.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 

เขาสูหน 
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ภาคผนวก 
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Theses)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2519 –
ปจจุบันขอมูลท่ีนําเสนอเปนวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Theses) ท่ีสามารถสืบคนเอกสารฉบับเต็ม (Full 
Text) ได 
 
ที่อยูของ website 

http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ websiteจะมีชองวางใหใสคําสืบคน และใหเลือกเขตขอมูลตางๆ เพื่อจํากัด
ขอบเขตของคําสืบคน

 
 
2. พิมพคําคนในชองวาง “คําสืบคน” แลวเลือกใหคําสืบคนปรากฏในสวนใดของเอกสาร เชนใหปรากฏท่ี

ช่ือเรื่อง ก็ใหทําเครื่องหมายท่ีช่ือเรื่อง  หรืออาจจะกําหนดเพิ่มเติมถึง สาขาวิชาใหสืบคนจากนั้นให คลิก
ท่ี Searchแตถาตองการเปลี่ยนแปลงคําสืบคน ใหคลิกท่ีปุม “ Reset” 
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3. ผลลัพธท่ีไดเปนรายช่ือวิทยานิพนธและมีไฮไลทตรงคําท่ีสืบคนพรอมช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ และ Full text

ท่ีเช่ือมโยงไปยัง เอกสารฉบับเต็ม 

 
 
 

4. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะปรากฏหนาจอแสดง รายละเอียดตางๆ ของวิทยานิพนธไดแก ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง 
หัวเรื่อง   จํานวนหนา สถานท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ สาขาวิชาท่ีสําเร็จ ปการศึกษาท่ีสําเร็จ  และมีการเช่ือมโยง
ไปยัง  Full text 

 
 

5. ในกรณีท่ีตองการอาน Full textใหคลิกท่ี Full text  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้
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6. เม่ือคลิกไปยังบทตางๆ ของวิทยานิพนธ จะปรากฏ รายละเอียดของบทนั้นๆปรากฏข้ึนมา ดังภาพ 
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ฐานขอมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Research)  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมผลงานการวิจัย ของอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอมูลท่ี
นําเสนอเปนงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส (CMU e-Research) ท่ีสามารถสืบคนไดท้ังเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และ
บทคัดยอ (Abstract) 
 

ที่อยูของ website 
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/eresearch/ 
 

วิธีการสืบคน 
1. เปดเขาหนาจอของการสืบคนของฐานขอมูลCMU e-Research

 
 

2. พิมพคําคนในชองวาง “คําสืบคน”และเลือกวาตองการใหคําสืบคนนั้นปรากฏในสวนใดของเอกสารท่ี
สืบคน เชนใหปรากฏท่ีช่ือเรื่อง ก็ใหทําเครื่องหมายท่ีช่ือเรื่อง  พรอมเลือกคณะวิชาท่ีตองการสืบคน  
จากนั้นใหคลิกท่ี Searchเพื่อทําการสืบคน  ในกรณีท่ีตองการเปลี่ยนแปลงคําสืบคนท้ังหมด ใหคลิกท่ีปุม 
“ Reset” 
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สําหรับชอง “แสดงรายการ”  เม่ือคลิกท่ีชองนี้ จะแสดงรายช่ืองานวิจัยท้ังหมด ดังภาพ

 

 
3. ผลลัพธท่ีไดจากขอท่ี 2  จะไดรายช่ืองานวิจัยพรอมการทําไฮไลทคําท่ีใชสืบคนไวดวย   ช่ือผูแตง คณะ ป

ท่ีพิมพ และ Abstract / Full textท่ีเช่ือมโยงไปยังบทคัดยอ / เอกสารฉบับเต็ม 
 

 
 

4. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะปรากฏจอภาพแสดงรายละเอียดตางๆ ของงานวิจัยไดแก ช่ือผูทําวิจัย ช่ือเรื่อง หัว
เรื่อง จํานวนหนา สถานท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ  ภาษาท่ีใช  และมีการเช่ือมโยงไปยัง บทคัดยอ และเอกสาร
ฉบับเต็ม 
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5. เม่ือตองการอานเอกสาร ใหคลิกท่ี บทคัดยอ หรือ เอกสารฉบับเต็มจะปรากฏหนาจอ ดังนี้ 
Abstract 

 
 

