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การบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการตาม

ขั ้นตอนการจัดหาและบริการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ โดยมีนโยบายการดำเนินงานจากคณะ
กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการจัดหาและบริการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังภาพ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพือ่วิเคราะห์ความต้องการ 

จัดการบริการต่างๆ ที่หลากหลาย และ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลยัฯ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการ 

 

ผลประเมินความพึงพอใจ
จากผู้รับบริการ 

ผลประเมินความไม่พึงพอใจ
จากผู้รับบริการ 

รับข้อร้องเรียน 

จากผู้รับบริการ 

 

นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสำนักฯ และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนากระบวนการ การให้บรกิาร เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดหาสือ่อิเล็กทรอนิกส ์สื่อสิ่งพิมพต์่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกีย่วข้องรับทราบ และแก้ไขข้อร้องเรียนทันท ี

 

สำรวจความตอ้งการ 

ของผู้รับบริการ 

 

ดำเนินงานตามนโยบาย และ 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบเกีย่วกับการแก้ไขข้อร้องเรียน และบริการต่างๆ 

C 

A 

P 

D 
แผนกลยุทธ์สำนักฯ 
แผนปฏิบัติงาน 
แผนบริการวิชาการ 
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การดำเนินงานสนับสนุนความพร้อมทางกายภาพด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ความพร้อมทางด้านกายภาพ   

 
หน่วยงาน ความพร้อมด้านกายภาพ 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

จุด WIFI จุด WIFI  
Café  

Library 

Smart 
classroom 

Classroom 

ภายในมหาวิทยาลัย 1 8 246 12 6 102 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร ์ 1 - 110 - - 19 
- อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1 - 10 1 - 11 

วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 1 1 199 4 1 15 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 1 1 30 2 2 9 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ลำปาง 1 1 69 7 7 12 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 1 1 19 - 1 9 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 1 1 39 1 1 5 

รวม 8 13 722 27 18 182 
 

 ห้องเรียน 
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 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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 ห้องสมุด  
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บริการวารสาร สิ่งพิมพ์ 
 

 

 
 
 
 

 
 
บริการผลงานวิชาการ 
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บริการหนังสือ 
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 WIFI Café library  
 
มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้บริการ Café Library จำนวน 13 แห่ง เน้นการให้บริการสืบค้นความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และบริการอ่านหนังสือออนไลน์ (e-Book) ฟรี ผ่านบริการ Internet 
สำหรับบุคคลภายนอก เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และสำหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก SSID “DUSIT-SECURE”  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Page | 8  
 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ห้องสมุด มีหนังสือที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย จำนวน 194,559 เล่ม หนังสือที่ศูนย์การศึกษา

จำนวน 62,772 เล่ม รวม 257,331 เล่ม วารสารบอกรับ จำนวน 278 ชื่อเรื่อง วารสารอภินันทนาการ 
จำนวน 529 ชื่อเรื่อง 
 
ตารางแสดงจำนวนผลงานวิชาการ 
 

ผลงานวิชากร ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิจัย ผลงานวิชาการ 
จำนวน (เล่ม) 983 6,561 926 3,599 3,760 

รวม 15,829 
 
ตารางแสดงจำนวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสถานที่ตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 
 

หน่วยงาน จำนวน (เล่ม) 
ภายในมหาวิทยาลัย 194,559 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 17,893 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 7,815 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 11,809 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 10,249 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 15,006 

รวม 257,331 
 
ตารางแสดงจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ แยกรายหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) 

หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน

นัก 
ศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

1. คณะครุศาสตร์ 31,475 550 57.23 
1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 28,920 2,555 - 31,475 260 121.06 
1.2 สาขาการประถมศึกษา 28,375 1,570 - 29,945 290 103.26 
2. คณะวิทยาการจัดการ 96,951 1,724 56.24 
2.1 สาขาการจัดการ 16,495 1,219 - 17,714 56 316.32 
2.2 สาขานิเทศศาสตร ์ 9,039 2,160 - 11,199 279 40.14 
2.3 สาขาการบัญช ี 5,865 530 - 6,395 235 27.21 
2.4 สาขาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 1,227 74 - 1,301 50 26.02 
2.5 สาขาเลขานุการทางการแพทย์ 12,845 1,688 - 14,533 136 106.86 
2.6 สาขาการบริการลูกค้า 2,175 127 - 2,302 136 16.93 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน

นัก 
ศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

2.7 สาขาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 5,188 368 - 5,556 103 53.94 
2.8 สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 13,971 2,214 - 16,185 164 98.69 
2.9 สาขาการเงิน 6,261 443 - 6,704 141 47.55 
2.10 สาขาการตลาด 8,820 749 - 9,569 180 88.60 
2.11 สาขาการจัดการบัณฑติ 16,495 1,219 - 17,714 63 281.17 
2.12 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 2,907 913 - 3,820 169 22.60 
2.13 สาขาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์
และการประเมินสมัยใหม ่

1,493 180 - 1,673 12 139.42 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65,492 842 77.78 
3.1 สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและ
อุตสาหกรรม 

5,801 486 
- 

6,287 38 165.45 

3.2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,840 386 - 11,226 164 68.45 
3.3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 767 28 - 795 71 11.20 
3.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,187 2,651 - 18,838 78 241.51 
3.5 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 14,000 2,400 - 16,400 85 192.94 
3.6 สาขาเทคโนโลยีเคม ี 3,715 680 - 4,395 39 112.69 
3.7 สาขาฟิสิกส ์ 1,757 235 - 1,992 105 18.97 
3.8 สาขาคณิตศาสตร ์ 3,725 260 - 3,985 165 24.15 
3.9 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

1,425 149 
- 

1,574 4 393.50 

3.10 สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศ 
(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) 

16,187 2,651 
- 

18,838 86 219.05 

3.11 สาขาวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห ์

14,000 2,400 
- 

16,400 7 2,342.86 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 44,929 1,070 41.99 
4.1 สาขาภาษาไทย 5,134 199 - 5,333 67 79.60 
4.2 สาขาภาษาอังกฤษ 4,979 2,775 - 7,754 323 24.01 
4.3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2,510 770 - 3,280 166 19.76 
4.4 สาขาภาษาจีน 808 25 - 833 19 43.84 
4.5 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

2,402 36 
- 

2,438 
243 10.03 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน

นัก 
ศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

4.6 สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

3,210 392 - 3,602 82 43.93 

4.7 สาขาภาษาและการสื่อสาร 13,289 3,250 - 16,539 104 159.03 
4.8 สาขาศิลปศึกษา 3,752 1,398 - 5,150 66 77.35 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ 24,571 352 69.80 
5.1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 17,080 2,306 5,185 24,571 352 69.80 
6. คณะโรงเรียนการเรือน 42,155 1,202 35.07 
6.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

9,886 1,340 - 11,226 551 20.37 

6.2 สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 9,995 1,218 - 11,216 73 153.64 
6.3 สาขาโภชนาการและการประกอบ
อาหาร 

10,238 1,366 - 11,604 84 138.14 

6.4 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 7,709 772 - 8,481 354 23.96 
6.5 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 9,829 1,300 - 11,129 84 132.49 
6.6 สาขาการกำหนดและประกอบอาหาร 10,181 1,326 - 11,507 56 205.48 
7. โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ 18,423 998 18.46 
7.1 สาขาการท่องเที่ยว 3,496 673 - 4,169 318 13.11 
7.2 สาขาธุรกิจการโรงแรม 1,735 456 4,169 6,360 353 18.02 
7.3 สาขาธุรกิจการบิน 470 292 2,338 3,100 284 10.92 
7.5 สาขาการจัดการงานบริการ 386 35 - 421 43 9.79 
8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 17,331 585 29.63 
8.1 สาขานิติศาสตร ์ 6,880 80 3,325 10,285 154 66.79 
8.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ 4,593 52 2,401 7,046 101 69.76 
8.3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ศิลป
ศาสตร์บัณฑิต) 

4,593 52 2,401 7,046 101 69.76 

8.4 สาขารัฐศาสตร์บณัฑิต 4,593 52 2,401 7,046 224 31.46 
8.5 รัฐศาสตร์ (ศลิปศาสตร์) 4,593 52 2,401 7,046 5 1,409.20 

9. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 17,861   
9.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

1,558 188 3,140 4,886 154 31.73 

9.2 สาขาคหกรรมศาสตร ์ 3,715 211 3,670 7,596 77 98.65 
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หน่วยงาน  

หนังสือเฉพาะสาขา  
หนังสือ
ทั่วไป 

รวม 

 
จำนวน

นัก 
ศึกษา 

 
 

สัดส่วน 
ภาษาไทย 

(เล่ม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

9.3 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัด
แสดง 

3,199 1,174 - 4,373 45 97.18 

9.4 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,731 40 2,610 5,381 168 32.03 
9.5 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 68 6 559 633 38 16.66 
10. ศูนย์ตรัง 14,989 179 83.74 
10.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

