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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

ทําความรูจักสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงเรียนรู  

ทีเ่ปนเลิศในการใหบริการพรอมเทคโนโลยีที ่ทันสมัย สามารถตอบสนอง

ความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชน มีพันธกิจเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนการคนควาและการวิจัย พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย

ทุกรูปแบบสอดคลองกับความตองการผูใชบริการและหลักสูตรสาขาวิชาที่

มหาวิทยาลัยเปดสอน เปนแหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยาง

ยั ่งยืน บริการทรัพยากรสารสนเทศที ่หลากหลายและมีคุณภาพ พัฒนา

นวัตกรรมการใหบริการและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา

เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อสรางสังคม

แหงการเรียนรูและใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา บริหารจัดการองคกรเพื่อ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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อาคาร  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยอาคาร 

 3 หลัง อาคารบรรณราชนครินทร (อาคารหองสมุดใหม) เปนอาคาร 6 ชั้น  

มีพ้ืนที่ใหบริการ 4,970 ตารางเมตร แบงเปนชั้นตาง ๆ ดังนี้ 

 ชั้น 1 

1) Research  support   

2) บริการยืม – คืน (Circulation Service)  

3) บริการยืมดวยตนเอง 

  4)  หองจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 

  5)  บริการ  Book Express Service 

  6)  บริการตอบคําถามและชวยคนควา   

  7)  บริการเบ็ดเสรจ็ (One stop Service) 

 ชั้น 2 

  1)  หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 000 - 400 

  2)  บริการหองศึกษาคนควา (Study Rooms) 

  3)  มุมสบาย 

  4)  แนะนําหนังสือใหม  

   5) มุมความรูตลาดทุน (SET Corner) 

 ชั้น 3 

  1)  หนังสือภาษาไทย หมวด  500 - 900 

  2)  บริการหองศึกษาคนควา (Study Rooms) 
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 ชั้น  4 

  1)  คอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล (Self Access Learning) 

  2)  หองศึกษาคนควารายกลุม  (Group Study Rooms) 

  3)  หองประชุม 

  4)  หองอบรมคอมพิวเตอร 

   5)  บรกิาร IPAD   

 ชั้น 5 

  1)  หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ  หมวด  000 – 900 

  2)  หองทองใบ ทองเปาด : แหลงเรยีนรูกฎหมายเพ่ือปวงชน 

  3)  หนงัสืออางอิงภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

  4)  หองศาสตราจารยกิตติคณุยุพิน  พิพิธกุล  (มุมคณิตศาสตร) 

 ชั้น 6 

  1)  บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  2)  บริการเครื่องคอมพิวเตอร (TV - Box) 

  2)  หองประชุมพรอมโสตทัศนปูกรณ 80 ที่นั่ง จํานวน  1 หอง 

  3)  หองฉายภาพยนตรขนาดเลก็ จํานวน 3 หอง 

 อาคารหอสมุดเดิม มีพื้นที่ใหบริการ 1,850 ตารางเมตร แบงเปน 2 ชั้น 

ดังนี ้

 ชั้น 1 

  1) บริการวิทยานิพนธและงานวิจัย 

  2) เครอืขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  3) โรงพิมพมหาวิทยาลัย  (RMU Press) 

  4) มุมหนังสือเด็ก 

 ชั้น 2 

  1) วารสาร  หนังสือพิมพ  และสิ่งพิมพตอเนื่อง 

  2) นวนิยาย / เรื่องสั้น 

 

อาคารหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 จัดสรางขึ ้นเพื ่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เปนแหลงรวบรวมและเผยแพร

สารสนเทศเก่ียวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อ

เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

 การจัดนิทรรศการภายใน มีหองนิทรรศการ 7 หอง ดังนี ้

 1.  โถงตอนรับ 

 2.  หองหลักการทรงงาน 

 3.  หองฉายวีดีทัศน “ครูของแผนดิน” 