Full text 
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คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ลักษณะของฐานขอมูล 
เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมหนังสือ บทความวารสารรายงานการประชุม รายงานการวิจัย เอกสารการสอน 

และวิทยานิพนธ  ท่ีเกิดจากความสามารถของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี โดยมีวัตถุประสงคสําหรับสนับสนุนการศึกษา การคนควา วิจัยและเพื่อใหนักวิจัยหรือผูสนใจท่ัวไป สามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศและกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูรวมกัน 
 
ที่อยูของ website 
http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอของ website  

 
 

2. พิมพคําสืบคนในชองวาง “ Search ”แลวคลิกท่ีคําสั่ง“ go ” 
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3. ผลลัพธท่ีไดเปนรายการช่ือเรื่อง   ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ ดังภาพ 

 
 
 

4. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะปรากฏจอภาพแสดง รายละเอียดตางๆ ขอเอกสารไดแก ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง คําสําคัญ 
หนวยงานรับผิดชอบ ปท่ีพิมพท่ีอยู URL ของเอกสาร   collection ของเอกสารและยังมีสวนเช่ือมโยงไป
ยัง  Abstract  และ Full text ของเอกสาร
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5. ถาตองการอาน Abstract  / Full text  ก็คลิกท่ี Abstract / Full text  จะปรากฏจอภาพ ดังนี ้
Abstract

 
  

Full Text 
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6. สําหรับคําสั่งอื่นๆ ซึ่งอยูทางซายมือของจอภาพ ไดแก 
คําสั่ง “Communities& Collections”จะแสดงรายการของหนวยงานตาง ๆ

 
 
 
คําสั่ง “Title” จะไดรายการของเอกสาร  ไดแก  ช่ือเรื่องเอกสาร ช่ือผูแตง และปท่ีพิมพ 
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คําสั่ง “Author” จะไดรายการ ช่ือผูแตง 

 
 
 คําสั่ง “By Date” จะไดรายการเอกสารเรียงจากปปจจุบันท่ีจัดพิมพยอนหลังไปปท่ีเกากวา 
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธ สํานักหอสมุด  
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมวิทยานิพนธในสาขาวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนแหลงศึกษาคนควาในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม (Full text)   
 
ที่อยูของ website 
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/thesis/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ website  

 
 
 

2. พิมพคําสืบคนในชองวาง ของผูแตง  ช่ือเรื่อง   ISBN หัวเรื่อง และคําสําคัญ ชองใดชองหนึ่ง หรือถา
ตองการใหไดเอกสารท่ีมีเนื้อหาท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  ใหใสคําคนในเขตขอมูลดังกลาวเพิ่มเติม  แลว
คลิกท่ี “Search” 
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3. ผลลัพธท่ีไดเปนรายการช่ือเรื่อง   ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ เลขเรียกหนังสือ  และ Full textท่ีเช่ือมโยงไปยัง

เอกสารฉบับเต็ม 

 
 
 

4. เม่ือคลิกท่ี “ Full text” จะปรากฏหนาจอภาพแสดงบทตางๆ ของวิทยานิพนธและถาตองการอาน บทท่ี 5  
ใหคลิกท่ี บทท่ีหา 

 
 

5. เอกสาร Full text  ของบทท่ี 5 ก็จะปรากฏ ดังนี้ 
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีใหขอมูลใน
ลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดยอ (Abstract) ของวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกของ 
มหาวิทยาลัย 

 
ที่อยูของ website 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ website ฐานขอมูล

 
 

2. หนาจอภาพของการสืบคน ใหพิมพคําสืบคนในชองวางโดยระบุถึงเขตขอมูลท่ีตองการสืบคน ไดแก  ช่ือ
ผูแตง  ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ   หัวเรื่อง ระดับปริญญาปการศึกษา  แลวคลิกท่ี “Search ” 
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หรือตองการสืบคนรายการวิทยานิพนธจากสาขาวิชา และระดับปริญญา ใหใชในสวนลางของจอภาพการสืบคน  

 
 

3. สําหรับ ผลลัพธจากการสืบคน จะได ช่ือวิทยานิพนธ   ช่ือผูแตง  สาขาวิชา  ปการศึกษา  เลขหมูหนังสือ  
และ ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ 

 
 

