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บทคัด ย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ค วา มสอดคล้ อ งขอ งทรั พ ยากรสารสนเท ศ ทุ ก ป ระ เภ ท ที่
ห้อ งสมุด มีใ ห้บ ริก ารต่อ หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ และท าการเปรีย บเที ย บ
กับ รายการทรัพ ยากรสารสนเทศประกอบการเรีย นการสอนที่ ป รากฏในกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ
3 หรือ มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน จานวน 615 กระบวนวิช า โดยท าการวิเคราะห์ร ายการ
ทรัพ ยากรสารสนเทศที่ห ้อ งสมุ ด จั ด ซื้อ ในปีง บประมาณ 2561 และท าการเปรีย บเทีย บกับ รายชื่อ ทรัพ ยากรสารสน เท ศที่
ปรากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5
ผลการวิ จั ย พบว่ า จากจ านวนหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ั้ ง หมด 3,470 รายการ มี ร ายการหนั ง สื อ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ส อดคล้ อ งกั บ หลัก สูต รจ านวน 1,457 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 41.99 เมื่อ น ารายชื่อ มาเปรีย บเที ย บ กั บ
รายการทรัพ ยากรสารสนเทศที่ป รากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน พบว่า มีร ายชื่อ ตรงกั น
จ านวน 400 รายชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.10 วารสารอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ 2,900 รายการ มี จ านวนวารสารอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ท ี่
สอดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร จานวน 288 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 8.30 เมื่อ ท าการเปรีย บเทีย บรายชื่อ กับ รายการวารสา รที่
ปรากฎใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน พบว่า มีร ายชื่อ ที่ต รงกัน 21 ชื่ อ คิด เป็น ร้อ ยละ 1.74
และ ฐานข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิก ส์ 13 ฐานข้อ มูล มีค วามสอดคล้อ งกับ การศึก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาทั้ ง 13 ฐานข้อ มูล คิด
เป็น ร้อ ยละ 100.00 มีร ายชื่อ ฐานข้อ มูล ที่ต รงกับ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 9 ฐานข้อ มูล คิด เป็น ร้อ ยละ 69.23
จากผลการวิ จั ย ห้อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ น ามาเป็ น แนวทางในการพัฒ นาคอลเล็ก ชั่น ทรัพ ยากร
สารสนเทศให้ค รอบคลุมการเรีย นการสอนทุก หลัก สูต ร กระบวนวิช าและทุก ระดับ การศึก ษา ในปีงบประมาณ 2563
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ค าส าคัญ : ทรัพ ยากรสารสนเทศอิเล็ก ทรอนิก ส์, หลัก สูต รการศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา,
การพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the relevance of electronic resources in the
library to Graduated program of Faculty of Medicine, Chiang Mai University and compare library
resources with titles of 615 Courses in Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course
Specification) Class 5 : Teaching Resources by analyzing the list of information resources purchased by
the library in the budget year 2018 and comparing it with the list of inform ation resources that appear
in Course Specification Class 5 : Teaching Resources
The research found that from the total of 3,470 electronic books, th ere are 1,457
items are support curriculum equal to 41.99 percent. When comparing names to Thai Qualifications
Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources section found that
there are 400 names matching list, amounts to 27.10 percent. For electronic journals, from the total
of 2,900 of electronic journals, there are 288 titles are support curriculum equal to 8.30 percent. When
comparing to Thai Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in
Teaching Resources Section found that there are 21 Journals matching list, amounts to 1.74 percent.
And 13 electronic databases are support curriculum equal to 100.00 percent. When comparing to Thai
Qualifications Framework for Higher Education Class (Course Specification) in Teaching Resources
Section found that there are 9 Databases matching list, amounts to 69.23 percent.
From research results, the Faculty of Medicine library is used as a guideline in
developing the information resource collection to cover all Courses and all levels of education in the
