
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๐๑      วันท่ี   ๙     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 

การจดับริการฐานขอมลูเพื่อการ 
คนควาวิจยัของนิสติและอาจารย มก. 

การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการคนควาวิจยัแกอาจารยและนกัวิจยัของมหาวทิยาลยั เปนสิ่งหนึง่ที่
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ และไดใหการสนบัสนนุงบประมาณแกสํานักหอสมุดในการบอกรับฐานขอมูล SciFinder ปละ                    
2 ลานบาท บวกกับทีส่ํานกัหอสมุดบอกรับฐานดวยเงินรายไดของสํานกัหอสมุดอีก 6 ลานบาทตอป ในจาํนวนรวม 26 ฐาน ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทยีบกับการบอกรับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ อีก 8 แหงแลว มีจาํนวนการบอกรับฐานขอมูลดังนี ้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล    60 ฐาน 
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  54 ฐาน 
อันดับ 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  36 ฐาน 
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  36 ฐาน 
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 26 ฐาน 
อันดับ 6 สถาบันพระจอมเกลาธนบุร ี 23 ฐาน 
อันดับ 7 มหาวิทยาลัยขอนแกน  10 ฐาน 
อันดับ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   6 ฐาน 
อันดับ 9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี   6 ฐาน 

โดยเหตุผลที่มหาวทิยาลยัมหดิลมีจาํนวนฐานขอมูลที่มาก เนือ่งจากมีการบอกรับทั้งโดยสํานกัหอสมุดและโรงพยาบาล                       
ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี บางคณะ และมีงบประมาณมาก 

สําหรบัฐานขอมูลที่บอกรับโดยสํานกัหอสมุด มก. ทั้ง 26 ฐาน  มีอาท ิฐาน A To Z , AAAS (Science), ACS Publication, 
Academic  Serch  Premier , Wiley – Blackwell , Business Source Complete , NewsCenter SCOPUS ฯลฯ มีบุคลากรเขาใช
ฐานขอมูลสูงสุดในสวนของฐาน ACS Publication และ ACS Journal Archivesจํานวน 26,089 คน รองลงมาคือฐานขอมูล Wiley 
– Blackwell  จํานวน 16,668 คน (ขอมูลจากเดือน มค. – กค. 52) 

ทั้งนี ้ฐานขอมูลที่สาํนกัหอสมุดบอกรับจะเริ่มจากการขอทดลองใชโดยทั่วไปเปนระยะเวลา 2 เดือนเปนอยางนอย การคิด
ราคาจะคิดจากจาํนวนนสิิต อาจารยของมหาวทิยาลยั ซึ่ง มก. ถูกจัดเปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ โดยที่การจายคาบอกรับฐาน
ทั้งหมดจะจายเงินเปนเงนิเหรยีญสหรัฐ ซึง่ขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากฐานขอมูล 26 ฐานที ่มก. บอกรับแลวยังมีฐานขอมูลที่บอกรับโดย สกอ. ใหมหาวิทยาลยัตาง ๆ ใชโดยไมคิด
คาใชจาย จาํนวน 9 ฐาน อาท ิฐาน ACM Digital Library , IEEE/EE Electronic Library , Science Direct ฯลฯ โดยมีจํานวน
บุคลากรมก.เขาใชฐานขอมูล Science  Direct สูงสุดจํานวน 293,487 คน รองลงมาคือ IEEE/EE Electronic Library จํานวน 
74,676 คน (ขอมูลจากเดือน พ.ย. 51 – พ.ค. 52) 

และเม่ือเปรียบเทียบการเขาใชฐานขอมูลที่บอกรบัโดย สกอ. ซึ่งมีขอมูลจาํนวนผูเขาใชฐานขอมูล Web of Science แลว 
พบวาในฐานขอมูลนี้มีจาํนวนการเขาใชฐานของมหาวทิยาลยัวิจยัแหงชาติ ดังนี้  

 
 

 



 
 อันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  225,551 ครั้ง    
 อันดับ 2 มหาวทิยาลัยมหิดล              29,630 ครั้ง   
 อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   25,157 ครั้ง       
 อันดับ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   24,487 ครั้ง     
 อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม                      16,741 ครั้ง   
 อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแกน                  15,000 ครั้ง    
สิ่งทีส่ํานกัหอสมุดดําเนนิการมาตลอดอยางตอเนือ่ง คือ การสงเสริมการใช โดยมุงหวงัใหอาจารย นสิิต เขาใชฐานขอมูลที่