4. เม่ือคลิกท่ี “ ช่ือวิทยานิพนธ”จะไดรายละเอียดของวิทยานิพนธพรอมรายการเช่ือมโยงไปยัง บทคัดยอ 
(Abstract)และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) 
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5. ขอมูลเอกสารAbstract /Full text  จะปรากฏหนาจอ ดังนี้
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ฐานขอมูล  ThaiLIS 
 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS – Thai Library Integrated System) 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนแหลงสืบคนเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text) ของวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยจากอาจารยและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบัน
ตางๆ ท่ัวประเทศ ผูคนควาขอมูลสามารถ downloadเอกสารฉบับเต็มได 

 
ที่อยูของ website 
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพ การสืบคนข้ันพื้นฐาน (Basic Search) ของ website

 
 

2. ใหพิมพคําคนในชองวาง “ตองการสืบคน”และอาจจะกําหนดใหคําสืบคนปรากฏในเขตขอมูลใด เชน 
ในช่ือเรื่อง    โดยใหทําเครื่องหมายท่ีคําสั่ง“ช่ือเรื่อง” ซึ่งอยูดานลางของคําสืบคน  และถาตองการสืบคน
เฉพาะเอกสารของหนวยงานใด ก็สามารถเลือกเจาะจงช่ือหนวยงานท่ีตองการ นอกจากนี้ ยังกําหนดถึง
ประเภทของเอกสารท่ีตองการไดอีก    จากนั้น คลิกท่ี  “คนหา”  
 

เ 
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3. ผลลัพธท่ีไดเปนรายช่ือวิทยานิพนธ   ช่ือผูแตง ปท่ีพิมพ ประเภทของเอกสาร  หนวยงานท่ีเปนเจาของ
ผลงาน และทางดานลางของรายช่ือเอกสาร จะมีเมนูคําสั่งใหผูสืบคนเลือกท่ีจะบันทึกขอมูลออกไป 
หรือ ตองการสง e-mail ใหใคร หรือจะสั่งพิมพ ก็ได ดังภาพ  

 
 

 
 
ตัวอยาง File ท่ี Export ออกมา เปน Text  อาน File ดวยโปรแกรม Notepad
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4. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะปรากฏหนาจอแสดงถึง รายละเอียดตางๆ ของเอกสารนั้นไดแก ช่ือเรื่อง ช่ือผูแตง  
หนวยงานท่ีเปนเจาของผลงาน  หัวเรื่อง  บทคัดยอ  ประเภทของเอกสาร ภาษาท่ีใชในเอกสาร และ
เจาของลิขสิทธิ์ของผลงาน   และยังมีสวนท่ีเช่ือมโยงไปยัง  Full text  โดยมีรายละเอียดของช่ือ
แฟมขอมูล ขนาดของแฟม  จํานวนผูเขาถึงขอมูล  และวัน-เวลาเขาถึงขอมูลลาสุด 

 
 

5. ถาตองการอาน Full text  ก็คลิกท่ี ช่ือแฟมขอมูลจะปรากฏหนาจอ“ประกาศของ ThaiLIS” ใหคลิก
เครื่องหมายท่ียอมรับเง่ือนไขกอนการ download  แลวคลิกท่ีชอง ThaiLISดังภาพ 

 
 

6. ผลลัพธท่ีไดจะได เอกสารฉบับเต็ม  ตามท่ีตองการ ดังภาพ
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ในกรณีท่ีตองการสืบคนใหไดเอกสารท่ีมีเนื้อหาตรงกับความตองการมากข้ึนหรือเฉพาะเจาะจงเพิ่มข้ึน ใน
ฐานขอมูล ThaiLISใหเลือกการสืบคนแบบAdvance Search ซึ่งผูสืบคนขอมูลสามารถจํากัดการสืบคนใหละเอียด
มากข้ึน  เชน ระบุชวงปของเอกสาร  ภาษาท่ีใชในเอกสาร และระบุการเรียงลําดับของการแสดงผลตามเขตขอมูล
หรือใหเรียงตามลําดับอักษร 

 
 

นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผูสืบคนขอมูลตองการรายช่ือเอกสารท้ังหมด ก็สามารถใชคําสั่ง “Browse” ได โดย
อาจจะระบุหัวเรื่องหรือ ช่ือผูแตง หรือช่ือเรื่อง ท่ีตองการ เพื่อใหได ผลลัพธของรายช่ือเอกสารท้ังหมดในเขต
ขอมูลท่ีระบุ 
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ฐานขอมูล TDRI  
(สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย) 