budget year 2020
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บทน า
การพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ เป็น ภารกิจ ส าคัญ ที่จะสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นของมหาวิ ท ยาลัย ไปสู่
ความเป็น เลิศ ที่ย ั่งยืน โดยเฉพาะพัน ธกิจ ด้า นการวิจัย เพื่ อ ความเป็น เลิ ศ และนวั ต กรรม ที่มีเป้า หมายเชิงยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น
การผลิ ต ผลงานวิ จั ย มี ค ุ ณ ภาพสู ง จนสามารถน ามาพั ฒ นาเป็ น นวั ต กรรมและใช้ ต อบโจทย์ ก ารพั ฒ นาประเทศ จาก
ความส าคัญ ของงานที่ก ล่า วมาข้า งต้น ท าให้ห ้อ งสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ต้อ งปรับ กลยุท ธ์ใ นการ
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จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศให้ เ หมาะสมอยู่ เสมอ เช่ น เพิ่ ม การบอกรั บ ทรัพ ยากรสารสนเทศทั้ ง หนัง สื อ วารสาร และ
ฐานข้อ มูล ให้อ ยู่ใ นรูป แบบอิ เล็ก ทรอนิก ส์ การด าเนิน การยกเลิ ก การบอกรั บ วารสารฉบั บ พิ ม พ์ และการลดจานวนเล่ ม
หนังสือ รวมถึงการพิจารณาการบอกรับ วารสารและการสั่ง ซื้อ หนังสือ ในแต่ล ะปีงบประมาณ เพื่อ ให้ห ้อ งสมุด มี ท รัพ ยากร
สารสนเทศที่ใ ห้บ ริก ารได้ต รงกับ หลัก สูต รการเรีย นการสอนมากที่ส ุด แต่ก ระนั้น ยังพบว่า การจัด หาทรัพ ยากรยังไม่ต รงต่ อ
ความต้ อ งการของภาควิ ช าและหน่ ว ยงาน มี ค าขอให้ ห ้ อ งสมุ ด ท าการจั ด ซื้อ ทรั พ ยากรอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท ี่ ต ้ อ งใช้ ส อนใน
หลัก สูต รการศึ ก ษาเป็น งบประมาณที่ เพิ่ ม ขึ้น ทุ ก ปี ในปี พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ได้เปิ ด
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ประกาศนี ย บั ต รขั้ น สู ง และ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมด 41 หลั ก สู ต ร รวม 615
กระบวนวิ ช า ซึ่ ง ในแต่ ล ะกระบวนวิ ช ามี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งของทรั พ ยากรสารสนเทศ ที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นกา รสอ นแล ะกา รวิ จั ย เพื่ อ ให้ ห ้ อ งสมุ ด ไ ด้ ท รา บแน วทา งในก ารพั ฒ นาท รั พ ยา กรส ารส น เ ท ศ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ เพื่อ สนับ สนุน การเรีย นการสอน หลัก สูต รระดับ มหาบัณ ฑิต ประ กาศนีย บัต รขั้น สูง และ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต และ
มีท รัพ ยากรสารสนเทศประเภทอิเล็ก ทรอนิก ส์เพีย งพอที่จะให้บ ริก ารในทุก กระบวนวิช าที่เ ปิด สอน
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ 3 (มคอ.3) เป็น ข้อ มูล การเตรีย มสอนรายกระ บ วน
วิช า ในหมวดที่ 5 หัวข้อ ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน มีร ายการทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทต่า ง ๆ ห้อ งสมุ ด
สามารถน ารายการเหล่า นั้น มาวิเคราะห์เ พื่อ ท าการพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ห ้อ งสมุด มีใ ห้ บ ริก ารได้ต รงกั บ แ ต่ ล ะ
กระบวนวิช าได้เป็น อย่า งดี
วัต ถุป ระสงค์
1. เพื่อ วิเคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของทรัพ ยากรสารสนเทศอิ เล็ก ทรอนิก ส์ ที่มีต ่อ การเรีย นการ สอน
หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
2. เพื่อ ทราบจานวนทรัพ ยากรสารสนเทศอิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ต รงกับ รายการทรัพ ยากรสารสนเทศที่ใ ช้ ใ น
การเรีย นการสอน หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ท ี่ห ้อ งสมุด มีใ ห้บ ริก าร
ขั้น ตอนและวิธ ีก ารด าเนินงาน
1. ก าหนดกลุ่มประชากร และขอบเขตงานวิจัย ประชากรในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ทรัพ ยากรสารสนเทศ
ประเภทอิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้แ ก่ ที่ห ้อ งสมุด จัด ซื้อ และบอกรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยศึก ษาถึงความสอดคล้อ งของ
หนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่บ อกรับ โดยห้อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ ต่อ การเรีย นการสอนและการวิจัย ในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
ได้ แ ก่ ห ลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบ ั ณ ฑิ ต และ หลั ก สู ต รประกาศนีย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง ที่
เปิด รับ สมัค รโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ปีก ารศึก ษา 2561 และ 2562
2. การสร้า งและทดสอบเครื่อ งมือ ในการวิจัย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการท าวิจัย ครั้งนี้ ค ือ แบบบัน ทึก รายการ
หนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ส อดคล้ อ งกั บ การเรีย นการสอนระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา 615 กระบวนวิช า ผู้วิจัย ได้ท ดสอบเครื่ อ งมื อ
ในการวิ จั ย โดยเลื อ กหลัก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ( Master of Science Program in
Anatomy) ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ จ านวน 15 กระบวนวิ ช า มาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายการทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ใ ช้
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ประกอบการเรีย นการสอนจากกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ 3 (มคอ.3) หมวดที่ 5 หัวข้อ ทรัพ ยากร
ประกอบการเรีย นการสอน พบว่า สามารถใช้ร วบรวมข้อ มูล ได้ ค รบทุก ประเด็น ที่ใ ช้ใ นการวิ จัย จึงไม่ไ ด้มีก ารเปลี่ย นแปลง
แก้ไ ขเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย
3. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้วิจัย ได้ร วบรวม มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน
จากกระบวนวิช าจากที่เปิด สอนระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ในปีก ารศึก ษา พ.ศ. 2561
และ 2562 จากหลั ก สู ต รระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต 161 กระบวนวิ ช า หลั ก สู ต รระดั บ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต 177 กระบวนวิ ช า และ
หลัก สูต รระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง 277 กระบวนวิช า รวมทั้งสิ้น จานวน 615 กระบวนวิช า จากนั้น ได้ รวบรวม
รายชื่อ หนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ห ้อ งสมุด คณะแพทย์ฯ ได้จัด หา และ บอกรับ ในปี พ.ศ. 2561 จากนั้น ท าการวิเคราะห์แ ละ
จั ด กลุ่ ม ทรั พ ยาก รสา รส นเท ศอิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ท ี่ ส นั บ ส นุ น การ เรี ย นก ารส อน ขอ งห ลั ก สู ต รแ ละ กร ะบ วน วิ ช า ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ตามค าอธิ บ ายหลั ก สู ต รและโครงสร้ า งหลั ก สู ต รที่ ป รากฏในเว็ บ ไซต์ ข องบัณ ฑิต
วิท ยาลัย และ มคอ. 3 ข้อ 1 ข้อ มูล ทั่วไปของกระบวนวิช า และท าการเปรีย บเทีย บจานวนรายชื่อ ทรัพ ยากรสารส นเทศ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ ที่ต รงกับ รายชื่อ หนังสือ ที่ป รากฏใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน
4. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล และสถิต ิ ท ี่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย จากแบบบั น ทึ ก ข้อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้อ มู ล จากแบบ
บัน ทึก ที่ร วบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยการหาค่า ร้อ ยละ
สรุป ผล อภิป รายผล ข้อ เสนอแนะ และการนาไปใช้ป ระโยชน์
สรุป ผล และอภิป รายผล
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปข อ งห ลั ก สู ต รแล ะก ระ บ วน วิ ช า ในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2561 และ 2562 คณะ
แพทยศาสตร์มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ มีจานวนหลัก สูต รที่เปิด สอนในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา 3 ระดับ ได้แ ก่ ระดับ มหาบัณ ฑิ ต
ระดั บ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต และ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง รวมทั้ ง สิ้ น 41 หลั ก สู ต ร (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย 2562) แบ่ ง
ออกเป็น ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต 11 หลัก สูต ร คิด เป็น ร้อ ยละ 26.32 ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิ ต 14 หลัก สูต ร คิด เป็น ร้อ ยละ 34.15
และระดับ ประกาศนีย บั ต รบัณ ฑิ ต ขั้น สู ง 16 หลัก สูต ร คิด เป็น ร้อ ยละ 39.02 จากหลัก สูต รที่เปิ ด สอนทั้ งหมดจานวน 41
หลัก สูต ร มีจานวนกระบวนวิช าที่เปิด สอนในปีก ารศึ ก ษา พ.ศ.2561 และ 2562 จานวน 615 กระบวนวิช า แบ่งออกเป็ น
ระดับ มหาบัณ ฑิต 161 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 26.18 ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต 177 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 28.78
และระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง 277 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 45.04
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อ ยละของหลัก สูต รและกระบวนวิช าที่ เปิด สอนในปีก ารศึก ษา พ.ศ. 2561 -2562
จ านวน
หลัก สูต ร