 4.  การเสด็จฯ เยือนอีสานครั้งแรก 

 5.  พระราชดําริล้ําคา 

 6.  พระมหากรุณาธิคุณปกเกลาฯ ชาวมหาสารคาม 

 7.  พระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 URL : http://arit.rmu.ac.th เปนเว็บไซตหลักสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเปนตัวกลางในการใหขอมูลสารสนเทศเปน

แหลงรวบรวมขาวประชาสัมพันธ กิจกรรมและเช ือ่มโยงแหลงขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ  
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 Digital Library & e-Service 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเพิ่มชองทางบริการ 

ที่หลากหลายใหกับผู ใชบริการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการ  

รับบริการขาวสารเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ขอเชิญทานแสดงขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อรวมพัฒนาสู การเปนแหลงเรียนรู  

ที่ย่ังยืนตามชองทางที่ผูใชบริการเลือกใช ดังนี ้                      

  Line ID : arit.rmu 

  ยืมตอ (Renew) 

  รับ SMS แจงขาวสํานัก (ฟรี) 

   จดหมายขาวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  Online Library Tour 

   One Stop Service 

  Online Databases 

  Web OPAC 

  e-Book  

  Facebook : สํานักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 
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บริการยืม – คืนดวยตนเอง (Self Service) 

 ผูใชบริการสามารถใชงานบริการยืม – คืนดวยตนเองที่เครื่อง

ใหบริการยืม - คืนอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การใชบริการยืม – คืนดวยตนเอง (Self Service) 

  การยืมดวยตนเอง (Self Check) 

  ขั้นตอนการใชเครื่องยืมดวยตนเอง 

   1) กดที่หนาจอ “ยืม” 

   2) แสกนบัตรนักศึกษา    

   3) กดรหัสผาน 4 ตัวทาย 

   4) แสกนหนังสือที่จะยืม (ครั้งละ 1 เลม) 

   5) รับสลิป 

การคืนดวยตนเอง (Book  Drop) 

  ขั้นตอนการใชเครื่องคืนดวยตนเอง 

   1) บนหนาจอกด “เริ่ม” 

    2) วางหนังสือในชองรับหนังสือ (ทีละเลม) *รอใหหนาจอ

เปลี่ยนเปนสีน้ําเงินกอนวางเลมตอไป 

     3) เมื่อครบจํานวน กดปุม “จบการทํางาน” 

   **หากเกิดปญหาในการใชงาน  โปรดติดตอเจาหนาที่** 
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บริการยืมระหวางหองสมุด 

 บริการยืมระหวางหองสมุด เปนบริการท่ีจัดขึ้นเพื่อใหผูใชบริการ

สามารถยืมเอกสารที ่ไมมีในสํานักวิทยบริการฯ โดยสํานักวิทยบริการฯ  

เปนผูดําเนินการติดตอประสานงาน ผูใชบริการสามารถขอใชบริการไดท่ี

เคานเตอรบริการ ชั้น 1 ตามรายการโครงการความรวมมือ ดังนี้ 

 1.ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

มหาสารคาม หรือ MALINET (Mahasarakham Library Network)   

เพื ่อยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 

จังหวัดมหาสารคาม โดยผูใชบริการปฏิบัติ  ดังนี ้

  1.1  ติดตอขอรับแบบฟอรมใบยืมที่เคานเตอรบริการ  ชั้น 1 

  1.2  นําแบบฟอรมที่ มีลายเซ็นของบรรณารักษไปติดตอท่ี

สถาบันที่ตองการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่รวมในโครงการ 

 2.ขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ISAN University Library Network : ISANULINET) สรางขายงานความ

รวมมือพัฒนาการใหบริการของหองสมุดมหาวิทยาลัยที ่ตั ้งอยู ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื ่อใช

ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน ผูใชบริการสามารถติดตอใชบริการได

ที่เคานเตอรบริการชั้น 1 
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 3. บริการการยืมระหวางหองสมุด เปนการบริการที่หองสมุดแหง

หนึ่งติดตอขอยืมหรือถายสําเนาเอกสารหรือวัสดุเพ่ือการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งไมมี

