
  

สรุปโครงการปีการศึกษา 2561 
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

จัดอยู่ในกลุ่ม 
       โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 3  สร้างคนและระบบงาน ตัวชี้วัดที่ 3.5 พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ 
        โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายการ

พัฒนาคณะวิชา/หน่วยงาน โดยก าหนดภายใต้แผนของคณะ/หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ: โครงการ “การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้อง 
การของผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา 2561” 
 
หลักการและเหตุผล  
           ห้องสมุดนับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ที่มีความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้
ห้องสมุดได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามความต้องการและความสนใจ จึงถือว่าห้องสมุดเป็นหัวใจส าคัญในการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้ใช้เนื่องจากมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งให้ความรู้และวิทยาการที่
ทันสมัยให้กับผู้ใช้ห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ไปจนถึงปริญญาเอก  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก   จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ทันสมัยและให้ความรู้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน  มาไว้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ให้ทันกับพัฒนาการของวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง   นอกเหนือไปจากการจัดหาทรัพยากรฯที่ตรงตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย 
 ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้นโดย
ล าดับอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษามาโดยตลอดเพื่อให้ได้สัดส่วนตาม“มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544”   อีกทั้ง
เพื่อเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ก าหนดไว้ในตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยสยามมีระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านห้องสมุด  หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แบบรวมศูนย์ โดยมีส านักทรัพยากรสารเทศ เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการด าเนินการด้านห้องสมุด  หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ข้างต้นต้องมีจ านวนที่เพียงพอและเหมะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย จากผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ส านักฯสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องและครอบคลุมทุกหลักสูตร (49 หลักสูตร) ใน
ทุกกลุ่มสาขาวิชา (6 กลุ่มสาขาวิชา) โดยสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ในระดับมาก  ทั้งทางด้านจ านวนของทรัพยากร
สารสนเทศและะฐานข้อมูลฯ ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
และในด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ให้บริการ รวมทั้งในข้อของความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก แม้กระนั้นก็ตาม ส านักฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด   และเพื่อให้มี
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอและทันสมัยตามความต้องการของหลักสูตร และบรรลุตามค่าเป้าหมายของแผนงานและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2561 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1.เพื่อพัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ / ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และมีพัฒนาการ
ในด้านปริมาณที่เพียงพอและเหมะสม 
2.เพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ / ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัย/มีคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้ห้องสมุด (ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาในทุกระดับ  ตั้งแตร่ะดบัปริญญาตรี  จนถึงระดับปรญิญาเอก คณาจารย์  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบคุคลภายนอก) จ านวนประมาณ 12,000 คน 
ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในปีที่ผ่าน (ถ้ามี) – 
 
รูปแบบการด าเนินงาน ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ต่างๆ 
 



  

สถานที่ด าเนินโครงการ ส านกัหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีด าเนินงาน  มิ.ย. 2561 – ก.ค. 2562 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลา  

มิ.ย.
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

1.วิเคราะห์ต้องการของผู้ใช้บริการส านัก
ทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

             

2.ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศใหม่ท่ีมีตาม
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ตาม มคอ.3 
และตาม “แบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
ส าหรับผู้ใช้เพื่อจัดหาเข้าส านักหอสมุด” 

             

3.ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของทรัพยากร
สารสนเทศ 

             

4.ส ารวจและเปรียบเทียบราคากับแหล่ง
จ าหน่าย/แหล่งผลิตทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
และตรวจสอบราคาจากเครือข่ายในการบอกรับ
ฐานข้อมูลร่วมกัน 

             

5.ด าเนินการขออนุมัติ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด
โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อการมีส่วนร่วม
จากคณบดีซ่ึงเป็นผู้บริหารของคณะ/หลักสูตร
ต่างๆ 

             

6.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

             

7.น าทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการให้กับ
ผู้ใช้โดยเร็ว   

             

8.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศใหม่ ในเว็บไซต์ของส านักฯ ทุกวันท่ี 
1 ของทุกเดือน ท่ี https: //e-library.siam. 
edu 

             

9.จัดเก็บสถิติจ านวนทรัพยากรสาสนเทศ/
ทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีได้จัดหา 

             

10.วิเคราะห์และรายงานใน “รายงานประ 
จ าปี 2561 ของส านักทรัพยากรสารสน เทศ 
(ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม)” 