1,023 130 6,113 7,266 90 80.73 

10.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ 626 1 459 1,086 46 23.61 
10.3 สาขาการท่องเที่ยว 334 45 4,550 4,929 26 189.58 
10.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 971 22 715 1,708 17 100.47 
11. ศูนย์นครนายก 7,812 174 44.90 
11.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,523 49 5,240 7,812 174 44.90 
12. ศูนย์ลำปาง 11,878 158 75.18 
12.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ 

2,215 19 2,545 4,779 158 30.25 

12.2 สาขาธุรกิจการบิน 579 65 385 1,029 51 20.18 
12.3 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,923 48 3,099 6,070 82 74.02 
13. ศูนย์หัวหิน 10,237 854 11.99 
13.1 สาขาธุรกิจการบิน 1,150 1,001 8,086 10,237 854 11.99 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 
14. บัณฑิตวิทยาลัย 1,520   
14.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะ
ผู้นำทางการศึกษา) 

1,455 65 - 1,520 22 69.09 

14.2 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา
พิเศษ) 

1,015 20 - 1,035 22 47.05 

14.3 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัย
และประเมินทางการศึกษา) 

250 68 - 318 13 24.46 
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 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดเตรียมฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีความหลากหลายเพื่อเสริมช่อง

ทางการเข้าถึงข้อมูล ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสืบค้นกับนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย จำนวน 12 ฐาน ดังนี้  

 
ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

 
 

1.TDC เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และ
หนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ 
ใช้งานภายนอกเครือข่าย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน) 

 

 
 

2.ACS :  American Chemical Society เป ็นฐานข ้อม ูล รวมบทความ และ 
งานวิจัยจากวารสารด้านเคมี  และ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(เปิดอ่านได้) มีจำนวนวารสารที่บอกรับ ครอบคลุม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดย
สำนักพิมพ์ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ 
PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน ไม่
จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, 
Procite จัดเก็บใน EndNote Web 

 

 

3.ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล วารสาร / จดหมายข่าว และเอกสารในการ
ประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คำศัพท์ ด้านคอมพิวเตอร์ วีดิโอ จัดทำโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบด้วย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็มให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน การแสดงผลข้อมูล ใน
รูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น EndNote, RefWorks 
เป็นต้น ถ่ายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web 

  

4.Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ 
ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา 
ศาสนา นิต ิศาสตร์ บริหารธุรกิจ ว ิศวกรรมศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 
1887-ปัจจุบัน 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

  

5.Computer & Applied Sciences Complete (CASC)  
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็น
ทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มี
ดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
ฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ , 
ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

 6.Emerald Management EM 92  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.บอกรับ และ 
สำนักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ (ที่เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชา การ
บัญชี การเงินการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกลยุทธ์ ด้านธุรกิจ ฯลฯ  มีจำนวน
วารสารไม่น้อยกว่า 92 ชื่อ ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1994 – ปัจจุบัน มีวารสาร 
จำนวน 7 ชื่อมี Impact Factor และ อีก39 ชื่อ มีรายชื่อในฐานข้อมูล Scopus การ
แสดงผล เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-text)  รองรับการใชง้าน HTML PDF การดาวน์
โหลดไม่จำกัด การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 

 

7.EBSCO Discovery Service (EDS)  เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
หนังสือ/วารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน/์ ใช้การสืบค้นแบบ Google serarch โดยวิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในหน่วยงานต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง 

 
 

 

8. IEEE/ IET Electronic Library ( IEL)  วารสาร เอกสารการประช ุมว ิชาการ 
(proceeding) และ Conferenc จากสำนักพิมพ์ IEEE และ IET ให้ข้อมูล 1988 - 
ปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
โยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เป็นเครื ่องมือช่วยค้น มี Full Text 
ให ้บร ิการในร ูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เช่น 
Presentation ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ 
อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเช่น 
EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเข้าใช้งานครั้งละ 5 คน การใช้
งานภายนอกเครือข่าย (ใช้ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 

 
 
 
 
 

9.ProQuest Dissertations & Theses Global  ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
1000 แห่งทั่วโลก (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และ 
แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป  ออสเตรเลีย เอเชีย และ แอฟริกา 
มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก และ 
ปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา การแสดงผล Preview รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวน
ผู้ใช้ มีการจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

http://search.proquest.com/pqdtglobal
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 
จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, RefWorks ใช้งาน
ได้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย 

 
 

10.Science Direct เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) 
ของวารสารไม่น้อยกว่า700 ชื่อเรื่อง จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier 
ครอบคลุม 4 สาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences , Engineering , 
Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน   

 

 
 
 

11.Springerlink – journal  เป็นฐานข้อมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื ่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ปี 2002-2004 
เป็นสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ บรรณารักษ์ฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบค้น
และเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ได้ข้อมูล
ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้เข้าใช้ การจัดการผลลัพธ์ โดย สั่งพิมพ์ 
อีเมล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้
โดยตรงเช่น EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 

 

12.Web Of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) การสืบค้นข้อมลู 
จากวารสารวิชาการนานาชาติ/การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ
หนังสือ (Books)เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract) พร้อมการ
อ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน 
(ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนผู้ใช้ สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกใน
รูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, 
RefWorks เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web   

 
ฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่บอกรับ เพื่อให้บริการสืบค้นกับ  

นักศึกษา บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 13 ฐาน ดังนี้  
 

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบด้วย งานวิทยานิพนธ ์ดุษฏี
นิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออ่านประกอบทั่วไป ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text) 
การใช้งานผ่านระบบมือถือ เช่น IOS Androi (วิทยบริการฯ) 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.vijaykudal.com/scinetdirect.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=R7fRVJfwN4n_8QWkvoAI&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNFc8XY4pgCkaWAmLrBztKT_ImQtTQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/springerlink-426547.kjsp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PrjRVMiyAoPq8AW92IKYAg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNEMHospbNH5xYNP71EjByReZTf3lQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gru.edu/library/greenblatt/informed/summer2013/training.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=IJvRVN7AMcLfmgWT1oD4BA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFaJBCzg1jcDiEayJTYXEK1GI-eCg
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

 

2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อใน
นามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้
หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ได้แก่ กฎหมาย นิติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ว ิทยาศาสตร์ฯ  วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ 
พยาบาล ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบค้นข้อมูล
ได้ที ่ ระบบสืบค้นหนังสือ/บน Platform EBSCO eBooks และ ระบบสืบค้น EDS 
(EBSCO Discovery Service) (วิทยบริการฯ) เข้าใช้งานได้ครั้ง ละ 1 คน เท่านั้น 

 3.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) บน Platform iGLibrary (iG 
Publishing)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือ สำนัก
วิทยบริการฯกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้หนังสือร่วมกัน ประกอบด้วยหนังสือ ทุก
สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ฯ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล ศึกษาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบค้นข้อมูลได้ที ่ ระบบสืบค้น
หนังสือ/บน Platform iGLibrary (iG Publishing) และ ระบบสืบค้น EDS (EBSCO 
Discovery Service) (วิทยบริการฯ) 

ฐานข้อมูลสาขาพยาบาล 

 

4.Cinahl Plus with Fulltext ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ 
และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้
มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูล
ย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 
เล ่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข ้าใช ้งานได้ท ั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) 

 

5.Nursing Reference Plus เป ็นฐานข ้อม ูลทางด ้ านพยาบาลศาสตร ์และ
สาธารณสุขศาสตร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการ
พยาบาลผู้ป่วย ข้อมูลยา การทดลองในห้องแล็บ Best practice และอื่นๆ สืบค้น
ข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 1,000 ชื่อเร่ือง (คณะพยาบาลศาสตร์บอกรับ) 

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

 6.iQNewsClip สรุปข่าวออนไลน์ จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กว่า 30 ฉบับ ปี 2560 ได้วารสารเพิ่มเติม 3 ฉบับได้แก่ การเงิน
ธนาคาร มันนี่ แอนด์ เวลธ์ และ อีคอนนิวส์ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็น
หมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นข้อความฉบับเต็ม (Full Text Search) ค้นหา
เฉพาะชิ้นข่าว ที่ต้องการได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมูลปัจจุบัน (การใช้
งานเข้าได้พร้อมกัน ครั้งละ 5 คนเท่านั้น) (สวนดุสิตโพล) 

 7.IR - Web บทความวารสารวิชาการที่พัฒนาระบบเอง ให้มีความสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ เน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

HYPERLINK 
"http://ebook
.thailis.or.th" 

อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ให้ข้อมูลแบบฉบับเต็ม มีวารสาร
และบทความเพิ่มขึ้นทุกปี การใช้งานโดยผ่านระบบ IP ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เท่านั้น (วิทยบริการฯ) 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

 

8.Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาตัง้แต่ 
อนุบาล-การศึกษาขั้นสูง เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้
ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 
ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) มากกว่า 550 เล่มมี
บทความ /งานวิจัยเฉพาะต่างๆอีกมากมาย การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและ
ภายนอกเครือข่าย 
 (EBSCO) แถมให้ใช้ฟรี 1 ปี   

 
 