ในหองสมุดของตนมาใหบริการตามทีผู่ ใชบริการตองการ โดยปฏิบัติตาม

ระเบียบการยืม การใหบริการยืมระหวางหองสมุดเปนการใหบริการทําสําเนา

เอกสาร ไดแก บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ และเอกสารวิชาการตาง ๆ 

สามารถสืบคนทรัพยากรไดที่ http://uc.thailis.or.th 

 

บริการอินเทอรเน็ต Wireless 

 บริการอินเทอรเน็ต ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตไดที่หองบริการอินเทอรเน็ต ชั้น 4 บริการ Wireless 

Access Point ผู ใชบริการทีน่ําคอมพิวเตอรโนตบุคมาใชงานเครือขาย

อินเทอรเน็ตไรสายไดตามจุดบริการภายในมหาวิทยาลัย  ปจจุบันไดใชระบบ

ยืนยันตัวตนในการใชงาน เพ่ือรองรับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ผูใชบริการ

จําเปนตองมี  User  Account  ในการใชงาน 

 

 

 

 

 

 



 

เคานเตอรบริการ ชั้น 1 

 หองคนควาดวยตนเอง ชั้น 4 ติดตอขอใชบริการไดที่เคานเตอร

บริการ ชั้น 4 

 หองศึกษาคนควากลุม ชั้น 4 ติดตอขอใชบริการไดที่เคานเตอร

บริการ ชั้น 4    

 

หองอบรมสัมมนา  

  หองอบรมสัมมนา (หองประชุมใหญ) ชั้น 6 ติดตอขอใชบริการ

ไดที่เคานเตอรบริการ ชั้น 6 
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บริการโสตทัศนวัสดุ/บริการสื่อโสตทัศน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดบริการสื่อ 

โสตทัศนเพื่อบริการแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมี

สื ่ออิเล็กทรอนิกสและชุดโสตทัศนูปกรณ เปนแหลงสนับสนุนการเรียน 

การสอน สงเสริมการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งดูแลระบบสื่อมัลติมีเดีย 

ทุกประเภท อุปกรณสื่อโสตทัศน เครื่องเสียง ในการดําเนินการจัดประชุม 

อบรม สัมมนา แกผูขอใชบริการ ซึ่งมีบริการตาง ๆ ดังนี ้

 บริการวีดีทัศน ซีดี ดีวีดี วิชาการ สารคดี ภาพยนตร บันเทิง  

  บริการซีดีรอมวิชาการ (บทเรียน/โปรแกรมสําเร็จรูป) 

  บริการชุดศกึษาวีดีทัศน 

   บริการชุดเครื่องคอมพิวเตอร (TV Box) 

 บริการชุดเครื่องดีวีดี วีซีดี เพ่ือการศกึษา 

 บริการสําเนาดีวีด ีซีดี สื่อมัลติมีเดียทุกประเภท 

 บริการหองฉายภาพยนตร ขนาดเล็ก จํานวน 3 หอง (บริการ

ตั้งแต 5 คนขึ้นไป) 

  บริการถายภาพนิ่ง/วีดีทัศน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ 

   บริการออกแบบสื่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
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โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

 สํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปดใหบริการ 

งานวิทยพัฒนา (โรงพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ซึ่งผูใชบริการ

สามารถใชบริการในสวนของการพิมพงาน ผลิตเอกสาร เอกสารการสอน 

ตํารา จัดรูปแบบเอกสาร งานนําเสนอ งานเขาเลม และออกแบบสิง่พิมพ 

ตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ โปสการด นามบัตร โปสเตอร โบรชัวร 

ใบปลิว ปฏิทิน และหนังสือ และเอกสารวิชาการ พ็อกเก็ตบุค เปนตน และมี

บริการสําเนาเอกสารเอกสารสีซึ่งใหผลงานที่มีคุณภาพ 

 

 จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   

 หองไพฑูรย  เจริญพันธุวงศ (จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย) ใหบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ไดแก ผลงานทางวิชาการ 

สิ่งพิมพเกี่ยวกับประวัติ ระเบียบ ขอบังคับ เอกสาร ตํารา และจดหมายขาว

ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพรความรูใหเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา

และวิจัย แกอาจารย นักศึกษา บุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราว 

ของบุคคลตาง ๆ ที่มีความสําคัญและสรางคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏมหาสารคาม จากอดีตจนถึงปจจุบัน 
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หองสมุดกฎหมาย 

 หองทองใบ ทองเปาด : แหลงเรียนรูกฎหมายเพ่ือปวงชน รวบรวม

ทรัพยากรสารสนเทศทางดานกฎหมายเพ่ือใหบริการ ซึ่งเปนแหลงเรียนรู

รวมกันของนักศึกษา นักกฎหมาย ประชาชนในทองถิ ่นและผู สนใจ  

โดยใหบริการสารสนเทศทางกฎหมาย ไดแก หนังสือทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย 

คําพิพากษาฎีกา ราชกิจจานุเบกษา วารสารดานกฎหมาย กฤตภาคกฎหมาย 

ฐานขอมูลทางกฎหมาย   

 

วิทยานิพนธและงานวิจัย 

 วิทยานิพนธและงานวิจัย  เปนทรัพยากรสารสนเทศที ่ใหขอมูล

ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ ท่ีมีประโยชนตอการเรียนระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก การใชบริการวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เปน

รูปเลมจัดเก็บอยูบนชั้น ผูใชบริการสามารถสืบคนวิทยานิพนธ งานวิจัย 

วิทยานิพนธท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการผานเว็บ OPAC ทางเว็บไซตของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ URL : http://arit.rmu.ac.th 

 

        

 

 

                                          



14 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

 เครือขายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหบริการหนังสือและ

เอกสารทางวิชาการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาและ

ผูสนใจมีเครือขายความรูและขอมูลในเรื่องของการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แนวปฏิบัติ กระบวนการปฏิรูปการศึกษา และสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 

บริการวารสาร  หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

 งานบริการวารสาร หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง ใหบริการ

วารสารดานวิชาการและนิตยสาร หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

ทุกประเภท จัดเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อวารสารฉบับปจจุ บัน 

(Current Issue) และลวงเวลา (back lssue) ติดตอใชบริการไดที่เคานเตอร

บริการชั้น 2  มีฐานขอมูลวารสารออนไลน K-econ Analysis, Matichon e-library  
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บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) 

 บริการสืบคนสารสนเทศ Online Access Catalog (OPAC) คือ 

ฐานขอมูลสําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภทในสํานักวิทยบริการ

ฯ และเปนเครื่องมือชวยในการคนหาและชี้แหลงจัดเก็บรายการทรัพยากร

สารสนเทศไมว าจะเปนหนังสือ บทความวารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ

วิทยานิพนธและงานวิจัย เปนตน นอกจากนี้ขอมูลจากการสืบคนจะทําให

ผู ใชบริการไดทราบขอมูลทางบรรณานุกรมและสถานะของทรัพยากร 

รายการนั้น ๆ  

 

วิธีการสืบคน  Web  OPAC 

   1.เปดเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ ที่ URL :  www.arit.rmu.ac.th 

เลือกเมนูการคนหาทรัพยากรสารสนเทศ Web OPAC จะปรากฏหนาตาง

เว็บสืบคน  OPAC  ดังภาพ 

 

 
 
 
 

 

  

  

เลือก 

“เขตขอมูล” พิมพ 

“คําสืบคน” 
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 2.พิมพคําสืบคนที่ตองการใน “ชองพิมพคําสืบคน” และเลือก

เจาะจงรายการสืบคน เชน 

    ทุกเขตขอมูล สําหรับการสืบคนแบบไมเจาะจงกลุมประเภท 

    ผูแตง การสบืคนทรัพยากรท่ีทราบชื่อผูแตง (เจาะจงผูแตง) 

   ชื่อเรื่อง สําหรับการสืบคนแบบระบุชื่อเรื่องที่ตองการ 

   

 Key Word) 

   

  ISBN สําหรับการสืบคนจากหมายเลข  ISBN 

  ISSN สําหรบัการสืบคนจากหมายเลข  ISSN 

  จากนั้น คลิกที่ปุม Search จะปรากฏหนาตางผลการสบืคน

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
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คําอธิบายรายการสืบคน 