 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 

เปนสถาบันวิจัยเชิงนโยบายท่ีกอต้ังข้ึนมาต้ังแตป พ.ศ. 2527 ในรูปของมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรเอกชนท่ีไม
แสวงหากําไร ทีดีอารไอดําเนินการวิจัยเชิงนโยบายในหลากหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานเศรษฐกิจ 
ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานระหวางประเทศ ตลอดจนริเริ่มการวิจัยเอง เพื่อสนับสนุนการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใหเปนนโยบายท่ีเอื้อตอการเติบโตอยางยั่งยืนและ
มีคุณภาพ 

ภารกิจหลักของทีดีอารไอเพื่อใหบรรลุพันธกิจดังกลาว มีดังนี้ 
1. ผลิตงานวิจัยเชิงนโยบายท่ีมีคุณภาพสูง อยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการ และขอมูลท่ีถูกตอง 
2. สรางขายงานการวิจัยระหวางสถาบันและนักวิชาการท่ีเกี่ยวของในประเด็นวิจัยเชิงนโยบายท้ังใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศ 
3. เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนตอการกําหนดนโยบายของประเทศ 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ ของสถาบัน ท่ีผูสนใจสามารถ download เอกสาร
ฉบับเต็มได 
 
ที่อยูของ website 
http://tdri.or.th/research/ 
http://tdri.or.th/publications/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพสืบคนขอมูลผลงานวิจัยของ website (http://tdri.or.th/research/)
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2. ทางซายมือ มี เมนูรายการหมวดหมูของงานวิจัย โดยแบงเปน  8  หมวด ไดแก เศรษฐกิจมหภาค  
เศรษฐกิจรายสาขา  ระบบกํากับดูแลและกฎหมาย  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ทรัพยากรมนุษยโครงสรางพื้นฐาน  และระบบสวัสดิการสังคม  ถาตองการงานวิจัยใน
หมวดหมูใด ใหคลิกหมวดหมูนั้น จะปรากฏ รายช่ืองานวิจัย ช่ือผูทําวิจัยและปท่ีพิมพของเอกสารนั้นดัง
ภาพ 

 
 

3. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่องงานวิจัย จะปรากฏเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ให  downloadและมีเมนูทางซายมือท่ี
เช่ือมโยงจากช่ือผูแตงไปยังผลงานอื่นๆ 
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4. เม่ือคลิกท่ีช่ือผูแตง จะได รายช่ือผลงานเพิ่มเติมของผูแตงทานนั้นปรากฏในจอภาพ  

 
 

5. ถาสนใจจะอานเอกสารสิ่งพิมพของ TDRI  ใหเขาท่ีหนาจอ  website  (http://tdri.or.th/publications/) 

 
 

6. ทางดานซายของจอภาพ จะเปนรายการประเภทของเอกสารสิ่งพิมพ ไดแก รายงานทีดีอารไอ  วารสาร 
TDRI Quarterly Reviewและสิ่งพิมพพิเศษ  ดังภาพ
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7. เม่ือคลิกท่ีช่ือสิ่งพิมพใด ก็ปรากฏหนา web page ของ สิ่งพิมพนั้น ปรากฏข้ึนมา เชน คลิกท่ีวารสาร 
TDRI Quarterly Review 
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ฐานขอมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมและเผยแพรโครงการวิจัยของนักวิจัยและโครงการท่ีใชงบประมาณของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF)  โดยนําเสนอเกี่ยวกับ
รายละเอียดของโครงการ พรอมเอกสารฉบับเต็มของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ในการเขาสืบคนในฐานขอมูล
นี้ ผูสืบคนขอมูลตองสมัครเปนสมาชิกของฐานขอมูล เพื่อใชสิทธในการ download เอกสารฉบับเต็ม วิธีการ
สมัครเขาเปนสมาชิก ผูสมัครสามารถเขาไปกรอกใบสมัครจากการคลิกท่ี เมนูคําสั่ง “สมัครสมาชิก” ท่ีอยูดานบน
ของหนาหลักของ  website 

 
ที่อยูของ website 
http://elibrary.trf.or.th/ctrflibrary.asp 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ websiteซึ่งใชช่ือวา หองสมุดออนไลน (eLibrary) 