ร้อ ยละ

จ านวนกระบวน
วิช า

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

11

26.83

161

26.18

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

14

34.15

177

28.78

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

16

39.02

277

45.04

41

100.00

615

100.00

ระดับ การศึก ษา

รวม

2. จานวนกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการ
สอน จากการรวบรวมกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒ ิร ะดั บ อุ ด มศึก ษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการส อน
ทั้งหมด 615 กระบวนวิช า มีก ระบวนวิช าที่มีข ้อ มูล 512 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 83.25 แบ่งออกเป็น ระดับ มหาบัณ ฑิ ต
จานวน 137 กระบวนวิช า จาก 161 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 85.09 ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต 119 กระบวนวิช า จาก 177
กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ 67.23 ระดับ ประกาศนีย บัต รขั้ น สูง 256 กระบวนวิช า จาก 277 กระบวนวิช า คิด เป็น ร้อ ยละ
92.42
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อ ยละของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ิร ะดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ 3 หมวดที่ 5 ทรัพ ยากร
ประกอบการเรีย นการสอนที่มีข ้อ มูล

ระดับ การศึก ษา

จ านวน
มคอ.3 ทั้ง หมด

จ านวน มคอ.3
ที่ม ีข ้อ มูล

ระดับ มหาบัณ ฑิต

161

137

85.09

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

177

119

67.23

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

277

256

92.42

615

512

83.25

รวม

ร้อ ยละ

3. ผลการวิเคราะห์ท รัพ ยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์
3.1 จานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ห ้ อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รและกระบวน วิ ช า
ที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากจ านวนหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 3,470 ชื่ อ เมื่ อ น ารายการทรั พ ยากรสารสนเทศ
วิเคราะห์เนื้อ หาที่ส อดคล้อ งกั บ การเรีย นการสอนในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พบว่า มีห นังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ส นับ สนุ น การ
เรีย นการสอนในหลัก สูต รระดับ มหาบัณ ฑิต จานวน 288 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 8.30 หลัก สูต รระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต จานวน
561 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.17 และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้น สูง จ านวน 1, 650 รายการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
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47.55 เมื่อ ตัด รายการที่ซ ้ากัน ออกจะมีห นังสือ จานวน 1,457 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 41.99 ของหนังสือ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อ ยละของหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ห ้อ งสมุด ฯบอกรับ แยกตามระดับ หลัก สูต รที่เปิด สอน
มคอ.3 หมวดที่ 5

จ านวนหนัง สือ อิ เล็ก ทรอนิก ส์

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

288

8.30

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

561

16.17

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

1,650

47.55

หนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ุก ระดับ

1,457

41.99

3.2 จานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ห ้อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ต รงกับ รายการหนังสือ ที่ป รากฏในมคอ.3
หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอนในระดั บ บัณ ฑิต ศึก ษา จากจานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ั้งหมดจ าน วน
3,470 รายการ ที่ส อดคล้อ งกับ การศึก ษาในระดั บ บัณ ฑิต ศึก ษาเมื่ อ ตั ด รายชื่อ ที่ซ ้าออกแล้ ว มีจ านวน 1,4 57 รายการ มี
จานวนหนังสือ ที่ต รงกั บ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 400 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 27.10 ในระดับ มหาบั ณ ฑิ ต มี
จานวนหนังสือ ที่ต รงกับ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 66 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 43.14 ในระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต มี
จ านวนหนั ง สื อ ที่ ต รงกั บ ร ายชื่ อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จ านวน 127 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.74 และในระดั บ
ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง มีจานวนหนังสือ ที่ต รงกั บ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จานวน 207 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ
16.12
ตารางที่ 4 แสดงจานวนหนังสือ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ห ้ อ งสมุด ฯ บอกรั บ ที่ต รงกั บ รายการหนังสือ ที่ป รากฏใน มคอ.3
หมวดที่ 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอนในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
จ านวนหนัง สือ ที่ม ี
ให้บ ริก าร