 เลขเรียกหนังสือ (Call number) : 495.9107 ว352ห 2558 

 สถานที่จัดเก็บ (Current Location) : หนังสือทั่วไป ชั้น 2   

  สถานะ (Status) : Available หมายถึง ยังอยูบนชั้น 

       Checked out  หมายถึง  ถูกยืม 

  กําหนดสง (Date due) :  31 ตุลาคม  2020 

 

บริการยืมตอ (Renew) ดวยตนเอง 

 1.ใหสมาชิกทําการ Log-in เขาสูระบบสมาชิกโดยเขาไปที่หนา

เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เมนูบริการ กด

เลือกเมนู “ยืมหนังสือตอ” จะปรากฏชองใหกรอกรหัสบัตรสมาชิกและ

รหัสผาน 4 ตัวทายของรหัสสมาชิก ดังภาพ 
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 2.จากนั้นเขาไปที่เมนู บัญชีของฉัน จะปรากฏรายการทรัพยากร

สารสนเทศท่ียืมทั้งหมด หากตองการยืมตอรายการใดใหคลิกที่ชอง   

 ระบบจะทําการยืมใหอัตโนมัติ สามารถสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลง

วันที่ในชองของ “วันที่ครบกําหนดสง” 

 
  

 จากนั้นเลือกรายการที่ตองการยืมตอ คลิกที่ปุม “ยืมตอ” ระบบจะ

เปลี่ยนวันกําหนดสง  

           * รายการที่เคยทําการยืมตอแลว จะไมสามารถทําการยืมตอได   

(ยืมตอได 1 ครั้ง) และควรทํารายการยืมตอเมื่อใกลถึงกําหนดหรือลวงหนา   

1 วัน เทานั้น 

 

 

 

                                                         

    

คลิก 
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การสืบคนวิทยานิพนธและงานวิจัยของฐานขอมูล TDC   

การสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full Text)   

  1.พิมพ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php เพ่ือเขาสูหนา

สืบคนฐานขอมูลมหาวิทยาลัยตาง ๆ จากนั้นคลิกเลือก Basic searchหรือ 

Advance Search ดังภาพ 

 
  

 2.กรอกรายการที่ตองการสืบคนในชองสืบคน จากนั้นเลือกตัวเลือก

การสืบคน เชน คําขึ้นตน สวนใดสวนหนึ่ง แยกคําหรือตรงตัว หรือเลือก

มหาวิทยาลัยเจาะจงชนิดเอกสาร และเขตขอมูล คลิกที่ปุม “คนหา”  

จะไดรายการตามที่ปรากฏ หากตองการรายการไหนก็ใหคลิกทีร่ายการนั้น 

ดังภาพ 

 

พิมพคําสืบคน 
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 3.วิธีการดาวนโหลดเอกสารเพ่ือเก็บไวในพ้ืนที่จัดเก็บ ใหคลิกเลือก

รายการไฟลเอกสารตามรายการไฟลที่มีในเรื่อง (จํานวนไฟลแตกตางกันตาม

การแยกบท)  

 

 

      

 

 

 

 

การดาวนโหลด

ไฟล 
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 4.จากนัน้จะปรากฏหนาตางเงือ่นไขการดาวนโหลด ใหคลิกเลือก 

“ยอมรับเงื ่อนไข” และ คลิกปุ ม “ThaiLIS” หนาตางจะปรากฏใหคลิก

จัดเก็บไดทันที 

 
 

 

เลือก 

เพ่ือเปดไฟล 
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ฐานขอมูลออนไลน  

 ProQuest Dissertations & Theses – A&I เปนวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษา 

ที ่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึ ง

สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 

1,000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอก

และปริญญาโท ตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 

  ScienceDirect เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม 

(full-text) จากสารวารสารของสํานักพิมพในเครือ Elsevier ประกอบดวย

หนังสือและวารสารดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย 

สามารถดูขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1995 – ปจจุบัน 

  ACM Digital Library เปนฐานขอมูลทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเนื่อง จดหมายขาว และเอกสารในการ

