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การบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดดําเนินการตาม

ขั้นตอนการจัดหาและบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีนโยบายการดําเนินงานจากคณะ

กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะกรรมการบริหารสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนและขั้นตอนการจัดหาและบริการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และ

ผูเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหความตองการ 

จัดการบริการตางๆ ท่ีหลากหลาย และ

สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการ

ภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

ขอเสนอแนะ 

จากผูรับบริการ 

ผลประเมินความพึงพอใจ

จากผูรับบริการ 

ผลประเมินความไมพึงพอใจ

จากผูรับบริการ 

รับขอรองเรียน 

จากผูรับบริการ 

นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหปญหา 

ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนากระบวนการ การใหบริการ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพตางๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เปนตน  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ และแกไขขอรองเรียนทันที 

 

สํารวจความตองการ 

ของผูรับบริการ 

ดําเนินงานตามนโยบาย และ 

ประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบเกี่ยวกับการแกไขขอรองเรียน และบริการตางๆ 

C 

A 

P 

D 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกลยุทธสํานักฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 

แผนบริการวิชาการ 
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การดําเนินงานสนับสนุนความพรอมทางกายภาพดานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใชงานฐานขอมูลออนไลน หองสมุด และแหลงเรียนรูตางๆ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ความพรอมทางดานกายภาพ  
 

ดานกายภาพ จํานวน 

1. หองเรียน  
- Smart classroom 5 หอง 
- Classroom 
- iPad room 

100 หอง 
12 หอง 

2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 8 หอง 
3. หองสมุด 1 หอง 

4. จุดเชื่อมตอ WIFI  197 จุด 

5. WIFI Cafe Library 17 จุด 

 
 หองเรียน 
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 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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 หองสมุด  
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บริการวารสาร สิ่งพิมพ 
 

 

 
 
 
 

 
 
บริการผลงานวิชาการ 
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หนังสือ 
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 WIFI Café library  
 
มหาวิทยาลัยเปดพื้นที่ใหบริการ Café Library จํานวน 13 แหง เนนการใหบริการสืบคนความรู

จากแหลงเรียนรูออนไลน และบริการอานหนังสือออนไลน (e-Book) ฟรี ผานบริการ Internet 

สําหรับบุคคลภายนอก เขาถึงไดจาก SSID “DUSIT-CAFÉ” และสําหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย เขาถึงไดจาก SSID “DUSIT-SECURE”  
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2. สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  
หองสมุด มีหนังสือที่ใหบริการในมหาวิทยาลัย จํานวน 194,280 เลม หนังสือท่ีศูนยการศึกษา

จํานวน 62,430 เลม รวม 256,710 เลม วารสารบอกรับ จํานวน 278 ชื่อเรื่อง วารสารอภินันทนาการ 
จํานวน 525 ชื่อเร่ือง 
 
ตารางแสดงจํานวนผลงานวชิาการ 
 

ผลงานว ิชากร ดุษฎีนิพนธ ว ิทยานพินธ ภาคนิพนธ ว ิจัย ผลงานวิชาการ 
จํานวน (เลม) 952 6,542 920 3,445 3,692 

รวม 15,551 
 

ตารางแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสถานที่ตั้ง (ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562) 

 

หนวยงาน จํานวน (เลม) 
ภายในมหาวิทยาลัย 194,280 
วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 8,441 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 2,572 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง 5,849 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 2,150 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 3,152 

รวม 216,444 
 

ตารางแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ แยกรายหลักสูตร (ขอมูล ณ ว ันที ่17 พฤษภาคม 2562) 

 

หนวยงาน 
ภาษาไทย 

(เลม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 
รวม 

1. คณะครุศาสตร 

1.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 28,839 2,554 31,393 

1.2 สาขาการประถมศึกษา 28,294 1,569 29,863 

2. คณะวิทยาการจดัการ 

2.1 สาขาการจัดการ 16,480 1,219 17,699 

2.2 สาขานิเทศศาสตร 9,011 2,160 11,171 

2.3 สาขาการบัญช ี 5,862 530 6,392 

2.4 สาขาการจัดการธุรกิจคาปลีก 1,227 74 1,301 
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หนวยงาน 
ภาษาไทย 

(เลม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 
รวม 

2.5 สาขาเลขานุการทางการแพทย 12,833 1,688 14,521 

2.6 สาขาการบริการลูกคา 2,175 127 2,302 

2.7 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย 5,185 368 5,553 

2.8 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 13,969 2,214 16,183 

2.9 สาขาการเงิน 6,256 443 6,699 

2.10 สาขาการตลาด 8,818 749 9,567 

2.11 สาขาการจัดการบัณฑิต 16,480 1,219 17,699 

2.12 สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 2,907 913 3,820 

2.13 สาขาเศรษฐศาสตรการวิเคราะหและการ

ประเมินสมัยใหม 
1,493 180 1,673 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.1 สาขาสิ่งแวดลอมเมอืงและอตุสาหกรรม 5,783 486 6,269 

3.2 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,831 386 11,217 

3.3 สาขาวิทยาสาสตรเคร่ืองสําอาง 767 28 795 

3.4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,182 2,651 18,833 

3.5 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 13,998 2,400 16,398 

3.6 สาขาเทคโนโลยีเคม ี 3,714 680 4,394 

3.7 สาขาฟสิกส 1,755 235 1,990 

3.8 สาขาคณิตศาสตร 3,721 260 3,981 

3.9 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม 
1,425 149 1,574 

3.10 สาขาเทคโนโลยีสารสนแทศ 

(วิทยาศาสตรบัณฑิต 
16,182 2,651 18,833 

3.11 สาขาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห 13,998 2,400 16,398 

4. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

4.1 สาขาภาษาไทย 5,115 199 5,314 

4.2 สาขาภาษาอังกฤษ 4,977 2,775 7,752 

4.3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 808 770 1,578 

4.4 สาขาภาษาจีน 792 25 817 

4.5 สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 2,402 36 2,438 
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หนวยงาน 
ภาษาไทย 

(เลม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 
รวม 

4.6 สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร 
3,201 392 3,593 

4.7 สาขาภาษาและการส่ือสาร 13,237 3,249 16,486 

4.8 สาขาศลิปศึกษา 3,645 1,398 5,043 

5. คณะพยาบาลศาสตร 

5.1 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 17,046 2,299 19,345 

6. คณะโรงเรียนการเรือน 

6.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ 
9,829 1,300 11,129 

6.2 สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 9,943 1,178 11,121 

6.3 สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร 10,181 1,326 11,507 

6.4 สาขาคหกรรมศาสตร 7,664 734 8,398 

6.5 สาขาเทคโนโลยีอาหาร 9,829 1,300 11,129 

6.6 สาขาการกําหนดและประกอบอาหาร 10,181 1,326 11,507 

7. โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

7.1 สาขาการทองเท่ียว 3,496 673 4,169 

7.2 สาขาธุรกิจการโรงแรม 1,735 456 2,191 

7.3 สาขาธุรกิจการบิน 470 292 762 

7.4 สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 3,198 1,174 4,372 

7.5 สาขาการจัดการงานบริการ 386 35 421 

8. โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

8.1 สาขานติิศาสตร 1,348 - 1,348 

8.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร 858 7 865 

8.3 สาขารัฐประศาสนศาสตร (ศิลปศาสตร

บัณฑิต) 
858 7 865 

8.4 สาขารัฐศาสตรบัณฑิต 873 7 880 

8.5 รัฐศาสตร (ศิลปศาสตร) 873 7 880 

9. ว ิทยาเขตสุพรรณบุรี 
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หนวยงาน 
ภาษาไทย 

(เลม) 
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 
รวม 

9.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ 
1,556 188 1,744 

9.2 สาขาคหกรรมศาสตร 3,715 211 3,926 

9.3 สาขการศึกษาปฐมวัย 2,731 40 2,771 

10. ศนูยตรัง    

10.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ 
1,023 130 1,153 

10.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร 626 1 627 

10.3 สาขาการทองเท่ียว 334 45 379 

10.4 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 971 22 993 

11. ศนูยนครนายก    

11.1 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,523 49 2,572 

12. ศนูยลําปาง    

12.1 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ

การบริการ 
2,215 19 2,234 

12.2 สาขาธุรกิจการบิน 579 65 644 

12.3 สาขาการศึกษาปฐมวัย 2,923 48 2,971 

13. ศนูยหัวหนิ    

13.1 สาขาธุรกิจการบิน 1,150 1,001 2,150 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

14. คณะครุศาสตร    

14.1 ประกาศนียบตัรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 5,433 210 5,643 

15. บัณฑติวิทยาลัย    

15.1 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผูนําทาง

การศึกษา) 
1,455 65 1,520 
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 ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดจัดเตรียมฐานขอมูลออนไลนที่มีความหลากหลายเพ่ือเสริมชอง

ทางการเขาถึงขอมูล ตามโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เปนการ

เชื่อมโยงเครือขายหองสมุดของมหาวิทยาลัยในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ใหบริการสืบคนกับนักศึกษา อาจารย 

บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีไดเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย จํานวน 12 ฐาน ดังนี้  

 

ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 
 

 
 

1.TDC เปนฐานขอมูล วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ งานวิจัย บทความวารสาร และ
หนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบเต็มฉบับ (Full - Text) 
เปนเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/ สถาบันฯ 
ใชงานภายนอกเครือขาย (สมัครสมาชิกลงทะเบียน) 

 

 
 

2 .ACS :  American Chemical Society เปนฐานขอมูล รวมบทความ และ 
งานวิจัยจากวารสารดานเคมี  และ วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ วารสารอิเล็กทรอนิกส 
(เปดอานได) มีจํานวนวารสารที่บอกรับ ครอบคลุม และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ โดย
สํานักพิมพ The American Chemical Society บทความวาร ( Full -Text) รูปแบบ 
PDF และ HTML เฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเลมเทานั้น ใหขอมูล 1996- ปจจุบัน ไม
จํากัดสิทธ์ิจํานวนผูเขาใช การจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบ
ไฟลอิเล็กทรอนิกสจัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, 
Procite จัดเก็บใน EndNote Web 

 

 

3.ACM Digital Library เปนฐานขอมูล วารสาร / จดหมายขาว และเอกสารในการ
ประชุมวิชาการ/ มีสารานุกรม/คําศัพท ดานคอมพิวเตอร วีดิโอ จัดทําโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
เอกสารประกอบดวย/รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ
บทความฉบับเต็มใหขอมูลยอนหลังตั้งแตป 1985-ปจจุบัน การแสดงผลขอมูล ใน
รูปแบบ PDF และ HTML การจัดการผลลัพธทําไดโดย สั่งพิมพ บันทึกในรูปไฟล
อิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเชน EndNote, RefWorks 
เปนตน ถายโอนไปจัดเก็บใน EndNote Web 

 