จ านวนหนัง สือ
ที่ม ีใน มคอ. 3 หมวด 5

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

288

66

43.14

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

561

127

17.74

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

1,650

207

16.12

รวม (ตัด รายการที่ซ ้าออก)

1,476

400

27.10

ระดับ การศึก ษา

3.2.1 จานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ ห ้อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ต รงกับ รายการหนังสือ ในหลั ก สู ต ร
และกระบวนวิช าที่เปิด สอนในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต จากจานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอ นิ ก ส์ ท ี่
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สอดคล้อ งกับ การศึก ษาในระดับ มหาบัณ ฑิ ต จานวน 288 รายการ มีจานวนหนังสือ ที่ต รงกั บ รายการที่ป รากฏใน มคอ.3
หมวดที่ 5 จานวน 66 รายการคิด เป็น ร้อ ยละ 43.14 สาขาวิช าที่มีร ายการหนั งสื อ มากที่ ส ุด คื อ หลัก สูต รวิท ยาศา สตร
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเภสัช วิท ยา จานวน 27 รายการ จากรายการหนังสือ ที่เกี่ย วข้อ งทั้งหมด 44 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ
61.36 รองลงมาได้แ ก่ หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช ากายวิภ าคศาสตร์ จานวน 21 รายการ จากรายการ
หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด 82 รายการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.60 และ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจุล
ชีววิท ยา จานวน 8 รายการ จากรายการหนังสือ ที่เกี่ย วข้อ งทั้งหมด 31 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 25.81
3.2.2 จานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ห ้อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ต รงกับ รายการหนังสือ ในหลั ก สู ต ร
และกระบวนวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต จากจ านวนหนั ง สื อ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ท ี่
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาในระดั บ ปรัช ญาดุษ ฎี บ ัณ ฑิ ต จานวน 716 รายการ มีจานวนหนังสือ ที่ ต รงกับ รายการที่ป รากฏใน
มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 127 รายการคิด เป็น ร้อ ยละ 17.74 สาขาวิช าที่มีร ายการหนังสือ มากที่ส ุด คือ หลัก สูต รปรัช ญา
ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช าสรีร วิท ยา และ หลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช าสรีร วิท ยา (หลัก สูต รนานาชาติ) จานวน 30
รายการ จากรายการหนังสือ ที่เกี่ย วข้อ งทั้งหมด 74 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 40.54 รองลงมาได้แ ก่ หลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎี
บัณ ฑิต สาขาวิช าเภสัช วิ ท ยา จานวน 26 รายการ จากรายการหนั งสื อ ที่เ กี่ย วข้ อ งทั้ งหมด 44 รายการ คิด เป็น ร้ อ ยละ
59.09 และ หลัก สูต รหลัก สูต รปรัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช ากายวิ ภ าคศาสตร์ จานวน 25 รายการ จากรายการหนังสือ ที่
เกี่ย วข้อ งทั้งหมด 82 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 30.49
3.2.3 จานวนหนังสือ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ห ้อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ต รงกับ รายการหนังสือ ในหลั ก สู ต ร
และกระบวนวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สูง การเรี ย นการสอนหลัก สูต ร
ประกาศนี ย บัต รบั ณ ฑิ ต ชั้น สูง ทั้ งหมด 16 หลั ก สู ต ร มี จ านวน 12 หลั ก สู ต รที่ มี ข ้ อ มู ล รายการทรั พ ยากรสารสนเทศ ใน
มคอ. 3 หมวด 5 คิด เป็น ร้อ ยละ 75 ของหลัก สูต รทั้งหมด มีจานวนหนังสือ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ส นั บ สนุน การเรีย นกา รสอน
ทั้งหมด 1,284 รายการ เป็น หนังสือ ที่ต รงกับ รายการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 207 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 16.12
สาขาวิช าที่มีร ายการหนังสื อ มากที่ส ุด คือ หลัก สูต รประกาศนีย บั ต รบัณ ฑิต ขั้ น สูง วิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ค ลิ น ิก จานวน
156 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 33.55 รองลงมาได้แ ก่ หลัก สูต รประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ค ลิ น ิ ก
สาขาวิช าเวชศาสตร์ ค รอบครั ว จานวน 11 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 52.38 และ หลัก สูต รประกาศนีย บั ต รบัณ ฑิต ขั้ น สู ง
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ค ลิ น ิก สาขาวิช าเวชศาสตร์ฟ ื้ น ฟู จานวน 9 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 22.50 ส่วนหลัก สูต ร ที่ ไ ม่ มี
รายการหนังสือ ที่ต รงกับ รายการที่ป รากฏใน มคอ.3 หมวดที่ 5 มีจานวน 2 หลัก สูต ร ได้แ ก่ หลัก สูต รประกาศนีย บัต ร
บั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพ ทย์ ค ลิ น ิ ก สาขา วิ ช าจิ ต เวชศา สตร์ และ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง
วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ค ลิน ิก สาขาวิช าจัก ษุวิท ยา
4. ผลการวิเคราะห์ท รัพ ยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์
4.1 จานวนวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ห ้อ งสมุด ฯ บอกรับ ที่ส อดคล้อ งกับ หลัก สูต รและกระบวน วิ ช า
ที่ เ ปิ ด สอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ผลการรวบรวมรายการทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ห ้ อ งสมุ ด บอกรั บ มี จ านวนวารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ท างการแพทย์ใ ห้ บ ริ ก ารจ านวน 2,900 ชื่ อ ปรากฏว่ า เป็ น วารสารที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนใน
ระดับ บัณ ทิต ศึก ษาจานวน 1,476 ชื่อ คิด เป็น ร้อ ยละ 50.90 ของทั้งหมด แยกออกเป็น วารสารที่ส นั บ สนุน การเรีย นการ
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สอนระดับ มหาบัณ ฑิต จานวน 599 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 19.28 วารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ร ะดับ ดุษ ฎี บ ัณ ฑิต จานวน 779
รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 26.86 และวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ร ะดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง จานวน 1,155 รายก าร คิด
เป็น ร้อ ยละ 39.83
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อ ยละของวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ส อดคล้อ งกับ หลัก สูต รในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
จ านวนวารสาร
อิเล็ก ทรอนิก ส์