 

9. Emerald Management PLUS, แ ล ะ  Emerald Management ( EM92) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สกอ. บอกรับ และ สำนักวิทยบริการฯมรภ.สวนดุสิตบอกรับ(ที่
เป็นส่วนต่าง) ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบัญชี 
บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้ 
ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ 
ปี 1994-ป ัจจ ุบ ัน และมีสาระสังเขป ปี 1989ปัจจุบ ัน มีวารสารเด่นๆ ได้แก่ 
management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development (วิทย
บริการฯ) 

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย 

 
 

10.อักขราวิสุทธิ์  โปรแกรม/การตรวจสอบการลักลอกงานวรรณกรรมด้วยระบบอักข
ราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมผลงานต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานวิจัย วารสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้
พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษา และวัจนะ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการคัดลอกภาษาไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
และมีการพัฒนาต่อเนื่องให้สามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ด้วย/ การเข้าใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยทีร่่วมลงนามความร่วมมอื
ฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำนักวิจัยฯ 
มสด.ร่วมลงนาม)  

 
 

 

11.EndNote โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมช่วยในการจัดการเอกสารอ้างอิง 
จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั ้งการจัดเก็บและการใส่
รายการอ้างอิง (citation) สำหรับหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ และ
ต้นฉบับบทความวิจัย 

http://www.emeraldinsight.com/
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ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียดฐานข้อมูลออนไลน์ 

  
 

12.SCOPUS ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา 
รวมถึงสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รูปแบบการสืบค้น
คล้ายกับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science 
เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หาก
วารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-journal 
ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะ
สามารถเรียกดู Full-text ได้  (สำนักวิจัยฯซื้อ มสด.) 

 
 

 

13.Turn-it-in เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
สิ ่งพิมพ์ ออนไลน์ (Plagiarism Checking) พร้อมทั้งชี ้แหล่งข้อมูล ที่ปรากฏว่าซ้ำ 
(จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผู้อื่น) โดยแสดงรายการเป็นแถบสี และระดับ
เปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ ซึ่งรายงานต้นฉบับ (Originality Report) สามารถทำให้ผู้สอน
สามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นได้อย่างสะดวก 
(บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ) ติดต่อสอบถาม 02-2444146-7 

 
 คำสำคัญในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Keyword)  
สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ชื่อฐานข้อมูล จำนวนเอกสารที่พบ 

Microsoft Academic 10,732 

Springer Link 9,701 

EBSCOhost 7,886 

ProQuest 7,868 

ACM Digital Library 6,070 

ScienceDirect 5,274 

EBSCO Open Dissertations 4,453 

IG Library 3,918 

Emerald insight 2,395 

Scopus 2,061 

Web of Science 1,300 

EBSCO ebook 754 

ACS Publications 463 
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ชื่อฐานข้อมูล จำนวนเอกสารที่พบ 

iQ NewsClip 429 

ERIC Institute of Education Sciences 233 

IEEE/IET Electronic Library (IEL) 22 

Thaijo 20 

รวมทั้งหมด                 63,579  

 
คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อ้างอิงจากคู่มือ
หลักสูตรโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2562) 
"Culinary Mathematics", "Food Microbiology", "Food Biochemistry", "Culinary Physics", 
"Food Analytical Chemistry", "Statistics" and "Food Research", "Experimental Design" and 
"Food Research", "English" and "Food and Beverage Service", "English" and "Food 
Science and Technology", "English Academic Writing" and "Presentation Skills", "Culinary 
Science", "Rice Technology", "Kitchen Technology" and "Work Safety", "Food Safety" and 
"Sanitation", "Culinary Nutritions", "Food Knowledge" and "Preparation", "Bakery 
techniques", "Baking and Pastry Techniques", "Cuisines of Europe", "Traditional Thai 
Cuisine", "Contemporary Thai Cuisine", "Traditional Thai Desserts", "Culinary of Asia", 
"Beverage Service", "Food Service Management", "Entrepreneurship" and "Food 
Business", "Digital Technology" and "Food Service Business", "Food Product 
Development", "Human Resource Development" and "Food Technology", "Training" and 
"Food Technology", "Food and Beverage" and "Cost Control" 
 

สำหรับสาขาวิชาปฐมวัย 
ชื่อฐานข้อมูล จำนวนเอกสารที่พบ 

EBSCO Open Dissertations 53,769 

ERIC Institute of Education Sciences 26,583 

ProQuest 21,570 

Springer Link 20,835 

ACM Digital Library 19,864 

EBSCOhost 19,596 
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ชื่อฐานข้อมูล จำนวนเอกสารที่พบ 

ScienceDirect 17,528 

Microsoft Academic 14,828 

Emerald insight 11,128 

Web of Science 8,360 

Scopus 4,821 

IG Library 1,543 

IEEE/IET Electronic Library(IEL) 1,197 

EBSCO ebook 1,029 

Thaijo 1,015 

ACS Publications 564 

iQ NewsClip 562 

รวมทั้งหมด                224,792  

 
คำสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาปฐมวัย (อ้างอิงจากคู่มือหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562) 
"Teaching Profession", "Language Competency", "Psychology Development", 
"Educational Measurement", "Educational Assessment", "Learning Measurement", 
"Learning Assessment", "Innovation for Creative Learning", "Digital Technology for 
Creative Learning", "Curriculum Management Science", "Learning Management Science", 
"Research" and "Enhance Learners", "Innovation Development" and "Enhance Learners", 
"Educational Administration", "Leadership" and "Professional Teachers", "School 
Internship", "Maternity Science", "Early Childhood Education", "Special Education", "Art" 
and "Music  movement" and "Young Children", "Developmental" and "Young Children", 
"Learning Assessment" and "Young Children", "Learning Management" and "Young 
Children", "Nutrition and Safety" and "Young Children", "Home Economics" and 
"Preschool Teacher", "Swimming and First Aid", "Music" and "Preschool Teacher ", 
"Instructional Medias" and "Digital Age", "Toys" and "Digital Age", "Caring Young Children" 
and "Digital Age", "Language for Play and Learn", "Montessori Education", "Mathematics-
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Science Intelligence", "Entrepreneur" and "Early Childhood Education", "Individual 
Innovation" 
 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
ชื่อฐานข้อมูล จำนวนเอกสารที่พบ 

ACM Digital Library 4,682 

EBSCO Open Dissertations 3,784 

IG Library 2,669 

Microsoft Academic 2,118 

ProQuest 1,987 

Springer Link 1,495 

ScienceDirect 1,170 

Emerald insight 674 

EBSCO ebook 104 

ACS Publications 69 

iQ NewsClip 60 

Scopus 52 

Web of Science 43 

EBSCOhost 42 

IEEE/IET Electronic Library(IEL) 3 

รวมทั้งหมด 18,952 

 
คำสืบค้นที ่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาธุรกิจการบิน (อ้างอิงจากคู ่มือหลักสูตรโรงเรียนการการ
ท่องเที่ยวและการบริการ ปีการศึกษา 2562) 
"Introduction" and "Airline Business Management", "Air Cargo Service", "Passenger" and 
"Ground Service Management", "Catering" and "Airline Business", "In-flight Service 
Management", "Personality Development" and "Airline Business", "Service Psychology" 
and "Airline Business", "Social Etiquette" and "Airline Business", "Applied Technology" 
and "Airline Business", "Reservation" and "Airline Business", "Management Context" and 
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"Hospitality Industry", "Introduction" and "Airline Business Economics", "English" and 
"Hospitality Careers", "Civil Aviation Laws" and "Airline Business", "Regulations" and 
"Airline Business", "Airport Operation" and "Airline Business", "Risk Management" and 
"Airline Business", "Cross-Cultural Communication" and "Hospitality Industry", "Flight 
Crew Resource management", "Fundamental Research Seminar" and "Airline Business", 
"Marketing" and "Airline Business" 
 

 แหล่งเรียนรู้ กับสื่อออนไลน์  
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 การจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบ Smart 
Classroom   
 

 
บทความ เรื่อง Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

SDU Timeline  
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การออกแบบระบบเพ่ือรองรับกับการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning   
1. การรองรับอุปกรณ์ทุกประเภทที่ผู้เรียนและผู้สอนนำเข้ามาใช้ในชั้นเรียน (BYOD)  
2. การบันทึกเนื้อหาสาระความรู้จากห้องเรียน 
3. สื่อกลางที่ทำหน้าที่นำข้อมูลไปยังผู้ใช้งานโดยอาศัย ระบบเครือข่ าย (Network) 

เครื่องแม่ข่าย (Server) และเครื่องแม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล (Storage Server) 
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้แนวคิดจากมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย

ใช้กระบวนการการเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี (WBSC : 
Work-Based Blended Learning and Technological Scaffolding) (เอ้ืออารี จันทร, 2558)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Page | 26  
 

 

 
ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่ครูมีบทบาทในการ
เตรียมความพร้อมเพื ่อให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สื ่อสาร ทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์ 
เครื่องมือ iTunes U เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถ
สร้างบทเรียนของตนเองตามแผนการสอนทั้งแบบ Private และ Public 