4.Academic Search Complete เปนฐานขอมูล ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ไดแก 
ศึกษาศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร จิตวิทยา 
ศาสนา นิติศาสตร  บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรท่ัวไป ใหขอมูลตั้งแตป 
1887-ปจจุบัน 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 

 

5.Computer & Applied Sciences Complete (CASC)  
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.1965 – ปจจุบัน มีการเก็บรวบรวม
ขอมูลความรูความ ความทาทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเปน
ทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม CASC มี
ดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสารมากกวา 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีขอมูล
ฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร, 
ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม 

 6.Emerald Management EM 92  วารสารอิเล็กทรอนิกส สกอ.บอกรับ และ 
สํานักวิทยบริการฯ ม.สวนดุสิตบอกรับ (ที่เปนสวนตาง) ครอบคลุมสาขาวิชา การ
บัญชี การเงินการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร และกลยุทธ ดานธุรกิจ ฯลฯ  มีจํานวน
วารสารไมนอยกวา 92 ชื่อ ใหขอมูลยอนหลังไดถึงป 1994 – ปจจุบัน มีวารสาร 
จํานวน 7 ชื่อมี Impact Factor และ อีก39 ชื่อ มีรายชื่อในฐานขอมูล Scopus การ
แสดงผล เปนวารสารฉบับเต็ม (Full-text)  รองรับการใชงาน HTML PDF การดาวน
โหลดไมจํากัด การใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอกเครือขาย 

 

 

7.EBSCO Discovery Service (EDS)  เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก 
หนังสือ/วารสาร/ฐานขอมูลออนไลน/ ใชการสืบคนแบบ Google serarch โดยวิธีการ
เชื่อมโยงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยูจากแหลงขอมูลตางๆ ของมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ จะเปนประโยชนกับอาจารย นักศึกษา และนักวิจัย ในหนวยงานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง 

 

 
 

8 . IEEE/ IET Electronic Library ( IEL)  วารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ 
(proceeding) และ Conferenc จากสํานักพิมพ IEEE และ IET ใหขอมูล 1988 - 
ปจจุบัน ครอบคลุมสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร วิศวกรรม
โยธา อุตสาหการ ฯลฯ มี Directory online เปนเคร่ืองมือชวยคน มี Full Text 
ใหบ ริการในรูปแบบ PDF มี Multimedia เอกสารประเภท Proceeding เชน 
Presentation ในรูปแบบไฟล PowerPoint การจัดการผลลัพธทําไดโดย สั่งพิมพ 
อีเมล บันทึกในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมเชน 
EndNote, RefWork จัดเก็บใน EndNote Web การเขาใชงานครั้งละ 5 คน การใช
งานภายนอกเครือขาย (ใชระบบ VPN ของมหาวิทยาลัยฯ) 

 

 
 
 
 
 

9.ProQuest Dissertations & Theses Global  ฐานขอมูล วิทยานิพนธ ระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
1000 แหงทั่วโลก (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ไดรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และ 
แคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป  ออสเตรเลีย เอเชีย และ แอฟริกา 
มากกวา 1000 แหง ประกอบดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ ปริญญาเอก และ 
ปริญญาโท ตั้งแตป 1997- ปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา การแสดงผล Preview รายการละไมนอยกวา 24 หนา ไมจํากัดสิทธิ์จํานวน
ผูใช มีการจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 
จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมไดโดยตรงเชน EndNote, RefWorks ใชงาน
ไดท้ังภายในและภายนอกเครือขาย 

 
 

10.Science Direct เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) 
ของวารสารไมนอยกวา700 ชื่อเรื่อง จากวารสารของสํานักพิมพในเครือ Elsevier 
ครอบคลุม 4 สาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences , Engineering , 
Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูขอมูลยอนหลัง
ตั้งแตป ค. ศ.2010 – ปจจุบัน   

 

 
 
 

11.Springerlink – journal  เปนฐานขอมูล หนังสือ/วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส
เอกสารฉบับเต็ม ประมาณ 1,130 ชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกสป 2002-2004 
เปนสหสาขาวิชา ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ 
วิศวกรรมศาสตร การแพทย บรรณารักษฯ กฎหมายและสาขาอื่นๆ สามารถสืบคน
และเรียกดูบทความวารสารฉบับ (Full-Text) รูปแบบ PDF และ HTML ไดขอมูล
ตั้งแตป 1997-ปจจุบัน ไมจํากัดสิทธิจํานวนผูเขาใช การจัดการผลลัพธ โดย สั่งพิมพ 
อีเมล บันทึกในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได
โดยตรงเชน EndNote, Procite จัดเก็บใน EndNote Web การใชงานทั้งภายในและ
ภายนอกเครือขาย 

 

12.Web Of Science เปนฐานขอมูลอางอิง (Citation Database) การสืบคนขอมลู 
จากวารสารวิชาการนานาชาติ/การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ
หนังสือ (Books)เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป (Abstract) พรอมการ
อางอิงและอางถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ 
มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป 2001 – ปจจุบัน 
(ไมมีเอกสารฉบับเต็ม Full Text) ไมจํากัดสิทธ์ิจํานวนผูใช สั่งพิมพ อีเมล บันทึกใน
รูปไฟลอิเล็กทรอนิกส จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เชน EndNote, 
RefWorks เปนตน จัดเก็บใน EndNote Web   

 
ฐานขอมูลออนไลนเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่บอกรับ เพื่อใหบริการสืบคนกับ  

นักศึกษา บุคลากร อาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 13 ฐาน ดังนี้  
 

ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 

1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) (ภาษาไทย) ประกอบดวย งานวิทยานิพนธ ดุษฏี
นิพนธ งานวิจัย หนังสือหายาก หนังสือประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ผลิตขึ้นเองและหนังสืออานประกอบทั่วไป ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text) 
การใชงานผานระบบมือถือ เชน IOS Androi (วิทยบริการฯ) 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 

 

 

2.หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) (ภาษาอังกฤษ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส จัดซื้อใน
นามภาคีเครือขายความรวมมือ สํานักวิทยบริการฯกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏไดใช
หนังสือรวมกัน ประกอบดวยหนังสือ ทุกสาขาวิชา ไดแก กฎหมาย นิติศาสตร 
รัฐศาสตรรัฐประศาสนศาสตร วิทยาศาสตรฯ วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร 
พยาบาล ศึกษาศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบคนขอมลู
ไดที่ ระบบสืบคนหนังสือ/บน Platform EBSCO eBooks และ ระบบสืบคน EDS 
(EBSCO Discovery Service) (วิทยบริการฯ) เขาใชงานไดครั้ง ละ 1 คน เทานั้น 

 3.หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)  (ภาษาอังกฤษ)  บน Platform iGLibrary (iG 
Publishing)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส จัดซื้อในนามภาคีเครือขายความรวมมือ สํานัก
วิทยบริการฯกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏไดใชหนังสือรวมกัน ประกอบดวยหนังสือ ทุก
สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตรฯ วิศวกรรมศาสตร แพทยศาสตร พยาบาล ศึกษาศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บริการธุรกิจ ฯลฯ สืบคนขอมูลไดที่ ระบบสืบคน
หนังสือ/บน Platform iGLibrary (iG Publishing) และ ระบบสืบคน EDS (EBSCO 
Discovery Service) (วิทยบริการฯ) 

ฐานขอมูลสาขาพยาบาล 

 

4.Cinahl Plus with Fulltext ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร 
และการสาธารณสุข และงานวิจัย สามารถสืบคนขอมูลที่เปนวารสารฉบับเต็มได
มากกวา 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไมนอยกวา 600,000 บทความ ใหขอมูล
ยอนหลัง ปค.ศ. 1937 จนถึงปจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากกวา 275 
เลม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เขาใชงานไดทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
 (คณะพยาบาลศาสตรบอกรับ) 

 

5. Nursing Reference Plus เป น ฐานข อมู ลทางด านพยาบาลศาสตร และ
สาธารณสุขศาสตร ใหขอมูลเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ทักษะและขั้นตอนการ
พยาบาลผูปวย ขอมูลยา การทดลองในหองแล็บ Best practice และอื่นๆ สืบคน
ขอมูลฉบับเต็มมากกวา 1,000 ชื่อเรื่อง  (คณะพยาบาลศาสตรบอกรับ) 

ฐานขอมูลหนังสือพิมพออนไลน 

 6.iQNewsClip  สรุปขาวออนไลน จากหนังสือพิมพภายในประเทศฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ กวา 30 ฉบับ ป 2560 ไดวารสารเพิ่มเติม 3 ฉบับไดแก การเงิน
ธนาคาร มันนี่ แอนด เวลธ และ อีคอนนิวส  เลือกดูไดทั้งภาพสีและขาว-ดํา จัดเปน
หมวดหมู พรอมฟงกชั่น ในการสืบคนขอความฉบับเต็ม (Full Text Search) คนหา
เฉพาะชิ้นขาว ที่ตองการไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว ใหขอมูลปจจุบัน (การใช
งานเขาไดพรอมกัน ครั้งละ 5 คนเทานั้น) (สวนดุสิตโพล) 

 7.IR - Web บทความวารสารวิชาการที่พัฒนาระบบเอง ใหมีความสอดคลองกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ เนนอัตลักษณ 4 ดาน ไดแก การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 

อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ใหขอมูลแบบฉบับเต็ม มีวารสาร
และบทความเพิ่มขึ้นทุกป การใชงานโดยผานระบบ IP ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทานั้น (วิทยบริการฯ) 

ฐานขอมูลออนไลน 

 

 

8.Education Research Complete เปนฐานขอมูลเฉพาะทางดานการศึกษาตั้งแต 
อนุบาล-การศึกษาขั้นสูง เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและตางประเทศ โดยให
ขอมูลวารสารทั้งหมดมากกวา 1,870 ชื่อเร่ือง เปนวารสารฉบับเต็มมากกวา 1,060 
ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นสูงและรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) มากกวา 550 เลมมี
บทความ /งานวิจัยเฉพาะตางๆอีกมากมาย การใชงานสามารถใชงานไดทั้งภายในและ
ภายนอกเครือขาย 
 (EBSCO) แถมใหใชฟรี 1 ป   

 
 

 

9. Emerald Management PLUS, แ ล ะ  Emerald Management ( EM92) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส สกอ.บอกรับ และ สํานักวิทยบริการฯมรภ.สวนดุสิตบอกรับ(ที่
เปนสวนตาง) ครอบคลุมสาขาวิชาดานการจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ การบัญชี 
บริหารธุรกิจ และการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร ทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู 
ฯลฯ มีวารสารออนไลน ประมาณ 200 ชื่อเร่ือง มีฉบับเต็มมากวา 120,000 รายการ 
ป  1994-ปจจุบัน และมีสาระสัง เขป ป  1989ปจจุบัน มีวารสารเดนๆ ไดแก  
management Decision ,EuropeanJournal,Organization Development (วิทย
บริการฯ) 