 
 

 

2. พิมพคําสืบคนในชองวาง “คนหา” แลว คลิกท่ี  “คนหาขอมูล”จะไดผลลัพธ เปนรายช่ืองานวิจัยR&D 
(Research and Development) และวิชาการ  ช่ือผูแตง ปท่ีทําวิจัยทางดานขวามือของจอภาพ  จะเปน
รายการของหมวดหมูของการวิจัยเชน เกษตร สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอมและ
พลังงาน เปนตน 
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3. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะปรากฏหนาจอแสดงถึง รายละเอียดตางๆ ของเอกสารนั้นไดแก ช่ือโครงการช่ือ
ผูทําวิจัย  วัตถุประสงคของโครงการ  บทคัดยอ  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

4. ถาตองการอาน Full text  ใหคลิกท่ี “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ”จะปรากฏหนาจอใหทําเครื่องหมายเพื่อ
แจงวัตถุประสงคการนําไปใช   จากนั้นใหคลิกdownload   
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5. ผลลัพธท่ีได จะปรากฏช่ือ file  ขนาดของ file และระยะเวลาท่ีใช download 
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ฐานขอมูลสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลเชิงบรรณานุกรมท่ีรวบรวมและเผยแพรรายงานวิจัยวิทยานิพนธ และขอมูลงานวิจัย ของ
ประเทศ ท่ีหนวยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดสงใหหองสมุดงานวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
จํานวนขอมูลท่ีรวบรวมไวในฐานขอมูลมีประมาณ   240,000  รายการ 

 
ที่อยูของ website 
http://www.riclib.nrct.go.th/database/database.html 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ“สืบคนบรรณานุกรม”ซึ่งจะแบงการสืบคนเอกสารเปน  3  ประเภท คือ 1.
รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ/หนังสือท่ัวไป  2. สิ่งพิมพตอเนื่องรายงานประจําป  รายงานการสํารวจ 
สถิติ  และ 3. เปนดรรชนีบทความวารสาร รวมถึงบทความงานวิจัยและบทความท่ัวๆ ไปดังภาพ 

 
 

2. ผูสืบคนขอมูลสามารถเลือกประเภทเอกสารท่ีจะสืบคนได ในกรณีท่ีตองการสืบคนเอกสารงานวิจัย 
วิทยานิพนธ และหนังสือท่ัวไป ใหเลือกพิมพคําสืบคนในชองวาง ชองแรก โดยการใสคําคนท่ีตองการ
ซึ่งอาจจะเปน ช่ือผูแตง หรือ ช่ือเรื่อง หรือหัวเรื่อง จากนั้นคลิกท่ี “go” ดังภาพ 
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3. ผลลัพธท่ีได จะเปนรายช่ือเอกสารท้ังหมดท่ีมีขอมูลตามท่ีตองการ พรอมช่ือผูแตงและปท่ีพิมพ 

 
 

4. เม่ือคลิกท่ีช่ือเรื่อง จะไดรายละเอียดตางๆ เพิ่มข้ึนไดแก เลขรหัสเอกสาร ช่ือผูแตงช่ือเรื่องสถานท่ีพิมพ 
ปท่ีพิมพ จํานวนหนา ครั้งท่ีพิมพ และหัวเรื่อง 
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สําหรับเมนูดานซายมือของจอภาพ จะเปนคําแนะนําเกี่ยวกับ  วิธีการสืบคน  วิธีการติดตอขอใชตัวเลม
เอกสาร  และวิธีติดตอสําเนาเอกสาร 
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ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 
 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูลเชิงบรรณานุกรม พรอมบทคัดยอ ท่ีรวบรวมวิทยานิพนธ จากมหาวิทยาลัยตางๆ มากกวา 
8,500 ช่ือเรื่อง  รวบรวมต้ังแตป 2535 จนถึง 2550 หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ  ฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ซึ่งเดิมคือศูนยบริการสารสนเทศทาง
เทคโนโลยีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ)แตตอมาไดยุติการนําเขาขอมูล เนื่องจาก
โครงการพัฒนาเครือขายระบบหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ไดพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร ในรูป
อิเล็กทรอนิกส (Digital Collection) ซึ่งประกอบดวย วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ ฉบับเต็ม อันมีศักยภาพในการ
ใหบริการ ไดตรงกับความตองการของผูใช ท่ีสามารถติดตาม ศึกษา คนควาจากวิทยานิพนธเหลานี้ไดโดยตรง 
และสะดวก 