ทั้งนี้ได้นำมาปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการครูต้นแบบในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยได้ดังนี้ 

 

Input Process Evaluation Output Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ด้วย iPad 
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การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบ Active Learning  ผ่านอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart classroom) 
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3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการระบบ

เครือข่ายให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือ
ให้บริการด้านการบริหารการศึกษา การสืบค้นข้อมูล การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด จะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ รองรับการเชื่อมต่อใช้งานเป็นจำนวนมาก ระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ นั้นมีการออกแบบระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที ่ด ูแลโดยตรง และมีการควบคุมดูแลระบบทั ้งหมดเป็นอย่างดี ให้มี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 

ระบบเครือข่ายหลักทั้งหมดเชื่อมโยงด้วยสายสัญญาณแบบ Fiber Optic โดยมีจุดศูนย์กลาง
ระบบอยู่ที่ห้องแม่ข่ายหลักอาคาร 11 ชั้น 2 เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์สลับสัญญาณความเร็วสูง (Core 
Switch) รองรับการเชื่อมต่อที่ความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 10 Gbps. เชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน
ห้องแม่ข่ายหลัก ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Distribute Switch และ 
Edge Switch ที่ติดตั้งอยู่ทั่วทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย และผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูงสำหรับ
เชื่อมต่อไปยังวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา 

 

 
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สายสัญญาณระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยสวนุดสิต 

 
มหาวิทยาลัยเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาให้ สามารถใช้งาน

ระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯได้เหมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายแต่ละศูนย์เข้ามาสู่ระบบเครือข่ายหลักภายในมหาวิทยาลัยด้วยวงจรสื่อสารความเร็วสูง 
(Metro LAN) มีขนาดช่องสัญญาณที ่100-500 Mbps.
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างศูนย์การศึกษา 
 

  

CAT Internet 
300/100 Mbps 

ศูนย์วิทยาศาสตร์     500 Mbps. 
อาคารบัณทิตวิทยาลัย 100 Mbps. 
 

200 Mbps. 
 

200 Mbps. 
 

200 Mbps. 
 

300 Mbps. 
 

200 Mbps. 

CAT Internet 
1 Gbps. 

Uninet 
1 Gbps. 
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 เครือข่ายไร้สาย 
มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายโดยมุ่งเน้นในจุดให้บริการหลัก และห้องเรียน

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามแผนการให้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point ยี่ห้อ Cisco 
กระจายอยูท่ั่วมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งทั้งหมด มากกว่า 700 เครื่อง เชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา หรืออุปกรณ์ Mobile อื่นๆ ที่สามารถใช้งานระบบ WIFI ได้ สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานโดยใช้ 
User Name และ Password ที ่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้กับนักศึกษาและบุคลากร ด้วย
เทคโนโลยี WIFI ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n/a/ac และ สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของ AIS 
WIFI และ True WIFI ได้ทุกพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
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 รายงานปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการดังนี้  

1. CAT Telecom ขนาด 1 Gbps. โดยปริมาณการใช้งานสูงสุดในแต่ละวันจะสูงสุดอยู่
ที่ประมาณ 600 Mbps. 

 

 
 
 

รายชั่วโมง 

รายวัน 

รายสัปดาห์ 

รายเดือน 
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2. UniNet ขนาด 1 Gbps. โดยปริมาณการใช้งานสูงสุดในแต่ละวันจะสูงสุดอยู่ที่
ประมาณ 900 Mbps. 

 

 
 
 
 

รายสัปดาห์ 

รายเดือน 

รายชั่วโมง 

รายวัน 
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ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ช่องสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ รวม 2 Gbps. 
นั้นมีนักศึกษาใช้งานรวมสูงสุดประมาณ 1.85 Gbps  โดยปริมาณการใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 
9.00 – 16.30 น.  
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 ระบบกล้องวงจรปิด  
ออกแบบติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันการโจรกรรรม การทำลาย

ทรัพย์ส ินและเหตุร ้ายอื ่นๆ  โดยติดตั ้งกล้อง ยี ่ห ้อ AXIS IDIS และ Arecont กระจายอยู ่ทั่ว
มหาวิทยาลัยฯ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งทั้งหมด มากกว่า 800 ตัว เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
หลักของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิด 
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4. ห้องแม่ข่ายและเครื่องแม่ข่ายหลัก (Data Center and Server)  

 ห้องแม่ข่าย 
ภายในห้องแม่ข่ายหลักได้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องแม่ข่ายโดยเฉพาะ 

มีการติดตั้งระบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
อย่างครบถ้วน ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้อง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ดับเพลิง ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือนน้ำรั่วซึม  ระบบประตูอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องวงจรปิด 
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS และระบบควบคุมการทำงานภายในห้องทั้งหมด สามารถรองรับการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักที่สำคัญ เช่น ระบบบริหารการศึกษา ระบบบริหารงาน
บุคลากร ระบบบริหารการเง ิน ระบบสำนักงานอิเล ็กทรอนิกส์ Web Server, Mail Server , 
Account Server , Cloud Service รวมทั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักและอุปกรณ์รักษาความ
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ปลอดภัยในระบบ Gateway ,Core Switch ,Firewall ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  

 
 

Server 
- Dell PowerEdge1850,1950,2850,2950,R710 = 34 physical servers 
- Dell PowerEdge M1000E (Dell PowerEdge M600 =16 half-height blades) 
- HP-Blade System C7000(HP-ProLiant DL460p G7,8,9 = 11 half-height 

blades) 
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Storage 
- HP 3PAR C7200 = 70TB (Raid 6) 
- HP 3PAR F400 = 80TB (Raid 1,5,6) 

 
 ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ภายใน ห้อง Data Center  
เพ่ือให้ระบบสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม จึงจำเป็นต้องมีระบบที่ค่อยให้บริการ

แก่เครื่องแม่ขาย ระบบงานเครือข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- Air    - การคุมอุณหภูมิ และความชื้น  
- CCTV    - ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- SMS    - Access Door Control 
-   UPS 

 

 

ภาพแสดง ระบบควมคุมสภาพแวดล้อม  ภายในห้อง Data Center 
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ภาพแสดง กล้องวงจรปิด CCTV  ภายในห้อง Data Center 
 

 

ภาพแสดง ระบบตรวจสอบความชื้น / ฝุ่น  ภายในห้อง Data Center 
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ภาพแสดง การควบคุมการเข้าห้อง Data Center ( Access Door) 
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 ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีการติดตั้งอุปกรณ์และระบบรักษาความ
ปลอดภัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ มี
การลงชื่อเข้าใช้งาน(Authentication) ก่อนเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต มีระบบรักษาความปลอดภัย 
Fire wall / IPS ทำการ ติดตั้ง Log Server เพื่อบันทึกการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงนั้นมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ 

1. การรักษาความลับของข้อมูล (Secrecy) 
2. การพิสูจน์ทราบผู้ใช้งานและตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ (Authentication 

and Authorization) 
3. การป้องกันให้ระบบมีความคงทนในการให้บริการ (Availability) 

 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงในหลายส่วน ดังนี้ 
1. มีการแบ่ง VLAN เพ่ือแยกกลุ่มผู้ใช้งานออกจากกัน (Secrecy) 
2. มีการทำ Access Control List เพ่ือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงระบบเครือข่าย  
3. มีการใช้ระบบ RADIUS/ LDAP/ AD เพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้ 
4. มีการพิสูจน์ทราบผู้ใช้งานและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง 

ๆ (Authentication and Authorization) โดยมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลางซึ่งเป็นระบบ
ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบจะทำการแบ่งประเภทผู้ใช้งานรวมถึงกำหนดสิทธิในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศแตกต่างกันไปตามสิทธิที่ได้รับไปยังฐานข้อมูลผู้ใช้งาน LDAP/ AD เพื่อให้ระบบสาร
เทศต่าง ๆ ที่เรียกใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน LDAP/ AD ทำการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ (User)/ สิทธิการใช้
งาน (Rule) ในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศนั้น ๆ ต่อไปได ้

5. มีการใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) เพื ่อสร้างช่องทางในการร ักษา 
ความลับของข้อมูลเมื ่อทำการเชื ่อมต่อเข้าใช้ระบบงานต่าง  ๆ จากระบบเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

6.  มีการใช้ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าระบบงานที่มีความสำคัญหรือการรบกวน
การทำงานของระบบ มี Firewallที่ทำหน้าที่เป็น IPS/ IDS ที่มีความสามารถตรวจจับได้มากกว่าการ
คัดกรอง Traffic  
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ปริมาณการใช้งานแยกตามแอพพลิเคชั่น 
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7. มีการใช้ระบบ Anti-virus เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ทั ้งที่       
เครื่องลูกข่าย รวมถึงมีการใช้ตัวกรองเมล์ขยะ ทั้งการรับส่งเมล์ เพื่อป้องกันไวรัสแพร่กระจายภายใน
ภายนอกองค์กร ซึ่งจะทำให้ติด Blacklist กับหน่วยงานภายนอกทำให้เสียภาพลักษณ์กับมหาวิทยาลัย
ได ้