เครื่องมือสําหรับงานวิจัย 

 
 

10.อักขราวิสุทธิ ์ โปรแกรม/การตรวจสอบการลักลอกงานวรรณกรรมดวยระบบอกัข
ราวิสุทธิ์ เปนโปรแกรม คอมพิวเตอรสําหรับใชในการตรวจสอบการลอกเลียนงาน
วรรณกรรมผลงานตาง ๆ เชน วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานวิจัย วารสารและ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ  โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์นี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได
พัฒนาขึ้น โดย ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอรคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับ ศูนยวิจัยการประมวลผลภาษา และวัจนะ คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการคัดลอกภาษาไทยเปนหลัก โดยเฉพาะ 
และมีการพัฒนาตอเนื่องใหสามารถตรวจสอบภาษาอังกฤษไดดวย/ การเขาใชงาน
สามารถเขาถึงขอมูลฐานขอมูลวิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยที่รวมลงนามความรวมมอื
ฯ และฐานขอมูลวิทยานิพนธจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สํานักวิจัยฯ 
มสด.รวมลงนาม)  

 
 

 

11.EndNote  โปรแกรม Endnote เปนโปรแกรมชวยในการจัดการเอกสารอางอิง 
จัดการทางบรรณานุกรม (Biliography or reference) ทั้งการจัดเก็บและการใส
รายการอางอิง (citation) สําหรับหรับการทํารายงาน วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ และ
ตนฉบับบทความวิจัย 
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ชื่อฐานขอมูล รายละเอียดฐานขอมูลออนไลน 

  

 

12.SCOPUS  ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเน้ือหาทุก
สาขาวิชา  รวมถึงสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรการแพทย รูปแบบการ
สืบคนคลายกับฐานขอมูล Science Direct เนื่องจากเปนฐานขอมูลของ Elsevier 
Science เชนกัน เพียงแต Scopus จะไมมีเอกสารฉบับเต็ม แตจะมีการเชื่อมโยงให  
หากวารสารที่คนพบใน Scopus เปนวารสารที่สํานักหอสมุด บอกรับในรูปของ E-
journal ซึ่งอาจเปน Science Direct, Springer Link เปนตน เมื่อคลิก Link ดังกลาว
แลวจะสามารถเรียกดู Full-text ได  (สํานักวิจัยฯซื้อ มสด.) 

 
 

 

13.Turn-it-in เปนฐานขอมูลที่ใหบริการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ
สิ่งพิมพ ออนไลน (Plagiarism Checking) พรอมทั้งชี้แหลงขอมูล ที่ปรากฏวาซ้ํา 
(จากการคัดลอกและดัดแปลงจากงานผูอื่น) โดยแสดงรายการเปนแถบสี และระดับ
เปอรเซ็นตการเทียบซ้ํา ซ่ึงรายงานตนฉบับ (Originality Report) สามารถทําใหผูสอน
สามารถติดตาม และแปลผล เพื่อประกอบการประเมินผลงานชิ้นนั้นไดอยางสะดวก 
(บัณฑิตวิทยาลัยจัดซื้อ)  ติดตอสอบถาม 02-2444146-7 

 
 คําสําคัญในการสืบคนฐานขอมูลออนไลน (Keyword) 

- สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล EBSCO Education Research Complete                  483,365  

ฐานขอมูล Science Direct                      54,361  

ฐานขอมูล ProQuest Dissertation Full Text                    39,625  

ฐานขอมูล ProQuest Asian Business and Reference                    23,008  

ฐานขอมูล SpringerLink e-Journal                    22,764  

ฐานขอมูล ISI Web of Science                     3,266  

ฐานขอมูล iG Library                       583  

ฐานขอมูล ERIC                        552  

ฐานขอมูล Emerald Management Xtra, EMX PLUS                        453  

ฐานขอมูล SpringerLink e-Book                          97  

ฐานขอมูล EBSCO : eBook Collection                         61  

ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)                         39  

ฐานขอมูล ACM Digital Library                          38  
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ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล Cinahl Plus with Fulltext                            2  

รวมทั้งหมด                 628,214  

 

คําสืบคนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

Bakery Technique, Baking and Pastry Technique, Banquet and Catering Management, 

Cuisines of Europe, Culinary Mathematics, Culinary Physics, Culinary Science, English 

for Hospitality Services, Food Analytical Chemistry, Food Biochemistry, Food 

Knowledge and Preparation, Food Microbiology, Food Safety and Sanitation, Garde 

Manger and Charcuterie, Human Nutrition, Practical Culinary Skills and Proficiency, 

Service Psychology, Thai Cuisine, Thai Dessert 
 

 

- สําหรับสาขาวิชาปฐมวัย 

ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล ProQuest ABI/INFORM Complete                   984,365  

ฐานขอมูล ProQuest Dissertation Full Text                   942,633  

ฐานขอมูล ERIC                   426,653  

ฐานขอมูล EBSCO Education Research Complete                   170,680  

ฐานขอมูล ProQuest Asian Business and Reference                   165,542  

ฐานขอมูล SpringerLink e-Journal                   133,650  

ฐานขอมูล EBSCO  Academic Search Complete                  101,937  

ฐานขอมูล Science Direct                       85,606  

ฐานขอมูล Cinahl Plus with Fulltext                     14,898  

ฐานขอมูล Emerald Management Xtra, EMX PLUS                       9,936  

ฐานขอมูล EBSCO Computer & Applied Sciences 
Complete (CASC) 

                     4,155  

ฐานขอมูล EBSCO Communication & Mass Media 
Complete 

                     3,850  

ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)                      2,942  

ฐานขอมูล ACM Digital Library                       2,022  
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ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล SpringerLink e-Book                         471  

ฐานขอมูล OECD iLibrary- Education Collection                           92  

ฐานขอมูล EBSCO : eBook Collection                          77  

ISI Web of Science                           -    

รวมทั้งหมด                3,049,509  

 

คําสืบคนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาปฐมวัย 

Teacher Professional, Teacher Ethics, Curriculum Design, Curriculum Development, 

Educational Measurement, Educational Evaluation, Educational Administrator, 

Educational Principle, Educational Philosophy, Classroom Management, Learning 

Environment Management, Learning Management, Learning Design, Teacher 

Communication, Educational Research, Educational Psychology, Special Education, 

Early Childhood Education, Early Childhood Teacher, School Curriculum Development, 

Aesthetics Education, Learning Experience Management, Classroom Action Research 

 

- สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล ProQuest Dissertation Full Text                364,400  

ฐานขอมูล ProQuest ABI/INFORM Complete                104,342  

ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)                 27,643  

ฐานขอมูล ProQuest Asian Business and Reference                  21,808  

ฐานขอมูล EBSCO  Academic Search Complete                 10,920  

ฐานขอมูล Emerald Management Xtra, EMX PLUS                   7,926  

ฐานขอมูล EBSCO Education Research Complete                   2,428  

ฐานขอมูล EBSCO Communication & Mass Media Complete                  2,043  

ฐานขอมูล EBSCO Computer & Applied Sciences Complete (CASC)                  1,642  

ฐานขอมูล ERIC                   1,539  

ฐานขอมูล OECD iLibrary- Education Collection                   1,262  
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ชื่อฐานขอมูล จํานวนเอกสารที่พบ 

ฐานขอมูล Science Direct                        682  

ฐานขอมูล ACM Digital Library                      338  

ฐานขอมูล Cinahl Plus with Fulltext                      175  

ฐานขอมูล SpringerLink e-Journal                       70  

ฐานขอมูล SpringerLink e-Book                         5  

ฐานขอมูล EBSCO : eBook Collection                        4  

ISI Web of Science                         -  

รวมทั้งหมด              547,227  

 
คําสืบคนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
Airline Business, Hospitality Industry, Hospitality Arts, Cross- Cultural Communication, 

Civil Aviation Laws, Aviation Regulations, Airport Operation, Aviational Human 

Resources, Air Cargo Service, In- Flight Service, Passenger Ground Service, Ticket 

Reservation, Travel Agency, Service Culture, Accommodation Management, In- Flight 

Food and Beverage 
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 แหลงเรียนรู กับสื่อออนไลน  
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 การจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในรูปแบบ Smart 
Classroom   
 

 
บทความ เรื่อง Smart Classroom หองเรียนอัจฉริยะ ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร 

SDU Timeline  
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1.1  การออกแบบระบบเพ่ือรองรับกับการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning   

1. การรองรับอุปกรณทุกประเภทที่ผูเรียนและผูสอนนําเขามาใชในชั้นเรียน (BYOD)  

2. การบันทึกเนื้อหาสาระความรูจากหองเรียน 

3. สื่อกลางที่ทําหนาท่ีนําขอมูลไปยังผูใชงานโดยอาศัย ระบบเครือขาย (Network) 

เคร่ืองแมขาย (Server) และเคร่ืองแมขายสําหรับจัดเก็บขอมูล (Storage Server) 

ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไดแนวคิดจากมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดย

ใชกระบวนการการเรียนรูจากการทํางานแบบผสมผสานการเสริมศักยภาพดวยเทคโนโลยี (WBSC : 

Work-Based Blended Learning and Technological Scaffolding) (เอ้ืออารี จันทร, 2558)  
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ปจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและ

นอกหอง และสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ที่ครูมีบทบาทในการเตรียม

ความพรอมเพ่ือใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห สื่อสาร ทํางานรวมกันและสรางสรรค เคร่ืองมือ 

iTunes U เปนหนึ่งในเครื่องมือสําหรับการเรียนรูในรูปแบบใหม เพื่อใหครูผูสอนสามารถสราง

บทเรียนของตนเองตามแผนการสอนทั้งแบบ Private และ Public 

ท้ังน้ีไดนํามาปรับใชเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการครูตนแบบในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัยไดดังนี้ 
 

Input Process Evaluation Output Outcome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สื่อการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส 

การจัดการเรียนรูรูปแบบ

ใหมดวย iPad 

  ครูเครือขาย/ 

ครูพัฒ
นา 

ประเมินการอบรม 

ครูตนแบบ 

ครู

อาสา 

ICT SDU Services 

WBSC 

iTunes U 

Apple’s Application  

Apply Application  

Smart Classroom  
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การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบ Active Learning  ผานอุปกรณหองเรียนอัจฉริยะ 
(Smart classroom) 
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3. เครือขายอินเทอรเน็ตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระบบเครือขายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการระบบ

เครือขายใหกับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงคหลักในการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต เพื่อ
ใหบริการดานการบริหารการศึกษา การสืบคนขอมูล การใชงานระบบอินเทอรเน็ต เผยแพรขอมูล
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเปนเครื่องมือสนับสนุนดานการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด จะเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
หลักเปนโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ รองรับการเชื่อมตอใชงานเปนจํานวนมาก ระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยฯ น้ันมีการออกแบบระบบใหเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนดตางๆ ตาม
มาตรฐานของหนวยงานที่ดูแลโดยตรง และมีการควบคุมดูแลระบบทั้งหมดเปนอยางดี ใหมี
เสถียรภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 