             

   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มหาวิทยาลัยสยาม มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(ด้านห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ 
สืบค้นหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้)ท่ีเพียงพอและเหมะสมในแต่ละหลักสูตรซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนและผู้สอน 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ใช้บริการ(นักศึกษาและคณาจารย์)ของส านักทรัพยากรสารสนเทศ ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการมากยิ่งข้ึน 
 
ผลผลิต (Output) : มีการส ารวจความต้องการด้านทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่ให้บริการต่างๆ)  
ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact) : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านทรัพยากรสารสนเทศ/ทรัพยา 
กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริการ) มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 3.64 จากคะแนนเต็ม 5 
 



  

วิธีประเมินผลโครงการ 
ประเมินจาก “แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักทรัพยากรสารสนเทศ (ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม) 
ประจ าปีการศึกษา 2561” ที่มีต่อทรัพยากรสารสนเทศและอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีให้บริการ/ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใน 
ด้านจ านวน ความทันสมัยและมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
 
    งบประมาณ  (กรณีไม่มีโครงการย่อย) 
ที่ รายการ หน่วย จ านวน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง หมายเหตุ 

 จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้

ครอบคลุมทุกหลักสูตร และทรัพยากรที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความต้องการ 

    จ ำนวนนักศึกษำ

เต็มเวลำเทียบเท่ำ

ต่อจ ำนวน

งบประมำณจัดซ้ือ

ทรัพยำกร

สำรสนเทศคิดเป็น

สัดส่วนเท่ำกับ 1 

คน ต่อจ ำนวนเงิน 

515.61 บำท 

(5574.41: 

2,874,225.50) 

1. จัดหา/จัดซื้อหนังสือ เล่ม 1,572 1,700,000.- 634,477.- 

2. จัดหา/จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ชื่อ

เรื่อง 

12 300,000.- 167,000.- 

3. จัดหา/จัดซื้อโสตทัศนวัสด ุ แผ่น -- 50,000.-   ---   

4. จัดซื้อฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์เชิง

พาณิชย์ 

ฐาน 12 2,000,000.- 

 

2,066,328.50 

 

    -  ฐานข้อมูลออนไลน์ -EBSCO   ฐาน 8 USD 21,000.- 709,941.50 
    -  ฐานข้อมูลออนไลน์ -EDS  ฐาน 1 USD 14,000.- 447,190.- 
    -  ฐานข้อมูลออนไลน์ -UpToDate ฐาน 1 USD 31,760.- 866,267.- 
    -  ฐานข้อมูลออนไลน์ e-Journal ชื่อ

เรื่อง 

2 GBP954.- 42,930.- 

 รวม 1-4   4,050,000.- 2,867,805.50 

5. ค่ำวัสดุครุภัณฑ ์ ชิ้น Label 
6 roll 

50,000.-   6,420.-   

 รวม 1-5   4,100,000.- 2,874,225.50 

 



  

 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อทรัพยากร
สารสนเทศ /ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

1.มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.64 

  /   บรรลุ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.86 
 

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ
นักศึกษา 

2.มากกว่าหรือ
เท่ากับ 500.-บาท / 
1 คน 

   /   บรรล ุจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
งบประมาณจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 
1 คน ต่อจ านวนเงิน 515.61 บาท (5574.41: 
2,874,225.50) 

3.จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการต่อ
นักศึกษา 

3.มากกว่า 20 เล่ม / 
1 คน 

  √   บรรลุ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
หนังสือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 คน ต่อหนังสือ 37.81 เล่ม 
(5574.41: 210,764) 

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

4.มีคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 3.59 

  /   บรรลุ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.82 

5.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความทันสมัยและ
ของทรัพยากรสารสนเทศ 

5.มีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.57 

   /    บรรลุ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.84 

 
 
 
 
 
 
 

/ 



  

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
จ านวนหนังสือต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 คน ต่อหนังสือ 37.81 เล่ม (5574.41: 210,764) ซ่ึงมากกว่า
เกณฑ์ สกอ.ที่ก าหนดไว้ที่ 1:15  และสัดส่วนของจ านวนหนังสือต่ออาจารย์ประจ า เท่ากับ 1 คน ต่อหนังสือ 390.30 เล่ม (540: 
210,764)  ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ สกอ. ที่ก าหนดไว้ท่ี 1:150 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ในส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  เปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2560 และ 2561 
 