 
ที่อยูของ website 
http://thesis.stks.or.th/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาจอภาพ  websiteของฝายบริการความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ท่ี URL  
http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=20 
จะเห็นเมนูทางขวามือของจอภาพ  เลือก คลิกท่ี “ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย” ภายใตหัวขอฐานขอมูล
ออนไลนดังภาพ 
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2. จะปรากฏภาพ ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย พรอมเมนูคําสั่ง “Search”  ท่ีอยูสวนบทของจอภาพ

 
 

3. คลิกท่ีเมนูคําสั่ง“Search”จะไดจอภาพของการสืบคนขอมูลใหเติมคําคนในชองวาง และระบุใหคําคน
นั้นปรากฏท่ีสวนใดของเอกสาร เชน ปรากฏท่ีช่ือเรื่อง ดังภาพ
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4. ผลลัพธท่ีไดจะเปนรายช่ือวิทยานิพนธ ช่ือผูแตง และสัญลักษณรูปหนังสือซึ่งจะเช่ือมโยงไปยัง
รายละเอียดของวิทยานิพนธเลมนั้นนอกจากนี้ ยังมีการทํา ไฮไลท  ตรงคําคนท่ีปรากฏในสวนของช่ือ
เรื่อง 

 
 

5. เม่ือคลิกท่ีสัญลักษณรูปหนังสือผลลัพธท่ีได จะเปนรายละเอียดของวิทยานิพนธ ไดแก ช่ือวิทยานิพนธ 
ช่ือนิสิตช่ืออาจารยท่ีปรึกษา  ช่ือสถาบัน ปท่ีจบการศึกษา บทคัดยอไทย-อังกฤษ  จํานวนหนา เลข ISBN  
เปนตน 
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ฐานขอมูลทางดานกฎหมาย  
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม 
 

ลักษณะของฐานขอมูล 
เปนแหลงขอมูลทางดานกฎหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความหลากหลายในการนําเสนอขอมูลตางๆ ดาน

กฎหมาย  ไดแก งานวิจัยศาลยุติธรรม  เอกสารสัมมนาสํานักงานศาลยุติธรรม  บทความกฎหมาย  กฎหมายตางๆ 
คําวินิจฉัย เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมี e-book ของศูนยวิทยบริการ ศาลยุติธรรมให download ดวย 
 
ที่อยูของ website 
http://www.library.coj.go.th/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพของ website จะปรากฏเมนูจําแนกประเภทของขอมูลกฎหมายตางๆ ทางซายมือให
เลือก 

 
 

2. เม่ือคลิกท่ี เมนู “งานวิจัยศาลยุติธรรม”  จะไดรายการช่ือเรื่องงานวิจัย ช่ือผูแตง และสัญลักษณท่ีเช่ือมโยง
ไปยังเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ดังภาพ 
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3. เม่ือคลิกท่ี เมนู “บทความกฎหมาย”  จะได กลุมของบทความจําแนกตามหัวขอตางๆดังภาพ 

 

เม่ือคลิกกลุมบทความตามหัวขอท่ีปรากฏ จะไดรายช่ือบทความ ช่ือผูแตง พรอมสัญลักษณเช่ือมโยงไปยัง 
Full text 
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4. เม่ือคลิกท่ี เมนู “คนหา กฎหมาย”  จะได จอภาพ การสืบคนเกี่ยวกับกฎหมาย และถาคลิกเมนูตัวอักษรท่ี
อยูสวนบนของจอภาพ จะไดรายการกฎหมายเรียงตามลําดับอักษร และคลิกเจาะจงท่ีรายการกฎหมายก็
จะไดกฎหมายฉบับนั้นปรากฏออกมา

 
 

5. เม่ือคลิกท่ี URL ของ“ e-book ใหมของศูนยวิทยบริการ ศาลยุติธรรม” ซึ่งปรากฏอยูท่ีหนาหลักของ 
website (http://www.library.coj.go.th/newEbook/newEbook.html) จะไดรายการหนังสือ e-book  พรอม
สัญลักษณเช่ือมโยงไปยัง เอกสารฉบับเต็ม (Full text)  ดังภาพ 
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6. นอกจากนี้ยังมีเมนูให download กฎหมายใหมดังภาพ 