ระบบเครือขายหลักท้ังหมดเชื่อมโยงดวยสายสัญญาณแบบ Fiber Optic โดยมีจุดศูนยกลาง

ระบบอยูที่หองแมขายหลักอาคาร 11 ชั้น 2 เชื่อมตอเขากับอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูง (Core 

Switch) รองรับการเชื่อมตอที่ความเร็วสูงสุดไดมากกวา 10 Gbps. เชื่อมตอระบบเครือขายภายใน

หองแมขายหลัก ระบบอินเทอรเน็ต เชื่อมโยงไปยังอุปกรณกระจายสัญญาณ Distribute Switch และ 

Edge Switch ท่ีติดตั้งอยูท่ัวทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย และผานวงจรสื่อสารความเร็วสูงสําหรับ

เชื่อมตอไปยังวิทยาเขต และศูนยการศึกษา 

 

 
ระบบเครือขายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สายสัญญาณระบบเครือขายมหาวิทยาลัยสวนุดสิต 

 

มหาวิทยาลัยเชื่อมตอระบบเครือขายของวิทยาเขตและศูนยการศึกษาใหสามารถใชงาน

ระบบสารสนเทศตางๆของมหาวิทยาลัยฯไดเหมือนอยูภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเชื่อมโยงระบบ

เครือขายแตละศูนยเขามาสูระบบเครือขายหลักภายในมหาวิทยาลัยดวยวงจรสื่อสารความเร็วสูง 

(Metro LAN) มขีนาดชองสัญญาณที่ 100-500 Mbps.
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เครือขายอินเทอรเน็ตระหวางศูนยการศึกษา 
 

  

CAT Internet 
300/100 Mbps 

ศูนยว ิทยาศาสตร     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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 เครือขายไรสาย 
มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณเครือขายไรสายโดยมุงเนนในจุดใหบริการหลัก และหองเรียน

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ตามแผนการใหบริการดิจิทัลของ

มหาวิทยาลัย โดยติดตั้งอุปกรณควบคุมและอุปกรณกระจายสัญญาณ Access Point ยี่หอ Cisco 

กระจายอยูท่ัวมหาวิทยาลัยฯ และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งทั้งหมด มากกวา 600 เคร่ือง เชื่อมตอเขาสู

ระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรองรับการเชื่อมตอใชงานจากเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบ

พกพา หรืออุปกรณ Mobile อ่ืนๆ ที่สามารถใชงานระบบ WIFI ได สามารถเชื่อมตอเขาใชงานโดยใช 

User Name และ Password ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหกับนักศึกษาและบุคลากร ดวย

เทคโนโลยี WIFI ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n/a/ac 
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 รายงานปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหบริการอินเทอรเน็ตผานผูใหบริการดังนี้  

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

 

 

รายชั่วโมง 

รายวัน 

รายสัปดาห 

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

 

 
 

 

 

 

 

รายสัปดาห 

รายเดือน 

รายชั่วโมง 

รายวัน 

รายสัปดาห 

รายเดือน 
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ซึ่งในปการศึกษา 2561 ชองสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยฯ รวม 2 Gbps. 

น้ันมีนักศึกษาใชงานรวมสูงสุดประมาณ 1.70 Gbps  โดยปริมาณการใชงานสวนใหญอยูในชวงเวลา 

9.00 – 16.30 น.  
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 ระบบกลองวงจรปด  
ออกแบบติดตั้งกลองวงจรปด โดยมุงเนนในเรื่องการปองกันการโจรกรรรม การทําลาย

ทรัพยสินและเหตุรายอ่ืนๆ  โดยติดตั้ งกลอง ยี่หอ AXIS IDIS และ Arecont กระจายอยู ท่ัว

มหาวิทยาลัยฯ และศูนยการศึกษานอกที่ตั้งทั้งหมด มากกวา 700 ตัว เชื่อมตอเขาสูระบบเครือขาย

หลักของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวอยางภาพจากกลองวงจรปด 
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4. หองแมขายและเครื่องแมขายหลัก (Data Center and Server)  

 หองแมขาย 
ภายในหองแมขายหลักไดรับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณสําหรับหองแมขายโดยเฉพาะ 

มีการติดตั้งระบบตางๆเพื่อสนับสนุนการทํางานของเคร่ืองแมขายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางครบถวน ไดแก ระบบรักษาความปลอดภัยภายในหอง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบ

ดับเพลิง ระบบสํารองไฟฟา ระบบแจงเตือนน้ําร่ัวซึม  ระบบประตูอิเล็กทรอนิกส ระบบกลองวงจรปด 

ระบบแจงเตือนผาน SMS และระบบควบคุมการทํางานภายในหองท้ังหมด สามารถรองรับการติดตั้ง

เครื่องแมขายและอุปกรณระบบเครือขายหลักที่สําคัญ เชน ระบบบริหารการศึกษา ระบบบริหารงาน

บุคลากร ระบบบริหารการเงิน ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส Web Server, Mail Server , Account 

Server , Cloud Service รวมทั้งอุปกรณระบบเครือขายหลักและอุปกรณรักษาความปลอดภัยใน
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ระบบ Gateway ,Core Switch ,Firewall ทําให อุปกรณทั้ งหมดสามารถทํางานไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ  

 
 

Server 
- SUN SPARC Enterprise M9000 
- 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) 

Backup Solution 
VERITAS NetBackup = 1.5 TB / day 
( incremental = daily + Full backup = every Sunday )  
 

 ระบบควบคุมสภาพแวดลอม ภายใน หอง Data Center  
เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดตอเน่ืองตลอด 24 ชม จึงจําเปนตองมีระบบที่คอยใหบริการ

แกเคร่ืองแมขาย ระบบงานเครือขาย ดังรายละเอียดดานลาง 
- Air    - ความคุมอุณหภูมิ และความชื้น  
- CCTV    - ระบบปองกันอัคคีภัย 
- SMS    - Access Door Control 
-   UPS 

 

 

ภาพแสดง ระบบควมคุมสภาพแวดลอม  ภายในหอง Data Center 
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ภาพแสดง กลองวงจรปด CCTV  ภายในหอง Data Center 

 

 

ภาพแสดง ระบบตรวจสอบความชื้น / ฝุน  ภายในหอง Data Center 
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ภาพแสดง การควบคุมการเขาหอง Data Center ( Access Door) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page | 44  
 
 

 

 

 

 ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีการติดตั้งอุปกรณและระบบรักษาความ

ปลอดภัยและเก็บรวบรวมขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหกับระบบ มี

การลงชื่อเขาใชงาน(Authentication) กอนเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ต มีระบบรักษาความปลอดภัย 

Fire wall / IPS ทําการ ติดตั้ง Log Server เพื่อบันทึกการจราจรทางคอมพิวเตอร ในการออกแบบ

สถาปตยกรรมดานการรักษาความมั่นคงน้ันมีวัตถุประสงคหลักอยู 3 ประการ คอื 

1. การรักษาความลับของขอมูล (Secrecy) 

2. การพิสูจนทราบผูใชงานและตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ (Authentication 

and Authorization) 

3. การปองกันใหระบบมีความคงทนในการใหบริการ (Availability) 

 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงในหลายสวน ดังนี้ 
1. มีการแบง VLAN เพ่ือแยกกลุมผูใชงานออกจากกัน (Secrecy) 
2. มีการทํ า  Access Control List เ พ่ื อจํ ากั ดสิทธิ ในการ เข าถึ ง ระบบเครื อข า ย 

(Authentication and Authorization) 
3. มีการใชระบบ RADIUS/ LDAP/ AD เพื่อบริหารจัดการฐานขอมูลผูใชมีการพิสูจนตน

และการพิสูจนสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ   (Authentication and Authorization) 
โดยมีระบบบริหารจัดการผูใชจากสวนกลางซึ่งเปนระบบในการสรางบัญชีผูใชงานระบบจะทําการแบง
ประเภทผูใชงานรวมถึงกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบสารสนเทศแตกตางกันไปตามสิทธิ์ที่ไดรับ  
ไปยังฐานขอมูลผูใชงาน  LDAP / AD  เพื่อใหระบบสารเทศตางๆ ที่เรียกใชฐานขอมูลผูใชงาน LDAP 
/ AD   ทําการตรวจสอบบัญชีผูใช(User) / สิทธิ์การใชงาน (Rule) ในการเขาใชระบบสารสนเทศนั้นๆ 
ตอไปได 

4. มีการใชระบบ Virtual Private Network (VPN) เ พ่ือสรางชองทางในการรักษา 
ความลับของขอมูลเมื่อทําการเชื่อมตอเขาใชระบบงานตางๆ จากระบบเครือขายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.  มีการใช Firewall เพ่ือปองกันการบุกรุกเขาระบบงานที่มีความสําคัญหรือการรบกวน
การทํางานของระบบ มี Firewallท่ีทําหนาท่ีเปน IPS / IDS   ที่มีความสามารถตรวจจับไดมากกวา
การคัดกรอง Traffic  
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ปริมาณการใชงานแยกตามแอพพลิเคชั่น 

 

 
 
6. มีการใชระบบ Anti-virus เพ่ือปองกันการแพรกระจายของไวรัสคอมพิวเตอรทั้งที่       

เคร่ืองลูกขาย  รวมถึงมีการใชตัวกรองเมลขยะ ทั้งการรับ –สงเมล เพื่อปองกันไวรัสแพรกระจาย
ภายใน -ภายนอกองคการ  ซึ่งจะทําใหติด Blacklist  กับหนวยงานภายนอกทําใหเสียภาพลักษณกับ
มหาวิทยาลัยได 

7. ไดติดตั้งระบบ Monitoring   ณ. หอง Server Room   อาคาร  11  ชั้น  2  เพื่อเฝา
ระวังการทํางานของเครื่องแมขายและระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือใหสามารถวิเคราะห
ติดตาม แกปญหาไดทัน และมี downtime ในระบบใหนอยท่ีสุด เพื่อใหระบบสารสนเทศตาง ๆ 
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

8. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีนโยบายนํา พรบ.วาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ฉบับแกไข (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2560 มากํากับการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 
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เพื่อเปนเครื่องมือในการย้ําเตือนผูใชงานใหตระหนักถึงการใชงานท่ีถูกที่ ถูกทาง ถูกกาลเทศะ โดย
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรไวอยางนอย  90 วัน  
 
5. การใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเตรียมความพรอมในการเพ่ิมชองทางเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เ อ้ือ

ประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาทุกศูนยการเรียนเครือขายสามารถเพิ่มศักยภาพใน

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพผานอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ชองทางที่มหาวิทยาลัยจัดหาใหโดยมีรายการดังตอไปนี ้

 