8. ได้ติดตั้งระบบ Monitoring ณ. ห้อง Server Room อาคาร 11 ชั้น 2 เพ่ือเฝ้าระวังการ
ทำงานของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ติดตาม 
แก้ปัญหาได้ทัน และมี downtime ในระบบให้น้อยที่สุด เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ สามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

9. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายนำ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ฉบับแก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560 มากำกับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการย้ำเตือนผู้ใช้งานให้ตระหนักถึงการใช้งานที่ถูกที่ ถูกทาง ถูกกาลเทศะ โดย
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้เก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 90 วัน  
  
5. การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเตรียมความพร้อมในการเพิ ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที ่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาทุกศูนย์การเรียนเครือข่ายสามารถเพิ่มศักยภาพใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ช่องทางที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 

 
 บริการบัญชีชื่อผู้ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Account Internet)  
การจัดทำระบบพิสูจน์ตัวตนจำเป็นต้องมีข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลการยืนยันตนเอง

ก่อนเข้าใช ้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำข้อมูลผู ้ใช้บริการ 
Username/ Password อยู่ภายใต้ระบบการจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง โดยมีเงื่อนไขในการจัดทำ 
Username/ Password ดังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มี Account Internet สำหรับใช้งานบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการฯ โดย username และ password  จะ
สามารถใช้งานระบบดังต่อไปนี้    
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มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มี Account Internet สำหรับใช้งานบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการฯ  โดย username และ password  จะ
สามารถใช้งานระบบดังต่อไปนี้    

1) ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://academic.dusit.ac.th 
2) การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (Proxy Server)  
3) บริการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ ด้วยตนเอง ที่ 

www.chgpwd.dusit.ac.th 
4) บริการอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน VPN (Virtual Private Network)ท่ี 

https://vpn.dusit.ac.th 
6) บริการ e-Mail ของมหาวิทยาลัย   
7) บริการพื้นท่ีสาหรับสร้าง website ส่วนตัว/หนว่ยงาน ที่ http://hosting.dusit.ac.th  
8) บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ http://arit.dusit.ac.th/2019/dbmanual.html  
9) บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ตามห้องปฎิบัติการศูนย์การศึกษาต่างๆ  

สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดรูปแบบ Account  Internet เพื่อใช้ในระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรูปแบบ Username และ password รายละเอียดเป็นดังนี้ 

ระดับผู้ใช้งาน 

รูปแบบ 

ตัวอย่างAccount  internet บัญชีผู้ใช้ 
(Username) 

รหัสผ่าน 
(Password) 

ปริญญาตรี และ 
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

uรหัสประจำตัว
นักศึกษา 

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 
(เลขศูนย์ 8 ตัว) 

Username คือ u62242540018 
 Password   คือ 01092555 หรือ 

00000000 )เลขศูนย์ 8 ตัว(  
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ระดับผู้ใช้งาน 

รูปแบบ 

ตัวอย่างAccount  internet บัญชีผู้ใช้ 
(Username) 

รหัสผ่าน 
(Password) 

ปริญญาโท gรหัสประจำตัว
นักศึกษา 

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 
(เลขศูนย์ 8 ตัว) 

Username คือ g62242540018 
 Password   คือ 01092555 หรือ 

00000000 )เลขศูนย์ 8 ตัว(  
ปริญญาเอก dรหัสประจำตัว

นักศึกษา 
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 
(เลขศูนย์ 8 ตัว) 

Username คือ d62242540018 
 Password   คือ 01092555 หรือ 

00000000 )เลขศูนย์ 8 ตัว(  
*หากสมาชิกให้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง ระบบจะกำหนดให้ password เป็น เลขศูนย์ 8 ตัว 
โดยอัตโนมัติ 
 

 บริการ e-mail  
มหาวิทยาลัยได้ใช้บริการระบบเมล์ของกลุ่มไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อบริการ Office365 

สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ ช่องทางตรงที่  
1. นักศึกษา ที่ www.outlook.com/mail.dusit.ac.th 
2. บุคลากร ที่ www.outlook.com/dusit.ac.th 
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รูปแบบอีเมล ์ที่กำหนดให้นักศึกษาใชง้านเป็นดังนี้  
ประเภทนกัศึกษา รูปแบบ email ตัวอย่าง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

u ตามด้วยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

U62114442001@mail.dusit.ac.th 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

g ตามด้วยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

g62114442001@mail.dusit.ac.th 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

d ตามด้วยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

d62114442001@mail.dusit.ac.th 

   
นอกเหนือจากบริการจดหมายอิเล็กทรอนิคส์แล้วยังมีบริการเสริมที่หลากหลาย อาทิเช่น 

บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 1 TB (OneDrive) บริการจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัว (Site) บริการสมุด
บันทึกอิเล็คทรอนิคส์ (OneNote) ดังภาพ 
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 บริการ Microsoft Office 365  
บริการของ Microsoft  office 365 สำหรับภาคการศึกษา คือบริการ software ผ่านบริการ 

Cloud Computing ของ Microsoft   บริการที่มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

บริการ คำอธิบาย 

 

Outlook คือ บริการ email สำหรับองค์กร พร้อมเชื่อมต่อปฏิทินนัด
หมายร่วมกันได้ 

 

OneDrive คือ พื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ซึ่งสามารถ จัดเก็บ 
แชร์ และเชื่อมต่อไฟล์การทำงานของเราได้ สามารถปรับปรุงและ
แชร์ไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ OneDrive เป็นพื ้นที ่เก็บข้อมูลส่วน
บุคคลแบบออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
เป็นชุดออฟฟิศครบสมบูรณ์ แบบ online ประกอบด้วย WORD®, 
EXCEL®, POWERPOINT®, ที่สามารถใช้งานได้เสมือนติดตั้งการใช้
งานบนเครื่อง PC  

 

สมุดบันทึกดิจิทัล  OneNote คือสมุดจดบันทึกย่อ ที่เดียวสำหรับ
การเก็บบันทึกย่อของคุณ สามารถค้นคว้า แผน  ตัดแป๊ะข้อมูล
ทั้งหมด นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องจำไว้ในสมุดบันทึก
ดิจิทัล 

 

SharePoint คือพื้นที่จัดเก็บเอกสารร่วมกัน ระดับองค์กร สามารถ
ใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเพื่อเก็บเอกสาร จัดระเบียบ แชร์ และ
เข้าถึงข้อมูลจาก อุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม การเข้าถึงออนไลน์/ออฟไลน์ ที่
จัดเก็บคลาวด์ 1 TB บริการออนไลน์ สนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง  

 

Microsoft Teams คือฮับในการทำงานร่วมกันของทีมใน Office 
365 ที่รวมบุคคล เนื้อหา และเครื่องมือที่ทีมของคุณต้องใช้เพื ่อมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. 

 

Class OneNote สมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote มีพื้นที่
ทำงานส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนทุกคน ในการจัดเก็บ การจัดการ
เนื้อหาสำหรับเอกสารประกอบคำบรรยาย และพื้นที่ทำงานร่วมกัน
สำหรับบทเรียนและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์   
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บริการ คำอธิบาย 

 

Sway คือ เครื่องมือในการสร้าง web site อย่างง่าย (ไม่จำเป็นต้อง
เขียน code) ผู ้ใช้นำเอกสาร ไฟล์ เนื ้อหาต่างๆ รวมถึง  embed 
link มาวางลงในหน้าของ SWAY จากนั ้นตัวโปรแกรมจะทำการ
จัดการแปลงให้อยู่ในลักษณะเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถ
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ส ร ้ า ง เ ป ็ น  web site น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น 
หรือ gallery หรือ portfolio ได ้

 

Microsoft Forms คือ การสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ และ
แบบสำรวจ และดูผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย 
 

 

ปฏิทิน  ใน Outlook Web App ช่วยให้สามารถสร้างและติดตาม
การนัดหมายและการประชุมได้ สามารถสร้างหลายๆ ปฏิทิน ลิงก์ไป
ยังปฏิทินของบุคคลอื่น และแชร์ปฏิทินของคุณกับบุคคลอื่นๆ ใน
องค์กรได ้

 

Yummer คือ เป็น Social media สำหรับองค์กร เหมาะใช้งานใน
ลักษณะ การติดต่อสื่อสารที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ในด้านความปลอดภัย
ของข้อมูล การเข้าถึง การตรวจสอบ ไม่มีเกม หรือ โฆษณาต่างๆ เข้า
มารบกวน 

 
 บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ VPN  
บริการ VPN คือ บริการเครือข่ายเสมือนเพื ่อเชื ่อมต่อไปยังเครือข่ายเฉพาะ (ภายใน