มีอยูเพ่ือการศึกษาคนควา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีการใชขอมูลใหมาก โดยมีการดําเนินการหลายรูปแบบ อาท ิการต้ังกลุม 
searching supporter เพ่ือชวยการสืบคน การจัดกิจกรรมเชญิชวนการใชขอมูล การจดัทาํคูมือแนะนาํการใชฐานขอมูล ทัง้นี้เพ่ือให
ฐานขอมูลที่บอกรับไดใชประโยชนอยางเต็มที ่และเพ่ือการเปนแหลงรวมของขอมูลทีส่มบูรณทนัสมัยทีส่ามารถสนับสนนุการเรียน
การสอนการวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งตอไป 
ท่ีมา  : ผูอํานวยการสํานักหอสมุด                    ขอมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2552 

บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง จาํกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุน 
โครงการจักรยาน  KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เม่ือวันที ่21 กันยายน 2552 นายบุญสม จนัทรอํารงุ  ผูจดัการสวนกิจกรรมสงัคม บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรี โฮลด้ิง จาํกัด 
(มหาชน) มอบเงินจํานวน 100,000 บาท เพ่ือสนับสนุนโครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการใชจักรยานภายในมหาวิทยาลัย และ สรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม
และลดการใชพลงังาน ตามนโยบายดานกายภาพและสิง่แวดลอมของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในการนี้ รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน 
อธิการบดี พรอมดวย นายนิพนธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ ดร.เสรี กุญแจนาค ผูชวยรอง
อธิการบดีฝายกิจการนสิิต ดร.สุจณิณา กรรณสูต เปนผูรบัมอบเงินสนบัสนนุดังกลาว 
ท่ีมา:  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                ขอมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2552 

การจดัทําประกันสขุภาพกลุมสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 
 มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เม่ือวันที ่12 พฤษภาคม 2551 ไดจดัทาํประกันสขุภาพกลุมใหกับ
พนักงานมหาวทิยาลยั โดยบริษัทเมืองไทยประกันชวีิตเปนผูดําเนนิการจดัทาํประกันสุขภาพกลุม ซึ่งกรมธรรมมีระยะเวลา ต้ังแต
วันที ่1 มิถุนายน 2551 ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2552 ผลการดําเนนิการในรอบปเหน็วาเปนประโยชนกับพนกังานมหาวทิยาลยั จงึ
เห็นชอบใหดําเนนิการจดัทาํประกันสขุภาพกลุมเพ่ือเปนสวสัดิการเพ่ิมเติมใหพนกังานมหาวทิยาลยัอีก 1 ป โดยใหบรษิัทประกัน  
ตาง ๆ เสนอราคาภายใตเงื่อนไขอตัราการคุมครองเสยีชวีิต 50,000 บาท และคารักษาพยาบาลผูปวยนอก 500 บาท ตอครั้ง ปรากฏ
วาบริษัทเมืองไทยประกันชวีิตเสนอเบ้ียประกันในราคาตํ่าสุดตามเงื่อนไขที่มหาวทิยาลยักําหนด มหาวทิยาลยัจงึเหน็ชอบใหบริษัท
เมืองไทยประกันชวีิต ดําเนนิการจดัทาํประกันสขุภาพกลุมใหกับพนกังานมหาวทิยาลยัอีก 1 ป โดยกรมธรรมมีระยะเวลาต้ังแตวันที่ 
1 สิงหาคม 2552 ถึงวันที ่31 กรกฎาคม 2553 สําหรับสวสัดิการการเบิกจายคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครวัของพนกังาน
มหาวิทยาลัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึง่มิไดกําหนดวงเงนิการเบิกจายคารักษาพยาบาล เปนการกําหนดวงเงนิการเบิกจาย
คารักษาพยาบาลตามมติ ก.บ.ม. ในการประชมุครัง้ที่ 9/2552 เม่ือวันที ่14 กันยายน 2552 ไดกําหนดวงเงนิคารักษาพยาบาลใหกับ
บุคคลในครอบครวัของพนกังานมหาวทิยาลยั ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตร รวมกันไมเกินปละ 50,000 บาท ต้ังแตวนัที่ 1 
ตุลาคม 2552 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ               ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 
 

 
   