 บริการบัญชีชื่อผูใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต (Account Internet)  
การจัดทําระบบพิสูจนตัวตนจําเปนตองมีขอมูลผูใชบริการเพื่อใชเปนขอมูลการยืนยันตนเอง

กอนเขาใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทําขอมูลผู ใชบริการ 

Username/ Password อยูภายใตระบบการจัดการผูใชจากสวนกลาง โดยมีเงื่อนไขในการจัดทํา 

Username/ Password ดังนี้  

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมี Account Internet สําหรับใชงานบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ ที่อยูภายใตการดูแลของสํานักวิทยบริการฯ โดย username และ password  จะ

สามารถใชงานระบบดังตอไปนี้    

 

 
 
มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมี Account Internet สําหรับใชงานบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศตางๆ ท่ีอยูภายใตการดูแลของสํานักวิทยบริการฯ  โดย username และ password  จะ
สามารถใชงานระบบดังตอไปนี้    
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1) ระบบงานทะเบียนออนไลน ท่ีเว็บไซต http://academic.dusit.ac.th 
2) การใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย (Proxy Server)  
3) บริการเปลี่ยนรหัสผานระบบสารสนเทศตางๆ ดวยตนเอง ที ่

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

https://vpn.dusit.ac.th 
6) บริการ e-Mail ของมหาวิทยาลัย   
7) บริการพื้นที่สาหรับสราง website สวนตัว/หนวยงาน ที่ http://hosting.dusit.ac.th  
8) บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน ที่ http://arit.dusit.ac.th/2019/dbmanual.html  
9) บริการเคร่ืองคอมพิวเตอรตามหองปฎิบัติการศูนยการศึกษาตางๆ  

สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดรูปแบบ Account  Internet เพื่อใชในระบบงานสารสนเทศ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรูปแบบ Username และ password รายละเอียดเปนดังนี้ 

ระดับผูใชงาน 

บัญชีผูใช 
(Username) 

รหัสผาน (Password) 
ตัวอยางAccount  internet 

รูปแบบ รูปแบบ 
ปริญญาตรี และ 
หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 

uรหัสประจําตัว
นักศึกษา 

วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 (เลข
ศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ u61242540018 
 Password   คือ 40010925  หรือ 

00000000 )เลขศูนย 8 ตัว(  
ปริญญาโท gรหัสประจําตัว

นักศึกษา 
วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 (เลข
ศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ g61242540018 
 Password   คือ 40010925  หรือ 

00000000 )เลขศูนย 8 ตัว(  
ปริญญาเอก dรหัสประจําตัว

นักศึกษา 
วัน/เดือน/ป พ.ศ.เกิด  
หรือ 00000000 (เลข
ศูนย 8 ตัว) 

Username  คือ d61242540018 
 Password   คือ 40010925  หรือ 

00000000 )เลขศูนย 8 ตัว(  
*หากสมาชิกใหขอมูลวันเดือนปเกิดไมถูกตอง ระบบจะกําหนดให password เปน เลขศูนย 8 ตัว 

โดยอัตโนมัติ 
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 บริการ e-mail  
มหาวิทยาลัยไดใชบริการระบบเมลของกลุมไมโครซอฟทภายใตชื่อบริการ Office365 

สามารถเขาใชงานไดที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ ชองทางตรงที่  
1. นักศึกษา ที่ www.outlook.com/mail.dusit.ac.th 
2. บุคลากร ที่ www.outlook.com/dusit.ac.th 

 

 
 

 
   

รูปแบบอีเมล ที่กําหนดใหนักศึกษาใชงานเปนดังนี้  
ประเภทนักศกึษา รูปแบบ email ตัวอยาง 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

u ตามดวยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

U61114442001@mail.dusit.ac.th 
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ประเภทนักศกึษา รูปแบบ email ตัวอยาง 
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

g ตามดวยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

g61114442001@mail.dusit.ac.th 

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

d ตามดวยรหัส
นักศึกษา@mail.dusit.ac.th 

d61114442001@mail.dusit.ac.th 

   
นอกเหนือจากบริการจดหมายอิเล็กทรอนิคสแลวยังมีบริการเสริมท่ีหลากหลาย อาทิเชน 

บริการพ้ืนที่จัดเก็บขอมูลสวนตัว 1 TB (OneDrive) บริการจัดทําเว็บไซตสวนตัว (Site) บริการสมุด

บันทึกอิเล็คทรอนิคส (OneNote) ดังภาพ 
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 บริการ Microsoft Office 365  
บริการของ Microsoft  office 365 สําหรับภาคการศึกษา คือบริการ software ผานบริการ 

Cloud Computing ของ Microsoft   บริการที่มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

บริการ คําอธิบาย 

 

Outlook คือ  บริการ email สําหรับองคกร พรอมเชื่อมตอปฏิทิน
นัดหมายรวมกันได 

 

OneDrive คือ พ้ืนที่เก็บขอมูลบนระบบคลาวดซึ่งสามารถ จัดเก็บ 
แชร และเชื่อมตอไฟลการทํางานของเราได สามารถปรับปรุงและ
แชรไฟลจากอุปกรณใดก็ได OneDrive เปนพื้นที่เก็บขอมูลสวน
บุคคลแบบออนไลนที่ไมเสียคาใชจาย 

 

เปนชุดออฟฟศครบสมบูรณ แบบ online ประกอบดวย WORD®, 
EXCEL®, POWERPOINT®, ที่สามารถใชงานไดเสมือนติดตั้งการใช
งานบนเครือ่ง PC  

 

สมุดบันทึกดิจิทัล  OneNote คือสมุดจดบันทึกยอ ท่ีเดียวสําหรับ
การเก็บบันทึกยอของคุณ สามารถคนควา แผน  ตัดแปะขอมูล
ทั้งหมด นั่นคือทุกสิ่งทุกอยางที่คุณจําเปนตองจําไวในสมุดบันทึก
ดิจิทัล 

 

SharePoint คือพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารรวมกัน ระดับองคกร  สามารถ
ใชพื้นที่ไดอยางปลอดภัยเพื่อเก็บเอกสาร จัดระเบียบ แชร และ
เขาถึงขอมูลจาก อุปกรณใดๆ ก็ตาม  การเขาถึงออนไลน/ออฟไลน 
ที่จัดเก็บคลาวด 1 TB บริการออนไลน สนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง  

 

Microsoft Teams คือฮับในการทํางานรวมกันของทีมใน Office 
365 ท่ีรวมบุคคล เนื้อหา และเคร่ืองมือที่ทีมของคุณตองใชเพื่อมี
สวนรวมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. 

 

Class OneNote สมุดบันทึกสําหรับชั้นเรียนของ OneNote มีพื้นที่
ทํางานสวนบุคคลสําหรับนักเรียนทุกคน ในการจัดเก็บ การจัดการ
เนื้อหาสําหรับเอกสารประกอบคําบรรยาย  และพ้ืนที่ทํางานรวมกัน
สําหรับบทเรียนและกิจกรรมเชิงสรางสรรค   
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บริการ คําอธิบาย 

 

Sway คือ เคร่ืองมือในการสราง web site อยางงาย (ไมจําเปนตอง
เขียน code) ผูใชนําเอกสาร ไฟล เน้ือหาตางๆ รวมถึง embed 
link มาวางลงในหนาของ SWAY จากนั้นตัวโปรแกรมจะทําการ
จัดการแปลงใหอยูในลักษณะเว็บไซตโดยอัตโนมัติ ทําใหสามารถ
ป ร ะ ยุ ก ต ส ร า ง เ ป น  web site นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น 
หรือ gallery หรือ portfolio ได 

 

Microsoft Forms  คือ การสรางแบบสอบถาม แบบทดสอบ และ
แบบสํารวจ และดูผลลัพธไดอยางงายดาย 
 

 

ปฏิทิน  ใน Outlook Web App ชวยใหสามารถสรางและติดตาม
การนัดหมายและการประชุมได สามารถสรางหลายๆ ปฏิทิน ลิงกไป
ยังปฏิทินของบุคคลอ่ืน และแชรปฏิทินของคุณกับบุคคลอ่ืนๆ ใน
องคกรได 

 

Yummer คือ เปน Social media สําหรับองคกร เหมาะใชงานใน
ลักษณะ การติดตอสื่อสารที่มาพรอมกับฟเจอรในดานความปลอดภัย
ของขอมูล การเขาถึง การตรวจสอบ ไมมีเกม หรือ โฆษณาตางๆ เขา
มารบกวน 
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 บริการอินเทอรเน็ตผานระบบ VPN  
บริการ VPN คือ บริการเครือขายเสมือนเพื่อเชื่อมตอไปยังเครือขายเฉพาะ (ภายใน

มหาวิทยาลัย) ผานทางเครือขายสาธารณะเพ่ือเขามาใชทรัยากร หรือระบบสารสนเทศ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือขายเสมือนสวนตัว การใชเครือขาย
สาธารณะ ไมวาจะเปน ADSL (CS-Loxinfo, TOT, True, 3BB) รวมถึงเครือขายอินเทอรเน็ตบน
โทรศัพทมือถือ (DTAC, AIS, True Move) ผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตเหลาน้ี ทํางานโดยใช
โครงสรางเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ การใชงาน VPN เม่ือทําการเชื่อมตอระบบ VPN  ระบบจะ
ทําใหเครือขายสาธารณะน้ัน ๆ ทําตัวเปนเครือขายอินเทอรเน็ตขององคกร ทําตัวเสมือนเปนเครือขาย
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการใชระบบสารสนเทศที่สงวนใหได
เฉพาะเครือขายขององคกร อาทิเชน ระบบสืบคนฐานขอมูลออนไลน ท่ีใหสิทธิ์การใชงานเฉพาะกลุม
สมาชิกองคกรทางการศึกษา 

บริการ VPN เปนบริการ สําหรับอาจารย นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ท่ีตองการใชบริการสืบคนขอมูลหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และระบบอ่ืน ๆ ที่จําเปนตองใช
หมายเลข IP Address ของมหาวิทยาลัย โดยใช Username และ Password เดียวกันกับ ระบบ 
ICT ของมหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้การใชงานจําเปนตองมีการติดตั้งระบบ VPN ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร/ มือ
ถือ/ Tablet กอน โดยมหาวิทยาลัย ไดจัดทําคูมือไวในเว็บไซต http://arit.dusit.ac.th 
 

 ระบบบริหารจัดการเรียนรู ( iTunes U) 
โปรแกรมที่ใหเราสามารถเขาไปเรียนวิชาความรูตางๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนําและจาก

โรงเรียน สถานศึกษาตางๆ ท่ัวโลก มารวมกัน โดยนําเสนอในรูปแบบของหนังสือ เสียง หรือวีดีโอ 
รวมถึงการบาน Assignment ตางๆ มากกวา 500,000 รายการจากหลายพันวิชา ใหเราไดศึกษาหา
ความรูไดทุกที่ ทุกเวลาผานเคร่ือง iPad, iPhone, iPod, MacBook และอ่ืนๆ  

โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดสราง iTunes U ของมหาวิทยาลัยเพื่อใชรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนรายวิชาตางๆ ในรูปแบบของ Courses เพ่ือใหนักศึกษาและผูสนใจไดเขามาศึกษา เรียนรู
เนื้อหารายวิชานั้นๆ และรูปแบบ Collections เก็บบทเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของหรือ
อยูในหมวดหมูเดียวกัน สําหรับการเรียนรูผาน iPad ดวยตนเองตามอัธยาศัย 
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 ระบบ WBSC  
ระบบ WBSC : Work-Based Blended Learning and Technological Scaffolding เปน

ระบบการศึกษาท่ีมุงผลลัพธ (Outcome-based Education) โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง  ซึ่งสามารถ
ทําแฟมสะสมผลงานได ระบบ WBSC Portfolio เปนระบบที่ใหนักศึกษาจัดเก็บ Portfolio ในแตละ
ภ า ค เ รี ย น  เ พื่ อ ต ร ว จ ส อบ ก า รทํ า กิ จ ก ร รม  แ ล ะ จั ด เ ก็ บ ผล ง า น  เ ข า ใ ช บ ริ ก า ร ไ ด ที่  
(http://wbsc.dusit.ac.th) 
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 ระบบแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส e-Portfolio  
เขาใชบริการไดที่ (http://wbsc.dusit.ac.th) 
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 ระบบคลังขอสอบออนไลน (คําถามชวนคิด)  
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 ระบบการโปรโมทรายวิชา 
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 ระบบบริหารการศึกษา  
เขาใชบริการไดที่ (http://academic.dusit.ac.th) 

 

 
 

 บริการสืบคนหนังสือ และบริการยืม-คืนหนังสือ  
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 บริการสืบคนฐานขอมูลออนไลน  
เขาใชบริการไดที่ (http://www.arit.dusit.ac.th/database.php) 
 

 



 
 

Page | 60  
 
 

 

 

 บริการฐานขอมูลเพื่อการวิจัย e-Research 
เขาใชบริการไดที่ (http://research.dusit.ac.th/new/e-Journal) 
 

 
 

 ระบบคนหางานวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เขาใชบริการไดที่ (http://eresearch.dusit.ac.th) 
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 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (http://elibrary.dusit.ac.th)เปนระบบสําหรับยืมคืนหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับนําไปอานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณประเภทโมบาย โดยที่นักศึกษาไม
ตองเขามายังหองสมุดสามารถใชงานผานอินเทอรเน็ต ทําการเขาระบบดวยชื่อผูใชงานและรหัสผานท่ี
มหาวิทยาลัยออกให สําหรับการนําไปใชกับ iPad ผูใชงานสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นจาก App 
Store และสามารถยืมคืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกสมายัง iPad ทําใหสะดวก
ในการอานเพราะเม่ือตองการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสไมจําเปนจะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตจึงทําให
สามารถอานไดทุกที่ทุกเวลา 
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 eDLRU โครงการเผยแพร สื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาทางไกล 
เขาใชบริการไดที่ (http://edlru.dusit.ac.th) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดเขารวมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดจัดทําโครงการเครือขายเผยแพร ถายทอดและ
พัฒนาการใชสื่อ eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat University) สําหรับการศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการในพระราชดําริ โดยมหาวิทยาลัย
ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

โครงการเครือขาย เผยแพร ถายทอดและพัฒนาการใชสื่อ eDLRU เปนโครงการที่พัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการแนะนําครูผูสอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศโดยเผยแพรผานเว็บไซต http://edlru.dusit.ac.th และเว็บไซต 
http://sdib.dusit.ac.th ผานเครือขายของมหาวิทยาลัย 
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 ระบบรวบรวมความรูเกี่ยวกับ iPad  
เขาใชบริการไดที่ (http://ipad.dusit.ac.th) 
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 เว็บไซตรวบรวมบทความวิชาการดานการศึกษาปฐมวัย 
เขาใชบริการไดที่ http://pecerathailand.org/ 

Pacific Early Childhood Education Research Association ( PECERA)  สื่ อ กล า ง

สําหรับสื่อสารและเผยแพรขอมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย เสริมความรู และนําเสนอกิจกรรม

ทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยของไทย ที่จะกาวสูชุมชนแหงการเรียนรู ที่เปดโอกาสใหครู

ปฐมวัย ผูดูแลเด็กและบุคคลผูสนใจสมัครเปนสมาชิกเพ่ือพัฒนาวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง 
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 ปฏิทินวิชาการ 
เขาใชบริการไดที่ http://regis.dusit.ac.th/calendar/ 
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 Gen-ED สื่อการเรียนรู รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป  
สามารถเขาใชงานผาน Mobile Application (Android):  SDU eLearning และ You 

Tube Channels:  SDUChannels โดยเลือกเปดดวย Playlist ของแตละรายวิชา ดังน้ี  
- การคิดและการตัดสินใจ  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 6 ตอน 
- จริยศาสตร    ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 6 ตอน 
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 4 ตอน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 10 ตอน 
- ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 6 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 8 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 3 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 6 ตอน 
- ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 3 ตอน 
- มนุษยกับสิ่งแวดลอม   ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 8 ตอน 
- วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 9 ตอน 
- ศิลปะการดํารงชีวิต   ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 14 ตอน 
- สังคมไทยรวมสมัย   ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 4 ตอน 
- สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต  ประกอบดวยสื่อวิดีทัศน จํานวน 5 ตอน 
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 ระบบบริหารงานบุคคล (e-Profile)  
ท่ี http://personnel.dusit.ac.th/eprofile  
ระบบทะเบียนประวัติบุคลากรที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมาสําหรับรวบรวบทะเบียน

ประวัติการทํางาน /การศึกษา  
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  ระบบแฟมสะสมผลงาน (e-Portfolio)  
ท่ี http://eportfolio.dusit.ac.th 
แฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส (e-portfolio) เปนระบบสําหรับการสรางแฟมสะสมผลงาน 

โดยสามารถใชงานผานทางอินเทอรเน็ต พรอมกับชื่อผูใชงานและรหัสผาน เชนเดียวกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีเครื่องมือสําหรับการสรางแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส ทั้งในสวน
ของขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการเอกสารตาง ๆ โดยไมตองพิมพออกมาเปน
ลักษณะแฟม ซึ่งผูตรวจก็สามารถทําการเขาสูระบบเพื่อทําการตรวจแฟมสะสมผลงานผานทาง
อินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกัน 
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  ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office)  
ท่ี http://eoffice.dusit.ac.th 
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  ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน  
ท่ี  http://personnel.dusit.ac.th/eprofile/ 
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6. ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คนในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละเดือน โดยสุมจากกลุม
ตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการของสํานักวิทยบริการฯ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาจารย เจาหนาที่ รวมท้ังบุคคลภายนอก จํานวน 9 
เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562 เก็บรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งสิ้น 900 
ฉบับ ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดผลสรุปดังตาราง  

 
ตารางที่ 1 ขอมูลของผูมาใชบริการ 

 
 ขอมูลพื้นฐานของผูมาใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

     - ชาย 271 30.11 
     - หญิง 629 69.89 
อายุ   

- ต่ํากวา 20 ป 342 38.00 
- ระหวาง 20 – 25 ป 500 55.56 
- ระหวาง 26 – 30 ป 12 1.33 
- มากกวา 30 ป 46 5.11 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
 

 
 
 
 

ขอมูลพื้นฐานของผูมาใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

สถานะของผูใชบริการ   
     - อาจารย   15 1.67 

สังกัด จํานวน รอยละ 
คณะครุศาสตร 4 26.67 
คณะวิทยาศาสตรฯ 0 0.00 
คณะมนุษยศาสตรฯ 1 6.67 
คณะวิทยาการจัดการ 9 60.00 
คณะพยาบาลศาสตร 0 0.00 
โรงเรียนการเรือน 0 0.00 
โรงเรียนการทองเที่ยวฯ 1 6.67 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 0 0.00 
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00  

  

   
     - นักศึกษาระดับปริญญาตรี  822 91.33 

สังกัด จํานวน รอยละ 
คณะครุศาสตร 181 22.02 
คณะวิทยาศาสตรฯ 74 9.00 
คณะมนุษยศาสตรฯ 157 19.10 
คณะวิทยาการจัดการ 214 26.03 
คณะพยาบาลศาสตร 5 0.61 
โรงเรียนการเรือน 19 2.31 
โรงเรียนการทองเที่ยวฯ 125 15.21 
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 47 5.72  

  

   
     - นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 12 1.33 
     - เจาหนาที ่ 4 0.44 
     - นักศึกษาปริญญาโท/เอก  0 0.00 
     - บุคคลภายนอก 47 5.22 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
 

ขอมูลพื้นฐานของผูมาใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

ทานใชบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ 
เพื่อ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

     - ประกอบการเรียนการสอน  367 24.11 
     - คนควาวิจัย/เขียนตํารา  370 24.31 
     - พกัผอนหยอนใจหรือนันทนาการ  262 17.21 
     - ศกึษาความรูดวยตนเอง   109 7.16 
     - ติดตามขาวสาร  373 24.51 
     - อ่ืนๆ 41 2.69 

 
ขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการสํานักวิทยบริการฯ ระหวางเดือนสิงหาคม 2561 – 

เดือนเมษายน 2562 จํานวน 900 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 69.89 อายุระหวาง 20 – 25 ป คิดเปนรอยละ 55.56 โดยมาใชบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
ตางๆ เพื่อติดตามขาวสาร คิดเปนรอยละ 24.51 

สําหรับสถานะของผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
91.33 สวนใหญเปนนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 26.03 

 
ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ในการสํารวจ

คุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก ดานบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ดานบริการดานกายภาพและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ดานขอมูลระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ดานความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ และดาน
สภาพแวดลอมโดยรวม การแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดตีความไดดังน้ี 

คาเฉลี่ยของคะแนน 4.5 – 5 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ยของคะแนน 3.5 – 4.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คาเฉลี่ยของคะแนน 2.5 – 3.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ยของคะแนน 1.5 – 2.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับพอใช 
 คาเฉลี่ยของคะแนน 1 – 1.49 แสดงถึง   ความพึงพอใจในระดับต่ํา (ตอง

ปรับปรุง)  
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลคุณภาพการใหบริการ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
บริการหองสมุดและ 

แหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 

1. บริการหนังสือภาษาไทย-ภาษาตางประเทศ 3.75 74.93 
2. ผลงานทางวิชาการ (วิจัย/เอกสารตํารา) 3.68 73.56 
3. ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ 
    วารสาร/นิตยสาร/สิ่งพิมพ 

3.67 73.33 

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 3.61 72.22 
5. ฐานขอมูลออนไลน (Database Online) 3.68 73.60 
6. กฤตภาคออนไลน (Clipping) 3.50 70.00 
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส (SDIB/e-
learning/eDLRU/ 
    iTune U) 