ประชุมวิชาการ ที่จัดทําโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่ง

เนื้อหาเอกสารประกอบดวยขอมูลที่สําคัญ เชน รายการบรรณานุกรม 

สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม   

 SpringerLink – Journal เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จํานวน

เอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูลป 1997 – ปจจุบัน 
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 Web of Science เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป

พรอมการอางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทัง้วิทยาศาสตร 

สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชือ่  

ใหขอมูลตั้งแตป 2001 – ปจจุบัน 

 Academic Search Complete (ASC) ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่

มีขนาดใหญและดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจํานวนมากที ่สุดของโลก

ฐานขอมูลหนึ่ง ประกอบดวยจํานวนวารสารที่มีขอมูลฉบับเต็มมากกวา 

8,500 ชื่อเรื่อง ยอนหลังไปตั้งแตปค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชา

การ ไดแก  มานุษยวิทยา ดาราศาสตร ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมศาสตร การศึกษาชาติพันธุ & วัฒนธรรม ภูมิศาสตร กฎหมาย   

วัสดุศาสตร คณิตศาสตร ดนตรี เภสัชศาสตร ฟสิกส จิตวิทยา ศาสนาและ

เทววิทยา สัตวแพทยศาสตร สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ   

  Emerald management (EM92) เปนฐานขอมูลครอบคลุม

สาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ    

การจัดการและกลยุทธ  

  American Chemical Society Journal (ACS) เปนฐานขอมูล

ทีร่วบรวมบทความ และงานวิจัย จากงานวารสารทางดานเคมี และ

วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของโดยรวบรวมจากวารสารทั้งท่ีพิมพเปนรูปเลมวารสาร

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) ขอมูลที่ไดจากการสืบคน เปนขอมูล

ฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลังตั้งแตป 1996  
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    EBSCO Discovery เปนฐานขอมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน 

ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร และวิทยาการจัดการ 

  Computers & Applied Sciences Complete เปนฐานขอมูล

ที่ครอบคลุมขอบเขต การวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

และวิทยาศาสตรประยุกต CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสาร

เชิงวิชาการ สิง่พิมพโดยมืออาชีพ และแหลงอางอิงอื ่น ๆ จากรายการ

ทรัพยากรอันหลากหลายมากกวา 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังใหบริการ

ขอมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกวา 950 ฉบับ     

  Gale Virtual Reference Library ฐานขอมูล eBook รายการ

บรรณานุกรม และหนังสืออางอิงเฉพาะทางในสาขาตาง ๆ จากสํานักพิมพ 

Gale มีหมวดหมูในการศึกษาคนควาถึง 18 หมวด เชน ศึกษาศาสตร ศิลปะ 

สิ่งแวดลอม การอางอิงทั่วไป ประวัติศาสตร การศึกษาทางวัฒนธรรม 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตร กฎหมาย วรรณกรรม ฯลฯ เปนตน 
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รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและตัวอยาง 

1.หนังสือท่ัวไป 

ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). // ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ). // สถานท่ีพิมพ / : /  

   สํานักพิมพ. 

  ผูแตงคนเดียว  

   ชื่อผูแตง.  (ปที่พิมพ).  ชื่อเรื่อง(พิมพครั้งที่).  สถานที่พิมพ :  

    สํานักพิมพ. 

   ผูแตง  2  คน   

    ผูแตง1  และผูแตง 2.  ชื่อเรื่อง(พิมพครั้งที่).  สถานที่พิมพ : 

     สํานักพิมพ. 

  ผูแตง  3 - 6  คน  

   ผูแตง 1, ผูแตง 2,  ผูแตง 3, ผูแตง 4, ผูแตง 5. และ ผูแตง 6. 

         ชื่อเรื่อง(พิมพครั้งที่).  สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 

  กรณีผูแตง 7 คนข้ึนไป  

   ผูแตง1, ผูแตง2, ผูแตง3, ผูแตง4, ผูแตง5, ผูแตง6, …  

      ผูแตงคนสุดทาย.  (ปพิมพ).  ชื่อเรื่อง(พิมพครัง้ที่).  

      สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
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ตัวอยาง 

 ชัชวาล  วงษประเสริฐ.  (2548).  การจัดการความรูในองคกร 

  ธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : ธรรมกมลการพิมพ.  

 ชัชวาล  วงษประเสริฐ  และดนัย  ไชยโยธา.  (2554).  ภูมิศาสตร

   ทวีปเอเชีย.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.  

 ชาลินี  แกวคงคา,  สุพัด  ทีปะลา  และพิมพทิชา  สวัสดิ์กิตติคุณ. 

   (2554). ปฏิรูปการศึกษาตองเดินหนาตอไปจาก “ครูจตัวาสู

   เสนาบดี” ชินวรรณ  บุณยเกียรติ.  กรงุเทพฯ : มตชิน.   

  

2. บทความวารสาร 

ชื่อผูแตงบทความ. //(ปพิมพ).// ชื่อบทความ./ ชื่อวารสาร,// ปท่ี (ฉบับที่),  

 เลขหนา. 

ตัวอยาง 

วิทยาคม  ยาพิศาล.  (2547).  การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย 

  วิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหมตามแนวทางการตรวจ 

  ติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ.   

  วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย. 46(3) : 142 – 153.          

Abrams, P.  (1980).  History. Sociology, Historical Sociology.   

  Past and Present. 2(87) : 3 - 16. 
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3. วิทยานิพนธ 

ชื่อผูแตง.// (ปที่พิมพ).  // ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือ 

  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). ชื่อสถาบัน. // สถานที่พิมพ. 

ตัวอยาง 

กุสุมาลวตี ศิริโกมุท.  (2558).  กลยุทธการพัฒนาสตรีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  ในจังหวัดมหาสารคาม. (ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต).  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  มหาสารคาม 

4. วิทยานิพนธจากเว็บไซต  

 ชื่อผูแตง.// (ปที่พิมพ).  // ชื่อวิทยานิพนธ. //วิทยานิพนธ/ชื่อปริญญา 

 นิพนธ./มหาวิทยาลัย. 

ตัวอยาง 

วงกต ศรีอุไร.  (2552).  โครงรางบนพ้ืนฐานแบบจําลองหัวขอสําหรับสราง 

  ระบบแนะนําขอมูลบนเว็บ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต).  มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.  สืบคนเมื่อ 20 ตุลาคม 

  2563, จาก  https://tdc.thailis.or.th/tdc 
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5. หนังสือพิมพ 

 ผูแตง. // (ปพิมพ, วัน เดือน).// ชื่อบทความ.// ช่ือหนังสือพิมพ , / 

  เลขหนา. 

ตัวอยาง 

 พนิดา สงวนเสรีวานิช.  (2554, 24 เมษายน).  พระปลัดสุชาติ 

  สุวัฑฺฒโกปกาเกอะญอนักพัฒนา. มติชน, น. 17-18. 

 Boonnoon, J.  (2011, April 28).  Manufacturers flood Thai  

  market.  The Nation, p. 11. 

6. สารสนเทศออนไลน 

ชื่อผูแตง. //(ปที่พิมพ). // ช่ือเรื่อง. //[ออนไลน] / เขาถึงไดจาก://URL 

 Address [ป, เดือน// วันท่ีสบืคน].                       

ตัวอยาง 

มูลนิธิชัยพัฒนา.  (ม.ป.ป.).  (2559).  จุดเริ่มตนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.  

  [ออนไลน] http://www.chaipat.or.th/site_content/ 

  34-13/3579-2010-10-08-05-24-39.html. [2560, มกราคม  5].  

Epsicokhan, J. (2004).  Confessions of a closet trekkie. [Online]   

  http://www.jammersreviews.com/articles/confessions.php. 

  [2009, October  12].   
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7. ฐานขอมูลออนไลน 

ชื่อผูแตง. // (ปที่พิมพ). // ชือ่บทความ. // ช่ือวารสาร, // ปท่ี (ฉบับที่), 

 หนา. URL Address.     