มหาวิทยาลัย) ผ่านทางเครือข่ายสาธารณะเพื่อเข้ามาใช้ทรัยากร หรือระบบสารสนเทศ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว การใช้เครือข่าย
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ADSL (CS-Loxinfo, TOT, True, 3BB) รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน
โทรศัพท์มือถือ (DTAC, AIS, True Move) ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ ทำงานโดยใช้
โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ การใช้งาน VPN เมื่อทำการเชื่อมต่อระบบ VPN  ระบบจะ
ทำให้เครือข่ายสาธารณะนั้น ๆ ทำตัวเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร ทำตัวเสมือนเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศที่สงวนให้ได้
เฉพาะเครือข่ายขององค์กร อาทิเช่น ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ให้สิทธิ์การใช้งานเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกองค์กรทางการศึกษา 
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บริการ VPN เป็นบริการ สำหรับอาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ต้องการใช้บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
หมายเลข IP Address ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับ ระบบ 
ICT ของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้การใช้งานจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์/ มือ
ถือ/ Tablet ก่อน โดยมหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือไว้ในเว็บไซต์ http://arit.dusit.ac.th 
 

 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (iTunes U) 
โปรแกรมที่ให้เราสามารถเข้าไปเรียนวิชาความรู ้ต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและจาก

โรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ทั่วโลก มารวมกัน โดยนำเสนอในรูปแบบของหนังสือ เสียง หรือวีดีโอ 
รวมถึงการบ้าน Assignment ต่างๆ มากกว่า 500,000 รายการจากหลากหลายรายวิชา ให้เราได้
ศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเครื่อง iPad, iPhone, iPod, MacBook และอ่ืนๆ  

โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สร้าง iTunes U ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้รวบรวมสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาต่างๆ ในรูปแบบของ Courses เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้
เนื้อหารายวิชานั้นๆ และรูปแบบ Collections เก็บบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน สำหรับการเรียนรู้ผ่าน iPad ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
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 ระบบ WBSC  
ระบบ WBSC : Work-Based Blended Learning and Technological Scaffolding เป็น

ระบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งสามารถ
ทำแฟ้มสะสมผลงานได้ ระบบ WBSC Portfolio เป็นระบบที่ให้นักศึกษาจัดเก็บ Portfolio ในแต่ละ
ภาคเร ียน เพ ื ่อตรวจสอบการทำก ิจกรรม และจ ัดเก ็บผลงาน สามารถเข ้าใช ้บร ิการได ้ที่  
(http://wbsc.dusit.ac.th) 
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 ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://wbsc.dusit.ac.th) 
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 ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (คำถามชวนคิด)  
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 ระบบการแนะนำรายวิชา 
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 ระบบบริหารการศึกษา  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://academic.dusit.ac.th) 

 

 
 

 บริการสืบค้นหนังสือ และบริการยืม-คืนหนังสือ  
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 บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://www.arit.dusit.ac.th/database.php) 
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 บริการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย e-Research 
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal) 
 

 
 

 ระบบค้นหางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://eresearch.dusit.ac.th) 
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 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบสำหรับยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนำไป

อ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภทโมบาย โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเข้ามายังห้องสมุด
สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ทำการเข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยออกให้ 
สำหรับการนำไปใช้กับ iPad ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก App Store และสามารถ
ยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มายัง iPad ทำให้สะดวกในการอ่านเพราะ
เมื่อต้องการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงทำให้สามารถอ่านได้
ทุกที่ทุกเวลาสามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://elibrary.dusit.ac.th) 
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 eDLRU โครงการเผยแพร่ สื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาทางไกล 
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://edlru.dusit.ac.th) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดทำโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและ
พัฒนาการใช้สื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) สำหรับการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัย
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU เป็นโครงการที่พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการแนะนำครูผู้สอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://edlru.dusit.ac.th  
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 ระบบรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ iPad  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่(http://ipad.dusit.ac.th) 
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 เว็บไซต์รวบรวมบทความวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย 
Pacific Early Childhood Education Research Association (PECERA)  ส ื ่ อ ก ล า ง

สำหรับสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย เสริมความรู้ และนำเสนอกิจกรรม
ทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยของไทย ที่จะก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที ่เปิดโอกาสให้ครู
ปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กและบุคคลผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือพัฒนาวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่องสามารถเข้าใช้
บริการได้ที ่http://pecerathailand.org/ 
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 ปฏิทินวิชาการ 
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่http://regis.dusit.ac.th/calendar/ 
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 Gen-ED สื่อการเรียนรู้ รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป  
สามารถเข้าใช้งานผ่าน Mobile Application (Android):  SDU eLearning และ You 

Tube Channels:  SDUChannels โดยเลือกเปิดด้วย Playlist ของแต่ละรายวิชา ดังนี้  
- การคิดและการตัดสินใจ  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 ตอน 
- จริยศาสตร์    ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 ตอน 
- จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 4 ตอน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 10 ตอน 
- ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 8 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 3 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 3 ตอน 
- มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 8 ตอน 
- วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 9 ตอน 
- ศิลปะการดำรงชีวิต   ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 14 ตอน 
- สังคมไทยร่วมสมัย   ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 4 ตอน 
- สุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 5 ตอน 
- ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้  ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 10 ตอน 
- วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 24 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำตน    ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 15 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด   ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 6 ตอน 
- สังคมอารยชน    ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 17 ตอน 
- พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี    ประกอบด้วยสื่อวิดีทัศน์ จำนวน 12 ตอน 
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  ระบบประชุมออนไลน์ Web Conference 
เป็นระบบประชุมออนไลน์ ในรูปแบบ Web Conference ผ่านเครือข่ายอินเทอร ์เน็ต

ความเร็วสูงโดยสามารถทำการประชุมแบบเห็นภาพและฟังเสียงได้ ซึ่ง SDU Web Conference เป็น
ระบบที่ใช้งานสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในส่วนของการใช้งานของ
ระบบ นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งานได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ Smart 
Phone ผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Google Chome ,Safari ,Firefox  
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 การเรียนการสอนออนไลน์ SDU Course Online 
ระบบ SDU Online Course  เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่รองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ ผู้เรียนผู้สอน
สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่าน Web browser ภายในระบบจะประกอบไปด้วย บทเรียนออนไลน์ 
ระบบบันทึกการเข้าเรียน แนวการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบและแบบสำรวจ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามบริบทของผู้เรียนได้ ระบบจะทำการบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลการลงทะเบียนเวลาเรียนแบบออนไลน์ และผู้เรียนสามารถดูการเรียนการสอน
ย้อนหลังได้ รองรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
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 ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile)  
ระบบทะเบียนประวัติบุคลากรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมาสำหรับรวบรวบทะเบียน

ประวัติการทำงาน /การศึกษา สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่http://personnel.dusit.ac.th/eprofile  
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  ระบบแฟ้มสะสมผลงาน (e-Portfolio)  
แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) เป็นระบบสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน 

โดยสามารถใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือสำหรับการสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วน
ของข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็น
ลักษณะแฟ้ม ซึ่งผู้ตรวจก็สามารถทำการเข้าสู่ระบบเพื่อทำการตรวจแฟ้มสะสมผลงานผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันสามารถเข้าใช้บริการได้ที ่http://eportfolio.dusit.ac.th 
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  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่http://eoffice.dusit.ac.th 
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  ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  
สามารถเข้าใช้บริการได้ที ่ http://personnel.dusit.ac.th/eprofile/ 
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6. ผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักว ิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 คนในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละเดือน โดยสุ่มจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคคลภายนอก จำนวน 5 
เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562 เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 500 
ฉบับ ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้ผลสรุปดังตาราง  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

 
 

 
  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

     - ชาย 177 35.40 
     - หญิง 323 64.60 
อายุ   

- ต่ำกว่า 20 ปี 164 32.80 
- ระหว่าง 20 – 25 ปี 298 59.60 
- ระหว่าง 26 – 30 ปี 16 3.20 
- มากกว่า 30 ปี 22 4.40 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
 
 
  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานะของผู้ใช้บริการ   
     - อาจารย์   12 2.40 

สังกัด จำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 4 33.33 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0 0.00 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 8.33 
คณะวิทยาการจัดการ 3 25.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00 
โรงเรียนการเรือน 2 16.67 
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ 0 0.00 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 0 0.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 2 16.67  

  

   
     - นักศึกษาระดับปริญญาตรี  447 89.40 

สังกัด จำนวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 89 19.91 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 76 17.00 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 57 12.75 
คณะวิทยาการจัดการ 111 24.83 
คณะพยาบาลศาสตร์ 5 1.12 
โรงเรียนการเรือน 25 5.59 
โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ 49 10.96 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 35 7.83  

  

   
     - นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 0 0.00 
     - เจ้าหน้าที ่ 11 2.20 
     - นักศึกษาปริญญาโท/เอก  5 1.00 
     - บุคคลภายนอก 25 5.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ท่านใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