 
 
       ในภาพจะไดรายละเอียดของกฎหมายวาเปนกฎหมายประเภทใด ช่ือกฎหมาย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับใด ใชรหัสแฟมอะไร และมีสัญลักษณเช่ือมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มใหดวย ดังภาพ 
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ฐานขอมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส 
 

ลักษณะของฐานขอมูล 
เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมกฎหมาย ระเบียบสํานักนายก คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาของ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ประกาศสํานักงานศาลปกครอง พระบรมราชโองการ ประมวลกฎหมายไทย และงาน
ประมวลกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน  โดยในแตละรายการจะใหเนื้อหา / รายช่ือกฎหมาย และสถานการณ
บังคับใชกฎหมาย พรอมการเช่ือมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม  
 
ที่อยูของ website 
http://61.19.241.70/rkjnew/frontnew/lawlist2.aspx 
 
วิธีการสืบคน 

1. เขาหนาจอภาพของ website ทางดานบนของจอภาพ จะมีเมนูหัวขอตาง ๆ ใหเลือก ไดแก  คําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  พระบรมราชโองการ  เปนตน  จอภาพ
แรกของweb page จะเปนรายการเนื้อหาของหัวขอ “กฎหมาย”ดังภาพ 

 
 

2. เม่ือคลิกในเนื้อหาแตละรายการ จะปรากฏ รายการกฎหมายแตละฉบับ และมีสัญลักษณเช่ือมโยงไปยัง 
เอกสารฉบับเต็ม 
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3. และเม่ือคลิกท่ีหัวขอตอไป คือ“ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร”ีก็จะปรากฏรายการระเบียบวาดวยเรื่อง
ตางๆ ของสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

4. เม่ือคลิกในแตละรายการจะปรากฏ ระเบียบฉบับตางๆ ในเรื่องนั้น พรอมสัญลักษณเช่ืองโยงไปยัง
เอกสารฉบับเต็ม ดังภาพ

 

 

ในหัวขออื่นๆ  ก็แสดงผลในลักษณะเดียวกัน 
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สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน 
 

ลักษณะของฐานขอมูล 
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เปนโครงการโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เพื่อใหเปนความรูพื้นฐานในเรื่องราว  และวิชาการสาขาตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร เกษตรศาสตร คณิตศาสตร และแพทยศาสตร ในระยะแรกไดจัดพิมพเปนหนังสือ  
และตอมาไดจัดทําเปนฐานขอมูลสารานุกรมฉบับอิเล็กทรอนิกส เผยแพรบน website 
 
ที่อยูของ website 
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/ 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาwebsiteของสารานุกรม  จะมีเมนูทางดานซายมือของจอภาพ เปนรายการหนังสือสารานุกรม
จํานวน  35  เลม และทางดานขวามือ จะมีชองวางใหใสคําสืบคน 

 
2. เม่ือคลิกท่ี หมายเลขเลมของสารานุกรมจะปรากฏจอภาพของ สารบาญของสารานุกรมเลมนั้น (อยู

ทางดานซายมือของจอภาพ) 
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3. เม่ือเลือกคลิกเขาไปในเรื่องท่ีตองการ ซึ่งอยูทางซายมือของจอภาพ  จะไดหัวเรื่องยอยของเรื่องนั้นและ
เม่ือคลิกท่ีหัวเรื่องยอยก็จะไดขอมูลรายละเอียดของเรื่องนั้น ดังภาพ 

 
 
นอกจากนี้ ในหนาหลักของสารานุกรม สวนบนของจอภาพ มีเมนูคําสั่ง “เรื่องในสารานุกรม” ซึ่งจะเปน

หนา web page ท่ีใหขอมูลสารบัญในสารานุกรมแตละเลมมีเรื่องอะไรบาง และเม่ือคลิกท่ีเรื่องใด ก็จะ
เช่ือมโยงไปยังเรื่องนั้น ดังภาพ  
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 

ลักษณะของฐานขอมูล 
เปนฐานขอมูลท่ีรวมรวมคําศัพทในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นําเสนอเปนลักษณะคําศัพท