3.67 73.42 

8. มุมอาเซียน (ASEAN STUDIES CENTER) 3.53 70.51 
9. สืบคนขอมูลสารสนเทศผาน  
    http://www.arit.dusit.ac.th 

3.68 73.56 

รวม 3.64 72.79 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการใหบริการหองสมุดและ
แหลงเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับ
มาก โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู คือ บริการหนังสือ
ภาษาไทย-ภาษาตางประเทศ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.75 คิดเปนรอยละ 74.93 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหบริการดานกายภาพและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
บริการดานกายภาพและ 

บริการสิ่งอํานวยความสะดวก 
คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 

1. หองสมุดที่มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 3.91 78.27 
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3.81 76.22 
3. บริการยืม-คนืเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา 3.59 71.73 
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4. เครื่องบริการยืม-คนืหนังสืออัตโนมัติ 3.54 70.87 
5. ระบบบริการงานพิมพ  3.51 70.29 
6. ระบบบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (WIFI) 3.72 74.40 
7. บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร 3.75 75.09 
8. บริการยืมคืนหนังสือระหวางศูนยการศึกษา 3.58 71.62 
9. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) 3.50 69.98 

รวม 3.66 73.16 
 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการใหบริการดานกายภาพและ
บริการสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับมาก โดยผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ มากที่สุดในบริการดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก คือ หองสมุดที่มีบรรยากาศ
เอ้ือตอการเรียนรู โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.91 คิดเปนรอยละ 78.27 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภคและ 

รักษาความปลอดภัย 
คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 

1. ไฟฟา/แสงสวาง 4.00 80.02 
2. ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ 

3.86 77.24 

3. บริการกลองวงจรปด (CCTV) 3.83 76.64 
4. ประตูทางเขาอัตโนมัติ (MRT) 3.70 73.96 

รวม 3.85 76.97 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการใหบริการดานระบบ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับมาก โดย

ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในบริการดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คือ 

ไฟฟา/แสงสวาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00 คิดเปนรอยละ 80.02 

 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

ความพึงพอใจในการใหบริการ 
ของเจาหนาที่ 

คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
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1. ความกระตือรือรนในการใหบริการ 3.74 74.82 
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.77 75.40 
3. ความสุภาพ/การแสดงกิริยามารยาท 3.81 76.27 
4. ความสามารถในการใหคําแนะนํา 3.72 74.36 
5. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 3.72 74.36 

รวม 3.75 75.04 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการใหบริการดานความพึง
พอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับมาก โดย
ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในบริการดานการใหบริการของเจาหนาที่ คือ ความสุภาพ/การ
แสดงกิริยามารยาท โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.81 คิดเปนรอยละ 76.27 
 
 
 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานสภาพแวดลอมโดยรวม 
ดานสภาพแวดลอมโดยรวม คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 

1. หองประชุม 3.75 74.98 
2. หองน้ํา 3.85 77.07 
3. พื้นที่จัดนิทรรศการ 3.71 74.16 

รวม 3.78 75.40 
 

จากตารางที่  6 ผลการวิ เคราะหขอมูลพบวา คุณภาพการใหบ ริการด าน
สภาพแวดลอมโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับมาก โดยผูใชบริการมีความพึง
พอใจมากที่สุดในบริการดานสภาพแวดลอมโดยรวม คือ หองน้ํา โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.85 คิด
เปนรอยละ 77.07 

 

 
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลดานความพงึพอใจโดยรวมของการใหบริการ 

ดานสภาพแวดลอมโดยรวม คาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
ความพึงพอใจในภาพรวมของการใหบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.82 76.40 
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความพึงพอใจโดยรวมของการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ความพึงพอใจจัดอยูในระดับมาก  
 
ผลการวิเคราะหขอมูลความไมพึงพอใจตอการใหบริการ  

 
ดานที่ 1 ความไมพึงพอใจตอผลการใหบริการ 

 จํานวน (คน) รอยละ 
มีความพึงพอใจ 845 93.89 

มีความไมพึงพอใจ 55 6.11 
 
จากตาราง พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอผลการใหบริการของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น 55 คน คิดเปนรอยละ 6.11 โดยสาเหตุความไมพึงพอใจ เชน 
หนังสือเกาไมเปนปจจุบัน เปนตน 

 
ดานที่ 2 ความไมพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการ 

 จํานวน รอยละ 
มีความพึงพอใจ 876 97.33 

มีความไมพึงพอใจ 24 2.67 
จากตาราง พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเปนรอยละ 2.67 โดยสาเหตุความไมพึงพอใจ 
เชน เจาหนาที่ไมสุภาพ เปนตน 
 

ดานที่ 3 ความไมพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ 
 จํานวน รอยละ 

มีความพึงพอใจ 884 98.22 
มีความไมพึงพอใจ 16 1.78 

 
จากตาราง พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 1.78 โดยสาเหตุความไมพึงพอใจ 
เชน แอรไมเย็น เปนตน 
 

สรุปขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน 
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ดานการใหบริการ 
ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน/ 
ผลสํารวจความตองการ 

ความถี่ 
(คน) 

1. ดานหองสมุด 1.1 หนังสือมีจํานวนนอย ไมสอดคลองกับจํานวน
นักศึกษา  / ตองการใหมีหนังสือเพ่ิมขึ้น เพราะ
บางทีตองไปหาหนังสือจากหองสมุดที่อ่ืน / อยาก
ใหมีหนังสือเยอะๆ และรวมทุกศาสตรวิชาภายใน
หองสมุด 

10 คน 

1.2 อยากใหมีหนังสือใหมๆ อัพเดตใหเปนปจจุบัน 
หนังสือเกาเปนขอมูลที่ไมมีการอัพเดต / หนังสือ
คว ร ทันสมั ยม ากกว านี้  มี พ .ศ . ใหม ๆ  และ
หลากหลาย / หนังสือเกามาก 

14 คน 

1.3 เพ่ิมเวลาในการยืมหนังสือใหมากขึ้น 1 คน 
1.4 ควรซอมแซมหนังสือท่ีชํารุดเสียหาย  1 คน 
1.5 อยากใหเปลี่ยนปายชั้นหนังสือท่ีเปนสีเขียว
แดง มันมองไมเห็น / เปลี่ยนสีตัวหนังสือในปาย
บอกหมวดหนังสือในโทนสวางขึ้น 

2 คน 

1.6 อยากใหเพิ่มหนังสือดานวรรณกรรม / นว
นิยายไวอานยามวาง / dictionary และสารานุกรม 
/  หนั ง สื อก าร ตู น  /  เพิ่ มนิ ท านห รือนิ ย าย
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 

7 คน 

1.7 อยากใหมีจุดสืบคนหนังสือมากกวานี้ 1 คน 
1.8 หนังสือเลมเกาๆ บางเลม เวลาหยิบมาอานจะ
มีกลิ่นอับ ทําใหไอ เพราะมีไรฝุนในหนังสือ 

1 คน 

1.9 งานวิจัยปลาสุดเร่ิมหายาก (ไมคอยมี) 1 คน 
1.10 ฐานขอมูลใชยาก นาจะใชไดทุกเน็ตไมยุงยาก 1 คน 
1.11 อยากใหคาปรับนอยกวานี้ รูสึกวาแพงไป 
สําหรับบางคนไมมีจาย แตก็รูวาลืมคืนสมควรโดน
ปรับ หรือยืมหนังสือไดนานกวานี้แบบไมตองกลัว
ลืม ควรเพ่ิมเวลาการยืม 

1 คน 

1.12 อยากใหเคร่ืองคืนหนังสืออัตโนมัติใชได / 
ปรับปรุงเครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติใหสะดวกตอ

9 คน 
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ดานการใหบริการ 
ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน/ 
ผลสํารวจความตองการ 

ความถี่ 
(คน) 

การใชงานมากกวานี้ / บริการยืมคืนอัตโนมัติใช
งานไมไดนานมาก ไมซอม ไมแกไขปญหาเลย / 
เคร่ืองยืมคืนอัตโนมัติมี แตใชไมได 
1.13 ควรมีเจาหนาที่แตละจุดคอยหาหนังสือท่ี
นักศึกษาหาไมเจอ / อยากใหมีคนดุแลแตละชั้น ท่ี
สามารถสอบถามไดวาหนังสือประเภทนี้ อยูหมวด
ไหน เพราะบางทีไมรูชื่อหนังสือ คนหาแลวไมเจอ 

2 คน 

1.14 ควรตรวจสอบหนังสือกอนคืนวามีรอยขีด
เขียนในหนังสือหรือไม สภาพอากาศในหองคนหา
ควรเช็ดปดฝุนบาง และระบบควรบอกไดวา
หนังสือเลมนี้มีกี่เลม และผูที่ยืมไปกอนจะครบ
กําหนดคืนวันไหน บรรณารักษจะไดตอบคําถามได 

1 คน 

1.15 มุมจัดวางหนังสือเกาไป อยากใหปรับใหม 1 คน 
2. ดานเครือขาย ( IT) 2.1 เพ่ิมสัญญาณ WiFi ใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ / มี 

wifi ครอบคลุมถึงในหองน้ํา  
3 คน 

2.2 อินเทอรเน็ตหลุดบอย อยากใหปรับปรุง 2 คน 
2.3 อยากใหอินเทอรเน็ตเร็วกวานี้ 3 คน 
2 .4 พบวาบางจุดอับสัญญาณ wifi อยากให
เจาหนาที่ทําการสํารวจพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยวา
ตรงไหนสัญญาณเขาไมถึง และขยายพ้ืนท่ี รวมทั้ง
ทําสื่อในการใชงานตางๆ เก่ียวกับอินเทอรเน็ต 

1 คน 

3. ดานคอมพิวเตอร 3.1 ควรมีคอมพิวเตอรใหบริการมากกวาน้ี / อยาก
ไดคอมมากกวานี้ เพราะบางเครื่องมันพั ง  / 
คอมพิวเตอรไมพอ บางครั้งมีนักศึกษามาใชบริการ
มาก / อยากใหมีคอมพิวเตอรใหบริการที่รองรับ
นักศึกษามากกวาน้ี 

21 คน 

3.2 อยากใหเปลี่ยนเมาสบางตัวเพราะตรงปุมเลื่อน
เสียงดัง 

1 คน 

3.3 คอมพิวเตอรหลายตัวใชการไมได ควรมีทีม
คอยตรวจสอบเสมอ / คอมพิวเตอรชั้น 2 ชาและ

21 คน 
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ดานการใหบริการ 
ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน/ 
ผลสํารวจความตองการ 

ความถี่ 
(คน) 