ตัวอยาง 

 Sharon, Wood-Turley And Mark, T.  (2003).  “leadership  

  Assessment of Missouri’s Discover & Enlighten” :  

  Implications for Publication and Teaching   

  Programs” Journal of Applied Communications.   

  7(2) : 15-30 ; from ERIC EJ677722.  

8. ราชกิจจานุเบกษา 

“ชื่อกฎหมาย,”/(ป,/เดือน/วัน).//ราชกิจจานุเบกษา.//เลม/ตอนที่/.หนา. 

ตัวอยาง 

 “ประกาศที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  เรื่องหลักเกณฑ 

   วิธีการและหลักสูตรการฝกอบรมความปลอดภัยในการ

   ทํางานในที่อับอากาศ  พ.ศ. 2549,” (30 พฤศจิกายน   

   2549). ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 123  ตอนที่ 125 ง.  

   หนา 55-64.   
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การปลดหนี ้ 

 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ตองนําบัตรประจําตัวพรอมใบ

ปลดหนี้มาติดตอทีส่ํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปลดหนี้ 

 

ขอควรปฏิบัติในการใชบริการสํานักวิทยบริการ ฯ 

 1.  แตงกายใหสุภาพเรียบรอย  

 2.  ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น 

 3.  หามนําอาหาร เครื่องดื่ม เขามารับประทานในสํานักวิทยบริการฯ 

 4.  หามขีดเขียน ฉีกทําลายสิ่งพิมพ หนังสือหรือทรัพยสินของ 

สํานักวิทยบริการฯ 

 5.  หามสูบบุหรี่ในสํานักวิทยบริการฯ 

 6.  ผูใชบริการตองไมนําทรัพยากรสารสนเทศออกจาก 

สํานักวิทยบริการฯ โดยมิไดรับการยืมตามระเบียบ 

 7.  งดใชเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในสํานักวิทยบริการฯ 

ซึ่งจะเปนที่รบกวนของผูอื่น 

 8.  การติดตอสํานักวิทยบริการฯ จะตองแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้ง 

           9.  ชวยกันรักษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยสินของ 

สํานักวิทยบริการฯ 
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สิทธิ์ในการยืม และระยะเวลาในการยืม  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายและสิทธิ์ใน

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ดังตารางตอไปนี ้

 

 

ประเภทวัสดุ สมาชิก จํานวน เวลา 

1. หนังสือทั่วไป  

    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อาจารย (ขาราชการ) 20 เลม  120 วัน 

 อาจารย (งบแผนดิน) 

 อาจารยพิเศษ 

(งบรายได)  

10 เลม  30 วัน 

 นักศกึษา ป.เอก 20 เลม  14 วัน 

 นักศกึษา ป.โท 10 เลม  14 วัน 

 นักศกึษา ป.ตร ี

นักศกึษา ป.ตร ี

พนักงาน 

6 เลม  7 วัน 

2. วิทยานิพนธของมหาวทิยาลัย สมาชิกทุกประเภท 2 เลม  7 วัน 

3. งานวิจัย วิทยานิพนธสถาบนัอืน่  

หนังสืออางอิง สารสนเทศทองถิ่น  

จดหมายเหตุ   

หนังสือมมุคณิตศาสตร 

4. วารสาร หนังสอืพิมพ   

กฤตภาค และจุลสาร 

       ใชบริการภายในหองสมุดเทานัน้ 

5. วีดีทัศน/เทปตลบั อาจารย 3 มวน 

  7 วัน  นักศกึษา ป.เอก/ป.โท/ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 มวน 

6. ซีดีรวม อาจารย 2 แผน 

  7 วัน  พนักงาน 

นักศึกษาทุกระดับ 

1 แผน  
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เวลาทําการ 

จันทร - ศุกร  08.30 - 16.30 น. 

เสาร - อาทิตย  08.30 - 16.30 น. 

 

เวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

โทรศัพท  :    0-43713-618 

โทรศัพทมือถือ :   09-7309-5526 

e-Mail :      lib@rmu.ac.th 

 

 
 