     - ประกอบการเรียนการสอน  218 25.38 
     - ค้นคว้าวิจัย/เขียนตำรา  199 23.17 
     - พักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการ  180 20.95 
     - ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง   129 15.02 
     - ติดตามข่าวสาร  118 13.74 
     - อ่ืนๆ 15 1.75 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – 

เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 500 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 64.60 อายุระหว่าง 20 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.60 โดยมาใช้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้
ต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 25.38 

สำหรับสถานะของผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
89.40 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 24.83 

 
ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ในการสำรวจ

คุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด ้านบริการด้านกายภาพและบริการสิ ่งอำนวยความสะดวก  ด้านข้อมูลระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ด้านความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้าน
สภาพแวดล้อมโดยรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตีความได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.5 – 5 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.5 – 4.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.5 – 3.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.5 – 2.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1 – 1.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับต่ำ (ต้อง

ปรับปรุง)  
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
บริการห้องสมุดและ 

แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1. บริการหนังสือภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ 3.79 75.80 
2. ผลงานทางวิชาการ (วิจัย/เอกสารตำรา) 3.70 73.96 
3. ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
    วารสาร/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์ 

3.66 73.16 

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 3.61 72.20 
5. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database Online) 3.69 73.72 
6. กฤตภาคออนไลน์ (Clipping) 3.48 69.68 
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SDIB/e-
learning/eDLRU/ 
    iTune U) 

3.70 74.08 

8. มุมอาเซียน (ASEAN STUDIES CENTER) 3.49 69.76 
9. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน  
    http://www.arit.dusit.ac.th 

3.78 75.64 

รวม 3.65 73.11 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพการให้บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ คือ บริการหนังสือ
ภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.80 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์บริการด้านกายภาพและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 

บริการด้านกายภาพและ 
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1. ห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 4.08 81.64 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3.88 77.68 
3. บริการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 3.51 70.16 
4. เครื่องบริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ 3.40 67.92 
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บริการด้านกายภาพและ 
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

5. ระบบบริการงานพิมพ์  3.44 68.84 
6. ระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 3.92 78.32 
7. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.88 77.52 
8. บริการยืมคืนหนังสือระหว่างศูนย์การศึกษา 3.49 69.84 
9. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 3.50 70.08 

รวม 3.68 73.55 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านกายภาพและ
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ มากที่สุดในบริการด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.64 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภคและ 

รักษาความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1. ไฟฟ้า/แสงสว่าง 4.24 84.76 
2. ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ 

4.02 80.44 

3. บริการกล้องวงจรปิด (CCTV) 4.00 80.00 
4. ประตูทางเข้าอัตโนมัติ (MRT) 3.92 78.44 

รวม 4.05 80.91 
 

จากตารางที ่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก โดย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คือ 
ไฟฟ้า/แสงสว่าง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.76 
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ของเจ้าหน้าที่ 
ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1. ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.92 78.48 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.91 78.12 
3. ความสุภาพ/การแสดงกิริยามารยาท 4.03 80.68 
4. ความสามารถในการให้คำแนะนำ 3.97 79.40 
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 3.90 78.08 

รวม 3.95 78.95 
 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก โดย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในบริการด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คือ ความสุภาพ/การ
แสดงกิริยามารยาท โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.68 
 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม 
ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1. ห้องประชุม 3.76 75.16 
2. ห้องน้ำ 4.03 80.56 
3. พ้ืนที่จัดนิทรรศการ 3.79 75.76 

รวม 3.86 77.16 
 

จากตารางท ี ่  6 ผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลพบว ่า ค ุณภาพการให ้บร ิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจมากที่สุดในบริการด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม คือ ห้องน้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 คิด
เป็นร้อยละ 80.56 
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ 
ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.13 82.56 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการ

ของสำนักวิทยบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับมาก  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ  

ด้านที่ 1 ความไม่พึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
 จำนวน (คน) ร้อยละ 

มีความพึงพอใจ 485 97.00 
มีความไม่พึงพอใจ 15 3.00 

 
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อผลการให้บริการของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 โดยสาเหตุความไม่พึงพอใจ เช่น 
คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยและมีจำนวนน้อยลง เครื่องบริการยืมคืนใช้งานไม่ได้ มีเด็กเล็กเข้ามาเล่น
คอมพิวเตอร์ส่งเสียงดังรบกวน โปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ไม่เพียง และมีหนังสือและงานวิจัย
น้อย ค้นหาไม่ค่อยเจอ เป็นต้น 

ด้านที่ 2 ความไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
 จำนวน ร้อยละ 

มีความพึงพอใจ 497 99.40 
มีความไม่พึงพอใจ 3 0.60 
จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ไม่ได้ระบุสาเหตุของความไม่พึง
พอใจ 

ด้านที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
 จำนวน ร้อยละ 

มีความพึงพอใจ 499 99.80 
มีความไม่พึงพอใจ 1 0.20 
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จากตาราง พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ไม่ได้ระบุสาเหตุของความไม่พึง
พอใจ 
 

ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

1. ด้านห้องสมุด 1.1 วิทยานิพนธ์น้อยมาก / งานวิจัยน้อย ค้นหาไม่
ค่อยเจอ 

3 คน 

1.2 ควร update หนังสือใหม่ๆ และมีหลากหลาย
กว่านี้ / อยากให้มีหนังสือปีล่าสุดเพิ่มข้ึน 

13 คน 

1.3 ต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ค้นหาหนังสือ
มากกว่านี ้ เพราะบางทีเครื ่องคอมที ่ใช้ค ้นหา
รายการหนังสือเสีย 

1 คน 

1.4 อยากให้เปลี่ยนชั้นวางหนังสือนวนิยายใหม่ 
เพราะชั้นวางหนังสืออยู่ต่ำเกินไป ไม่สะดวกในการ
ค้นหา 

2 คน 

1.5 อยากให้หาหนังสือง่ายกว่านี้ 1 คน 
2. ด้านเครือข่าย (IT) 2.1 เน ็ตคอมช ้ามาก / ส ัญญาณบางคร ั ้ งช้า 

บางครั้งเข้าไม่ได้ / wifi ช้า / พัฒนาอินเทอร์เน็ต
ให้สมกับคำว่าสวนดุสิต 5.0 

7 คน 

2.2 ควรปรับปรุง server ให้ดีกว่านี้  1 คน 
2.3 ควรติดตั ้ง wifi ให้ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ และ
ความเร็วควรเยอะเท่าค่าเทอม 

1 คน 

3. ด้านคอมพิวเตอร์ 3.1 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ / เคยมีคอมพิวเตอร์
เยอะกว่านี้ แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่าเดิม 

10 คน 

3.2 คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย / เครื่องคอมพิวเตอร์
ทำงานช้า 

2 คน 

3.3 ลงโปรแกรมตัดต่อพื้นฐาน เช่น photoshop 
CS6, AI ในเครื่องคอมพิวเตอร์ / ควรลงโปรแกรม
สำหร ับต ัดว ิด ี โอพ ื ้นฐาน โปรแกรมแตก zip 
โปรแกรมแต ่ งภาพ font ต ่ างๆ ให ้ม ี คว าม
หลากหลายกว่านี้ 

4 คน 
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ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

3.4 ควรลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์บ่อยๆ 1 คน 
3.5 คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 1 คน 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

ไม่พบข้อร้องเรียนในการให้บริการ 

5. ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก 

5.1 ห้องสมุดชั้น 1 มีกลิ่นอับ ทำให้เวลามาอ่าน
หนังสือแล้วไม่มีสมาธิ อยากรบกวนให้ปรับแก้ตรง
จุดนี้ 

1 คน 

5.2 อยากให้มีการสแกนบัตรนักศึกษาเพื ่อเข้า
ห้องสมุด 

1 คน 

5.3 ซักโซฟาชั ้น 1 หน่อยค่ะ มีคนมานอนแล้ว
น้ำลายไหลติดโซฟาเหม็นมาก 

1 คน 

5.4 อยากให้ไม่มีการส่งเสียงดัง เพราะเป็นการ
รบกวนผู้อื่น ควรมีข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

1 คน 

5.5 อยากได้โซฟาใหม่ / จัดโต๊ะให้เพียงพอต่อ
ผู้ใช้งาน / อยากให้มีโต๊ะนั่งทำงานเป็นกลุ่มเยอะ
ขึ้น / ที่นั่งโซฟาชั้น 1 ทรุดโทรม / เก้าอ้ีควรมีความ
แข็งแรงมากกว่านี้ 

5 คน 

5.6 อยากได้ห้องสำหรับผ่อนคลาย ดูหนัง ฟังเพลง  1 คน 
5.7 อยากได้มุมพักผ่อนที่สามารถนอนพักระหว่าง
รอเรียนได้ / มุมนั่งเล่นน้อยเกินไป จัดวางพื้นที่ไม่
ค่อยดี อยากได้สีผนังเป็นสีพื้นๆ สบายตามากกว่า
นี้ 

3 คน 

5.8 ควรมีหูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ไว้บริการ / ควร
มีหูฟังไว้บริการ เพราะบางคนเปิดเพลงเสียงดัง 
รบกวนผู้อื่น 