อิเล็กทรอนิกส บน website 
 

ที่อยูของ website 
http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
 
วิธีการสืบคน 

1. เปดเขาหนาจอภาพwebsiteของพจนานุกรม จะมีการแบงสวนของการสืบคนเปน  3  สวน สวนท่ี 1 เปน
สวนของการคนคําศัพทท่ีมีท้ังหมด สวนท่ี 2 เปนคําคนตามหมวดตัวอักษร และสวนท่ี 3 เปนการสืบคน
คําศัพทตามความหมายของทุกอักษร 

 
 

2. การสืบคนคําศัพทในสวนท่ี 1  ผูสืบคนสามารถใสคําศัพทท่ีตองการลงในชองวาง และคลิกท่ี “สงคําคน
หา” 
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3. การสืบคนในสวนท่ี 2  เปน การสืบคนตามตัวอักษร    ผูสืบคนขอมูลตองเลือกคลิกตัวอักษรท่ีตองการ  
เชน อักษร “ส” จะปรากฏจอภาพใหสืบคนในหลายลักษณะ ไดแก สืบคนเปนคําศัพท  สืบคนจาก
ความหมายในกลุมอักษรท่ีกําหนด  หรือสืบคนจากความหมายในทุกกลุมตัวอักษร   
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ผลลัพธท่ีได แสดงในจอภาพ 

 
 

4. การสืบคนในสวนท่ี 3  เปน การสืบคนคําศัพทตามความหมายของทุกอักษร (จากหนาหลักของการ
สืบคน) 

 
 
ผลลัพธท่ีได แสดงในจอภาพ 
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ฐานขอมูล A to Z World Business 
 
ลักษณะของฐานขอมูล 

เปนฐานขอมูล ท่ีใหบริการโดยบริษัท World Trade Press ซึ่งเปนบริษัทฯ ท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
สากลในเรื่องการรวบรวมขอมูลสําคัญ ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลเชิงวิเคราะห ในดานตางๆ เชน  Business 
Travelers , Importers, Exporters and Global Logistics และ Travel and Relocation Service Providers  เปนตน  มี
สํานักงานใหญต้ังอยูท่ี แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา  จากความเช่ียวชาญในฐานะผูรวบรวมขอมูล จึงไดเกิด
ฐานขอมูลเชิงลึกท่ี ช่ือวา AtoZ World Business ซึ่งรวบรวม ขอมูลในดานธุรกิจ ระหวางประเทศและการคาท่ัว
โลก เจาะเปนรายประเทศ มากวา 100 ประเทศท่ัวโลก 108 คุณลักษณะในแตละประเทศ และ 76 แหลงขอมูลท่ี
สําคัญของประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะเปนขอมูลท่ีสําคัญใหกับ นักลงทุน, นักวิเคราะห, นักธุรกิจ และนักศึกษา ในการ
หาความรูได 
 
ที่อยูของ website 
http://www.atozworldbusiness.com/home.php 
 
วิธีการสืบคน(ดูเพิ่มเติมจาก file  AtoZ World Business_คูมือใชงาน.pdf) 

1. เปดเขาหนาwebsite ของฐานขอมูลทางขวามือดานบนของจอภาพจะมีชองใหเลือกภาษา (มีถึง 66 ภาษา)  
ชองทางซายมือเปนรายช่ือประเทศใหเลือก และชองทางขวามือเปนรายการหัวขอเรื่องตางๆ ใหเลือก
เชนกัน 
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2. เม่ือคลิกเลือกประเทศ จะปรากฏจอภาพแสดงขอมูลในภาพรวมขอประเทศนั้นทางดานซายมือของ

จอภาพ เปนรายการหัวเรื่องตางๆ พรอมหัวเรื่องยอยภายใตหัวเรื่องนั้นใหเลือก เม่ือคลิกหัวเรื่องใด 
ขอมูลจะปรากฏข้ึนทางดานขวามือ 

 
 
เพื่อความสะดวกในการสั่งพิมพหรือ download  ขอมูล หรือจะสง e-mail    ก็จะมีเมนูคําสั่งใหเลือกใช 

 
 

3. ในหัวขอเรื่องภาษา สามารถทําตารางเปรียบเทียบคําศัพทและคําอานไดพรอมกัน  3 ภาษา 
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4. ในหัวขอขาว  News feed  จะนําเสนอขาวเดนท่ีนาสนใจรายวัน 
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