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

559

19.28

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

779

26.86

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

1,155

39.83

จานวนวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ท ั้งหมด

1,476

50.90

หลัก สูต ร

4.2 จานวนวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ ห ้อ งสมุด ฯบอกรับ ที่ ต รงกับ รายการวารสารใน มคอ.3 หมวด
ที่ 5 ที่เปิด สอนในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากจานวนวารสารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท ั้ งหมดจานวน 2,900 รายการ ที่ส อดคล้อ งกั บ
การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเมื่ อ ตั ด รายชื่อ ที่ ซ ้าออกแล้ว มี จ านวน 1, 204 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.51 เป็ น วารสารที่
สนับ สนุน การสอนในหลัก สูต รมหาบัณ ฑิต จานวน 559 ชื่อ มีจานวนหนังสือ ที่ต รงกับ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน
6 ชื่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.07 จ านวนวา รสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท ี่ ส อดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาในระดั บ ดุษ ฎี บ ัณ ฑิ ต จ านวน 779
รายการ มีจานวนหนังสือ ที่ต รงกั บ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จานวน 3 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 0.39 ส่วนการศึก ษาใน
ระดับ ระดับ ประกาศนีย บั ต รบัณ ฑิ ต ขั้น สู ง มีจ านวนวารสารอิ เล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ส อดคล้อ งกั บ การศึก ษาจา นวน 1,155 ชื่อ มี
จานวนวารสารที่ต รงกับ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จานวน 12 รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ 1.04
ตารางที่ 6 แสดงจานวนทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทวารสารอิเล็ก ทรอนิก ส์ก ับ รายการ วารสารที่ป รากฏใน มคอ.3
หมวด 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอนหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา
จ านวน
หลัก สูต ร

วารสาร
ที่ม ีให้บ ริก าร

จ านวนวารสารใน มคอ.
3 หมวด 5 ที่ม ีให้บ ริก าร

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

559

6

1.07

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

779

3

0.39

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

1,155

12

1.04

รวม (ตัด รายการที่ซ ้าออก)