6 คน 

5.9 เพิ่มเวลาให้บริการของห้องสมุด / ขยายเวลา
การให้บริการเป็น 18.30 น. / อยากให้เปิดเช้าๆ 
หน่อย / อยากให้เปิดนานกว่านี้ เพราะคนที่อยู่หอ
ไม่มีคอม ต้องมาใช้คอมของมหาวิทยาลัย / อยาก

20 คน 
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ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

ให้ห้องสมุดสามารถใช้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ได้
เหมือนเดิม 
5.10 แอร์ชั้น 1 น่าจะเย็นกว่านี้ 3 คน 
5.11 ห้องน้ำน่ากลัว 1 คน 
5.12 ไม่ควรให้เด็กเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ 
เพราะเด็กส่วนมากจะมาเล่นเกมส์ อาจจะโหลด
เกมส์ท ี ่ต ิดม ัลแวร ์ สร ้างความเส ียหายให้แก่
คอมพิวเตอร์ และสร้างความรำคาญให้คนที่เข้ามา
ใช้บริการจริงๆ / มีเด็กเล็กเข้ามาเล่นคอม เสียงดัง
รบกวน 

3 คน 

5 .13  บางคร ั ้ งม ี คนแอบนำอาหาร เข ้ า ม า
รับประทาน 

1 คน 

5.14 อยากให้มีบริการขายน้ำ 1 คน 
5.15 ลดแอร์ บางพ้ืนที่หนาวมาก 1 คน 
5.16 อยากให้สำนักวิทยบริการฯ มีการจัด
กิจกรรม เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง 

1 คน 

5.17 อยากให้มี co-working space ให้นักศึกษา 
/ อยากให้มีห้อง private zone / ควรมีห้อง
สำหรับกิจกรรมกลุ่ม 

3 คน 

5.18 มีถังขยะเพ่ิมมากขึ้น  2 คน 
5.19 ห้องสมุดควรเปิดบริการ 24 ชั่วโมง 1 คน 
5.20 ควรมีจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ เมื่อมี
วันสำคัญ 

1 คน 

5.21 ห ้องสม ุดไม ่น ่าเข ้า ควรจ ัดให ้ เหม ือน
มหาว ิทยาล ัยใหญ่ๆ ในประเทศที ่ขยายเวลา
ให้บริการ มีมุมพักผ่อนให้นักศึกษา มีที่นั่งรองรับ
เพียงพอ 

1 คน 

7.1 - ห้องสมุดปิดเร็วเกินไป / ปิดบริการไวมาก 
- เวลาเปิดน้อย ไม่ตรงกับเวลาว่างของนักศึกษา  

77 คน 
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ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

6 .  ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ย น จ า ก
ห ้ อ ง ส ม ุ ด  ศ ู น ย์
วิทยาศาสตร์ 

- เวลาในการให้บริการ ควรเปิดวันจันทร์ - วันศุกร์ 
ถึง 18.00 น. และเปิดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 1 
วัน  
- ระยะเวลาในการใช้บริการที่จำกัด และไม่ตรงกับ
เวลาที่นักศึกษาพยาบาลสะดวก เนื่องจากเวลา
เรียนและการขึ้นฝึกปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่เปิดใช้
บริการห้องสมุด 
- อยากให้เปิดวันเสาร์ด้วย เพราะนักศึกษา
พยาบาลต้องใช้ในการสืบค้นข้อมูลในการขึ้นฝึก 
- เวลาในการเปิดปิดให้บริการไม่เอ้ือต่อการใช้งาน 
เช่น ในตอนเช้า บางครั้งต้องเรียนเช้ามาก ต้องการ
ใช้ห้องสมุด ส่วนในช่วงเย็นก็เช่นกัน บางครั้งหลัง
ลงฝึกปฏิบัติ กะมาใช้ห้องสมุด เพราะต้องการหา
ข้อมูลในการข้ึนฝึกปฏิบัติ 
- อยากให้ห้องสมุดเปิดทุกวัน 
- อยากให้มีการเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ และ
เปิดให้อ่านหนังสือในวันจันทร์-ศุกร์นานกว่านี้ 
เพราะเรียนเสร็จก็หมดเวลาเข้าไปใช้ห้องสมุดแล้ว 
- เวลาในการให้บริการน้อยเกินไป เวลาปิดทำการ 
16.30 น. ช่วงสอบบางทีนักศึกษาต้องการที่จะ
อ่านหนังสือที่มหาวิทยาลัย แต่ไม่สามารถอ่านได้ 
ต้องไปหาอ่านข้างนอกแทน 
- ห้องสมุดควรปิดเวลา 18.00 น. เนื่องจาก
นักศึกษาพยาบาลกว่าจะลงวอร์ด มาถึงห้องสมุด 
17.00 น.แล้ว ทำให้ไม่สามารถยืมคืนหนังสือได้
ทันเวลา 
- ควรเปิดทั้งวันในช่วงสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ห้องสมุดท่ีศูนย์วิทย์ควรเปิดให้บริการวันอาทิตย์ 
เวลา 9.00 – 17.00 น. เพื่อให้นักศึกษาใช้ เพราะ
นักศึกษาพยาบาลต้องไปรับเคสเพื่อมาเขียนแพลน 
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ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

ถ้าไม่มีหนังสือก็จะไม่สามารถทำงานได้ ขอฝาก
เรื่องการเปิดปิดห้องสมุดที่ศูนย์วิทย์ ไม่ควรอ้างอิง
กับในมหาวิทยาลัย เพราะที่ศูนย์วิทย์มีคณะ
พยาบาลอยู่ จำเป็นต้องใช้ในวันหยุด คณะ
พยาบาลเปิดคณะมาเป็นเวลา 13 ปี แล้ว ควรจะรู้
ได้แล้วว่านักศึกษาต้องใช้ จะได้ไม่ต้องเดือดร้อน
นักศึกษา และการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา 
ไม่แน่ใจว่ามีคน comment เรื่องเวลาเปิดปิด
หรือไม่ แต่คิดว่าคงมีนะคะ เรื่องนี้มันควรจะแก้ไข
มานานแล้วหรือเปล่าคะ ฝากไว้ให้คิดค่ะ 
7.2 สัญญาณ WiFi ศูนย์วิทยาศาสตร์ ติดบ้าง ไม่
ติดบ้าง หลุดบ่อย บางวันต้องทำงานส่ง หลุดไป
เลย 
/ อยากให้มีการแก้ไข wifi เนื่องจากเกิดปัญหา
หลุดบ่อย และไม่มีการแก้ไขปรับปรุง ทั้งๆ ที่เกิด
ปัญหาแบบนี้บ่อย อยากให้แก้ไขให้ดีขึ้นไม่ใช่อยู่
แบบเดิม 
/ wifi หอพักหลุดบ่อย หรือบางทีกดเชื่อมต่อไม่ได้ 
ควรแก้ไข เพราะช่วงนี้หลุดบ่อยหรือมีสัญญาณ
แล้ว เชื่อมต่อไม่ได้ / อยากให้ปรับปรุงระบบ
สัญญาณ wifi เพราะโหลดข้อมูลได้ช้า บางครั้งไม่
สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ / ปรับปรุงสัญญาณ 
wifi ไม่หลุด ไม่เด้ง 

6 คน 

7.3 เพ่ิมจำนวนการยืมหนังสือจาก 5 เล่ม เป็น 7 
เล่ม และอัพเดตหนังสือใหม่ทุกปี 

1 คน 

7.4 หนังสือมีน้อยเกินไป อยากให้มีการเพิ่มเติมให้
มากขึ้น / หนังสือในห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นหนังสือ
ที่ค่อนข้างเก่าย้อนหลังมากกว่า 10 ปี 

3 คน 

7.5 เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เช่น กรณีท่ี
นักศึกษาคนอ่ืนทำเสียงดังรบกวนผู้ใช้อื่น ก็ไม่มี

2 คน 
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ด้านการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ 
ผลสำรวจความต้องการ 

ความถี่ 
(คน) 

การมากล่าวตักเตือนหรือจัดการอะไร / เจ้าหน้าที่
บริการด้วยความไม่เต็มใจ ไม่กระตือรือร้น 
7.6 ควรมีที่นั่งเพ่ิมหลายๆ มุม 1 คน 
7.7 การจ่ายค่าหนังสือจากการคืน ควรปรับให้
เหมาะสม / เวลาในการเปิดยืมคืนหนังสือเพราะ
บางครั้งนักศึกษากลับจากลงวอร์ดแล้วคืนหนังสือ
ไม่ทัน 

2 คน 

7.8 อยากให้การบริการควรแจ้งข้อมูลต่างๆ 
ล่วงหน้าแบบไม่กะทันหันจนเกินไป 

1 คน 

หมายเหตุ : ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นการเก็บรวบรวมจากแบบประเมินคุณภาพ
การให้บริการ เดือนละ 100 ชุด แบบสำรวจความต้องการ เดือนละ 100 ชุด และแบบประเมินออนไลน์สำหรับ
รวบรวมข้อร้องเรียนของศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 