คอมพิวเตอรบางเครื่องเขารหัสไมได / 
คอมพิวเตอรบางตัวใชไมได ติดรหัสผาน / ควรมี
การตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรทุก
อาทิตย เพราะบางเครื่องชาจนไมสามารถทําอะไร
ไดเลย เอามาตั้งเปลืองพื้นที่เปลาๆ 
3.4 อยากใหเพิ่มโปรแกรม Ai , Photoshop / 
โปรแกรม Lightroom / โปรแกรมตัดตอภาพและ
วิดีโอ / เพ่ิมโปรแกรม visio 

7 คน 

3.5 คอมพิวเตอรบางเคร่ืองไมสามารถใช
อินเทอรเน็ตได อยากใหมีการตรวจเช็ค / บาง
เคร่ืองเชื่อมตอ wifi ไมได 

2 คน 

3.6 อยากใหจัดพื้นที่ในการวางคอมพิวเตอรใหม 
เพราะบางมุมไมเหมาะกับการนั่งทํางาน 

1 คน 

3.7 คอมพิวเตอรชั้น 2 เวลาเกิดไฟดับ ไฟลงาน
หายหมด อยากใหปรับปรุงโปรแกรมใหม เพราะ
คอมพิวเตอรชั้น1  เวลาไฟดบัสามารถกูไฟลคืนได 

1 คน 

3.8 อยากใหโนตบุคท่ีใหยืมทันสมัยกวานี้ รวดเร็ว
มากกวาน้ีเพ่ือใหทันตอเวลาภายใน 3 ชั่วโมง ที่
ทานไดกําหนดมา 

1 คน 

3.9 อยากใหซอมแซมแปนพิมพที่ชํารุด 1 คน 
3.10 จอหนาหอง on demand เล็กเกินไป ทําให
นั กศึกษาที่ อยู หลั งห องมองไม เ ห็น  ป ริมาณ
คอมพิวเตอรเกือบจะไมเพียงพอตอนักศึกษาท่ีมา
ใชงาน 

1 คน 

4. ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

4.1 เจาหนาท่ีหนาประตูทางเขาพูดสุภาพ บริการดี 2 คน 
4.2 เจาหนาท่ีบางคนพูดจาไมดี  

(จุดใหบริการ : บริเวณประตูทางเขา) 
1 คน 

4.3 บรรณารักษควรเดินใหเบาเทาหนอย อยาเดิน
ลากเทา เสียงดังรบกวนคะ 

1 คน 

4.4 เจาหนาท่ีพูดไมรูเร่ือง (ไมระบุจุดใหบริการ) 1 คน 
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ความถี่ 
(คน) 

4.5 พนักงานไมสุภาพ พาลูกหลานมาเลน (ไมระบุ
จุดใหบริการ) 

1 คน 

5. ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

5.1 อยากใหหองสมุดขยายเวลาเปดใชถึง 20.00 
น. เพราะปด 18.00 น.มันเร็วไป ยังไมมืดเลย จะ
รีบปดไปไหน นักศึกษามีความตองการใชหองสมุด
นานๆ คะ / อยากใหเปด 24 ชม. / เปดใหเร็วกวา 
8 โมง และปดเร็วเกินไป สัก 1 ทุมคอยปด / อยาก
ใหขยายเวลาปดใหชากวาเดิม / อยากใหเพิ่มเวลา
ในการใหบริการเปน 1 ทุม / ระยะเวลาเปดปด
ควรมีเวลามากกวาน้ี 

11 คน 

5.2 อยากใหมีกระดาษทิชชู หองนํ้าไมมีกระดาษ / 
หองน้ําควรมีสบูลางมือ และกอกน้ําพรอมใชงาน
ทุกตัว / หองน้ําควรมีปายบอกใหชัด บางหอง
อุปกรณชํารุด 

6 คน 

5.3 เด็กที่ไหนไมรูมาเลนเกมสท่ีหองสมุดชวง
กลางวัน คนก็เยอะ ไมมีคอมใหทํางาน แถมยังสง
เสียงดังอีก รบกวนจัดการดวยคะ 

1 คน 

5.4 นําน้ําเปลาเขามากินได / ขอใหเอานํ้าเขามา
ทานไดอยางเปดเผย / อยากให นําขนมและ
เครื่องดื่มเขามารับประทานได / นําน้ําดื่มเขามา
ดื่มได โดยเฉพาะน้ําเปลา / อนุญาตใหนําน้ําขวด
เขามาด่ืมได คอแหงมาก / นํานํ้าเขามาทานได 
เพราะเห็นมีขาย 

16 คน 

5.5 ตองการพื้นที่สําหรับพักผอน มุมท่ีสามารถ
นอนพักระหวางรอเรียนได / อยากไดที่พักผอน 
เชน เบาะนอน เพราะนักศึกษาบางคนเหนื่อยจาก
การเดินทาง / เพ่ิมเบาะนอนชั้น 3 

7 คน 

5.6 ปรับปรุงเ ร่ืองเกา อ้ีนั่ งสําหรับเลนคอม / 
เปลี่ยนโซฟาท่ีชํารุด / โซฟาตัวไหนพังนาจะเก็บ

5 คน 
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(คน) 

ออก / โซฟาเกา อยากไดโตะท่ีทํางานไดสบายกวา
นี้ ไมตองกมต่ํามาก 
5.7 เพิ่มโตะเกาอ้ีใหมากขึ้น / มีโตะที่นั่ งอาน
หนังสือมากกวานี้ 

11 คน 

5.8 ตอนนี้เทาเปนแผลตองการใสรองเทาแตะ แต
สุดทายตองทนเจ็บใสคัทชู เดินในน้ี อยากให
อนุญาตเปนรายบุคคล ใหใสรองเทาแตะไดเฉพาะ
บางคน 

1 คน 

5.9 แสงสวางเกินไป แสบตา (ไมไดระบุจุดท่ีรับ
บริการ) 

1 คน 

5.10 ปลอยใหคนเอาอาหารเขามากินไดอยางไร 
ตรวจสอบดีๆ ควรมีกลองวงจรปดเยอะๆ จะไดดู
พฤติกรรมการใชงาน มีคนเอาอาหารเขามากิน 
รบกวนทั้งกลิ่นและการเคี้ยวอาหาร อยากแจงตรง
นี้วาปลอยปละละเลยไดอยางไร 

1 คน 

5.11 มีหองประชุมใหกับนักศึกษา / อยากไดหอง
โลงๆ ทําไวเวลาอยากจะประชุมกัน ไมใหเสียงดัง
แทรก สิ่งที่ทําขึ้นมาวางไวท่ีชั้น 1 อันไหนที่สังเกต
แลวนักศึกษาไมสนใจ ก็เอาออก เพราะมันเลอะ
เทอะ / อยากใหมีหองประชุมสวนตัวเยอะๆ ไวติว
หนังสือ มีไวทบอรดและปากกาใหดวย 

4 คน 

5.12 เสียงแอรในหองสมุดดัง รบกวนบรรยากาศ / 
เสียงแอรดังเกินไป 

3 คน 

5.13 แอรฝงหองสมุดไมคอยเย็น / อยากใหแอร
ดานลางเย็นเหมือนหองคอมชั้น 2 / แอรไมเย็น 
เขามารูสึกอึดอัดไมสบาย / เพ่ิมความเย็นบริเวณ
คอม ชั้น 1 / แอรรอนมาก / แอรไมคอยเย็น / 
อยากใหเปดแอรทุกโซนท่ีนักศึกษานั่ง / ควรเปด
แอร ให เย็นๆ รอนมากๆ / อบอุนมากคะ  / 
หองสมุดอากาศรอนไปหนอย / หองสมุดชั้น 2 

48 คน 
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รอนมาก เหมือนไมมีแอร / ตรงโซนหนังสือ ควร
เปดแอรใหอากาศเย็นสบายกวาที่เปนอยู เนื่องจาก
อากาศรอน ทําใหบรรยากาศในการอานหนังสือ
ลดลงอยางมาก 
5.14 อยากใหเปดเพลงเบาๆ ในหองสมุด 1 คน 
5.15 อยากใหซอมแซมเคร่ืองตรวจบัตรกอนเขา 1 คน 
5.16 หูฟงท่ียืมมาใชไมได ขออุปกรณที่ดีกวานี้ 1 คน 
5.17 ไมเก็บคาบริการสําหรับผูปกครอง 1 คน 
5.18 อยากใหเตือนและมีมาตรการควบคุมคนคุย
กัน เนื่องจากรบกวนสมาธิ / อยากใหตรวจสอบ
ไมใหมีเสียงดังรบกวน / ชั้น 2 เสียงดังมาก / 
นักศึกษาบางคนเขามาหัวเราะและพูดคุยเสียงดัง
มาก ไมมีสมาธิในการทํางาน แตไมมีเจาหนาท่ีมา
คอยตักเตือนเลยคะ / อยากใหควบคุมการใชเสียง
ของผูท่ีมาใชบริการ หากเกิดการสงเสียงดัง / บาง
กลุมเขามาในหองสมุด ทําเสียงดัง รบกวนผูอื่น 

9 คน 

5.19 อยากใหมีตูบุญเติมหรือตูเติมเงิน  1 คน 
5.20 การแตงชุดควรลดหยอนใหเปนชุดลําลองได
บาง / แตงตัวสุภาพแลวเขาไดโดยไมตองแสดง
บัตร 

2 คน 

5.21 มี ipad ใหยืม 1 คน 
5.21 อยากใหมีโซนพักผอน มีหองสําหรับดู
ภาพยนตร 

2 คน 

5.22 มีคาเฟในหองสมุด 1 คน 
5.23 เพ่ิมปลั๊กไฟ / มีปลั๊กสามตาใหยืม 2 คน 

6 .  ข อ ร อ ง เ รี ย น จ า ก
ห อ ง ส มุ ด  ศู น ย
ว ิทยาศาสตร 

6.1 พี่ เจาหนาท่ีนิสัยดีนารัก รับเร่ืองเกี่ยวกับ
อินเตอรเน็ตและทีมชวยกันปรับปรุงสัญญาณ
ตลอด ทําใหใชไดอยางสะดวก ดีมากครับ 

1 คน 

6.2 Wifi ชา / เชื่อมอินเทอรเน็ตไมได เชื่อมไดก็
หลุดบอย / อยากใหอินเทอรเน็ตใชไดดีขึ้น 

8 คน 
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(คน) 

6.3 หนังสือเรียงไมเรียบรอย หายาก 1 คน 
6.4 อยากใหใชมาตรการ ไมคุยกันเสียงดังหรือทํา
ใหคนอ่ืนกําลังอานหนังสือเสียสมาธิ 

1 คน 

6.5 เจาหนาท่ีไมอยูประจําจุดใหบริการ 1 คน 
หมายเหตุ : ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ความตองการของผูใชบริการ เปนการเก็บรวบรวมจากแบบประเมินคุณภาพ
การใหบริการ เดือนละ 100 ชุด แบบสํารวจความตองการ เดือนละ 100 ชุด และแบบประเมินออนไลนสําหรับ
รวบรวมขอรองเรียนของศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร 
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