1,204

21

1.74
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5. ผลการวิเคราะห์ท รัพ ยากรสารสนเทศประเภทวารสารฐานข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิก ส์
จากจานวนฐานข้อ มูล อิ เล็ก ทรอนิก ส์ ท ี่ บ อกรั บ ทั้ง หมดจานวน 13 ฐานข้อ มูล พบว่า เป็น ฐานข้ อ มู ล ที่
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษาทุก ระดับ ทั้ ง 13 ฐานข้อ มูล คิด เป็น ร้อ ยละ 100.00 มีฐ านข้อ มูล ที่ต รงกั บ
รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 จานวน 5 ฐานข้อ มูล คิด เป็น ร้อ ยละ 38.46 จานวนฐานข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิก ส์ท ี่ส อดคล้ อ งกั บ
การศึก ษาในระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต จานวน 13 ฐานข้อ มูล มีฐ านข้อ มูล ที่ต รงกับ ใน มคอ .3 หมวด 5 จานวน 6 รายการ คิด เป็น
ร้ อ ยละ 46.15 ส่ ว นการศึ ก ษาในระดั บ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง มี ฐ านข้ อ มู ล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท ี่ ส อดคล้ อ งกับ
การศึก ษา 13 ฐานข้อ มูล มีจานวนวารสารที่ต รงกับ รายชื่อ ใน มคอ.3 หมวด 5 จานวน 9 ฐานข้อ มูล คิด เป็น ร้อ ยละ 69.23
ตารางที่ 7 แสดงจานวนทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อ มูล อิเล็ก ทรอนิก ส์ หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษากับ รายการ
หนังสือ ที่ป รากฏใน มคอ.3 หมวด 5 ทรัพ ยากรประกอบการเรีย นการสอน
จ านวนฐานข้อ มูล
ที่ม ีให้บ ริก าร

จ านวนฐานข้อ มูล ใน มคอ. 3
หมวด 5 ที่ม ีให้บ ริก าร

ร้อ ยละ

ระดับ มหาบัณ ฑิต

13

5

38.46

ระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต

13

6

46.15

ระดับ ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต ขั้น สูง

13

9

69.23

หลัก สูต ร

ข้อ เสนอแนะ
การวิเคราะห์ร ายการทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทวารสารและฐานข้อ มูล อิเล็ก ทรอกนิก ส์ ควรศึก ษา
ด้วยการวิเคราะห์ ค วามต้ อ งการและการใช้ร ะเบีย บวิ ธี วิจั ย อื่ น ๆ ประกอบ เนื่อ งจากใน มคอ. 3 ข้อ 5 หมวดทรัพ ยากร
ประกอบการเรีย นการสอน มีข ้อ มูล หลัก ที่ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ท รั พ ยากรสารสนเทศคือ รายการหนังสือ และต ารา ซึ่งไม่
ครอบคลุ ม ต่ อ การตั ด สิ น ใจบอกรับ ทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทวารสาร หรื อ ฐานข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากในการศึก ษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ก ารใช้ ว ารสารและฐานข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายไปตามหั ว ข้ อ ที่ น ั ก ศึ ก ษาสนใจท าวิ ท ยานิพ นธ์ หรื อ
การศึก ษาค้น คว้า อิส ระ ซึ่ง เป็น การวิจัย ที่มีก ารบูร ณาการหลากหลายสาขาวิช าเข้า ด้วยกัน
การน าไปใช้ป ระโยชน์ ประโยชน์ต ่อ ภาควิช า / หน่ว ยงาน
ภาควิ ช า / หน่ ว ยงานมี ท รั พ ยากรที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการใช้ใ นการเรี ย นการสอนในหลั ก สูต รและ
กระบวนวิช าที่เปิด สอนครบทุก หลัก สูต ร โดยที่ไ ม่ต ้อ งเสนอรายชื่อ ให้ห ้อ งสมุด จัด ซื้อ
ประโยชน์ต ่อ ห้อ งสมุด
1. จากผลการวิ จั ย ห้ อ งสมุ ด คณะแพทยศาสตร์ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคอลเล็ก ชั่น
ทรัพ ยากรสารสนเทศให้ค รอบคลุมการเรีย นการสอนทุก หลัก สูต ร กระบวนวิช าและทุก ระดับ การศึก ษาใน ปีงบประมาณ
2563
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