ล ำดับ

ท่ี 
ประเภท 

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

  วัสดุตีพิมพ์     

1 หนังสือ (เล่ม) 198,717 200,224 

2 วิทยานิพนธ์ (เล่ม) 1,150 1,164 

3 บทคัดย่อ (เล่ม) 206 206 

4 งานวิจัย (เล่ม) 1,945 1,979 

5 หลักสูตรการศึกษา (เล่ม) 170 170 

6 สิ่งพิมพ์รัฐบาล (เล่ม) 2,969 2,974 

7 สิ่งพิมพ์เอกชน (เล่ม) 441 441 

8 หนังสืออนุสรณ ์(เล่ม) 131 131 

9 สารนิพนธ์ (เล่ม) 534 546 

10 วารสารเย็บเล่ม (เล่ม) 2,929 2,929 

  รวม 209,192 210,764 

11 วารสาร  (ชื่อ) 576 576 

12 จุลสาร (ชื่อ) 1,947 1,947 

13 หนังสือพิมพ ์(ชื่อ) 16 12 

14 กฤตภาค (ชิ้น) 5,886 5,886 

  รวม 8,425 8,421 

  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 

 

 

15 CD-ROM Multimedia (แผ่น) 1,122 1,122 

16  CD-ROM ท่ีมากับหนังสือภาษาไทย (แผ่น) 2,620 2,734 

17  CD-ROM ท่ีมากับหนังสือภาษาอังกฤษ (แผ่น) 3,552 3,618 

18 VCD 4,037 4,037 

19 DVD  (แผ่น) 1,739 1,739 

20 แถบบันทึกภาพ 3,732 Discard 

21 แถบบันทึกเสียง 2,789 Discard 

22 สไลด ์ 1,467 Discard 

23 ดิสเก็ตต ์ 403 Discard 

24 วัสดุย่อส่วน 52 Discard  

25 CD-ROM ฐานข้อมูลและสารานกุรม (แผ่น) 110 110 

26 

 

CD-ROM ของมหาวิทยาลัยสยาม (วิจัย วิทยานพินธ์ 

สารนิพนธ์ โครงาน/สหกิจศึกษา) 2,206 2,294 

  

รวม 

 

23,829 

 

15,654 
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ท่ี 
ประเภท 

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

ฐำนข้อมูลออนไลน์ เชิงพำณิชย ์     

 27 ฐานข้อมูล Online :  UpToDate 1 ฐาน / >11,000 topics >11,000 topics 

 28 ฐานข้อมูล Online  : Academic Search Complete 1 ฐาน / >13,200 ช่ือเรื่อง 16,716 ช่ือเรื่อง 

 29 

 

ฐานข้อมูล Online  : Communication & Mass 

Media Complete 

1 ฐาน / >770 ชื่อเรื่อง 555 ชื่อเรือง 

 30 

 

ฐานข้อมูล Online  : Computers & Applied 

Sciences Complete 

1 ฐาน / >2,950 ชื่อเรื่อง 1,256 ชื่อเรือง 

 31 ฐานข้อมูล Online  : Education Research Complete 1 ฐาน / >3,800 ชื่อเรื่อง 2,271 ชื่อเรือง 

 32 

ฐานข้อมูล Online  : Hospitality & Tourism 

Complete 

1 ฐาน / >640 ชื่อเรื่อง 491 ชื่อเรือง 

 33 ฐานข้อมูล Online  : Regional Business News 1 ฐาน / >80 แหล่ง 231 ชื่อเรือง 

 34 

 

ฐานข้อมูล Online  : ERIC (The Education 

Resource Information (Center) 

1 ฐาน /> 323,000 รายการ > 323,000 รายการ 

35 

 

ฐานข้อมูล Online: EDS (EBSCO Discovery 

Service) 

1 ฐาน/>6,132,000 

รายการ 

6,132,000 รายการ 

36 ฐานข้อมูล eBook ด้าน Clinical /Medical 3,385 ชื่อเรื่อง - 

37 ฐานข้อมูล eBook Academic Collection  >160,000 ช่ือเรื่อง 178,096 ช่ือเรื่อง 

38 ฐานข้อมูล eBook  Collection (EBSCOhost) 4,923 ชื่อเรื่อง - 

 39 e-Journals  ด้านการโรงแรมและท่องเท่ียว 2 ชื่อเรื่อง 2 ชื่อเรื่อง 

40 ฐานข้อมูล Offline:  Focus Medica 53 CDs 53 CDs 

 ฐำนข้อมูลออนไลน ์Open Access   

41 ฐำนข้อมูลวำรสำรวิชำกำรไทยฉบับออนไลน์ TCI 444 ชื่อเรื่อง 857 ชื่อเรื่อง 

42 

 

ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดใน

ประเทศไทย (ThaiLIS) 

>494,779 รายการ 507,135 รายการ 

43 ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch - 262 ชื่อเรื่อง 

44 AgEcon Search -  118 ชื่อเรื่อง 

45 

 

American Association for the Advancement of 

Science (AAAS) 

- 1 ชื่อเรื่อง 

46 Bentham Open - Journals -  249 ชื่อเรื่อง 

47 BioMed Central - 451 ชื่อเรื่อง 

48 Boston College Publications - 25 ชื่อเรื่อง 

49 Core Historical Literature of Agriculture (CHLA) - 2,073 ชื่อเรื่อง 

50 De Gruyter Open Journals - 745 ชื่อเรื่อง 

51 DOAB Directory of Open Access Books - 16,571 ชื่อเรื่อง 

52 

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals - 13,468 ชื่อเรื่อง 

 

53 

 

DOAJ: Directory of Open Access Journals 

(HEAL-Link) 

 

- 9,281 ชื่อเรื่อง 
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ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

54 EDP Open Access - 47 ชื่อเรื่อง 

55 Emerald Open Access 2018 - 35 ชื่อเรื่อง 

56 Equinox Publishing Journals - 52 ชื่อเรื่อง 

57 Free Access Journals (HighWire) - 175 ชื่อเรื่อง 

58 Frontiers Journal Series (Open Access) - 69 ชื่อเรื่อง 

59 Hindawi Open Access Journals - 695 ชื่อเรื่อง 

60 IEEE Xplore Journals - 10 ชื่อเรื่อง 

61 Intech Open Access - Journals - 9 ชื่อเรื่อง 

62 IOP Open Access Journals - 10 ชื่อเรื่อง 

63 JSTOR Free Early Journal Content - 339 ชื่อเรื่อง 

64 Math-Net.RU - 130 ชื่อเรื่อง 

65 MEDLINE Complete - 2,270 ชื่อเรื่อง 

66 Nature Journals Online (Open Access) - 56 ชื่อเรื่อง 

67 

 

NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) 

- 156 ชื่เรื่อง 

68 PubMed Central (PMC) Open Access - 2,489 ชื่อเรื่อง 

69 ScienceDirect Open Access Titles - 849 ชื่อเรื่อง 

70 SpringerOpen - 651 ชื่อเรื่อง 

71 The Royal Society Online Journals Archive - 19 ชื่อเรื่อง 

72 

 

Wiley Online Library Free Journal Backfiles 

(formerly Blackwell Synergy) 

- 84 ชื่อเรื่อง 

73 Wiley Online Library Open Access - 135 ชื่อเรื่อง 

 

ฐำนข้อมูลออนไลน์ที่จัดท ำโดยส ำนักทรัพยำกรสำรสนเทศ   

74 

 

 

 

ฐานข้อมูลคลังปญัญามหาวิทยาลยัสยาม  (วิจัย 

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงาน/สหกิจศึกษา  ฉบับ

อิเล็กทรอนิกส์  (Digital Collection)  ของ

มหาวิทยาลัยสยาม) 

1 ฐาน / 469 ชื่อเรื่อง 4,544 ชื่อเรื่อง 

  

รวม 

 

20 ฐาน/ >7,037,342 

รายการ 

 

48 ฐาน/ >7,229,731 
รายการ 

  *จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศทกุประเภทรวมทั้งสิ้น 

409,824 / >7,392,941

รำยกำร 

234,887 / >7,456,149 
รายการ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
 
....................................................... 

(นางพรรณี จิวพุทธิธรรม 
 และนางสุดา ทองชิว) 
1 มิถุนายน 2561 

ผู้เห็นชอบ: (คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 
....................................................... 

(อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) 
27 ตุลาคม  2561 

ผู้ตรวจสอบโครงการ: 
 
....................................................... 

(อาจารย์สุธน สุภาวงศ์) 
27 ตุลาคม  2561 
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