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2. e-Books ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 

Ebsco E-Books Collection (เดิม ชื่อNETLIBRARY) เปน

ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของ OCLC ครอบคลุมทุก

สาขาวิชา มี หนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งหมด 8,561 ชื่อเปนหนังสอื

อิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จัดซื้อ 5,962 ชื่อ เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จัดซื้อ 2,599 เลม นอกจากนี้ยังมีหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส อภินันทนาการอีก 3,400 ชื่อ สามารถสืบคนขอมูล

ตั้งแตป ค.ศ. 1971 จนถึงปจจุบัน 

Dissertations Full Text in PDF format ฐานขอมูล

วิทยานิพนธอิเล็กทรอนกิสปริญญาเอก และปริญญาโทของ

สหรัฐอเมริกา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จัดหาเพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จํานวน 75 แหง มี

วิทยานิพนธอิเล็กทรอนกิส ครอบคลุมทุกสาขาวิชา จํานวน 3,850 

ชื่อ สามารถสืบคนขอมูล ตั้งแตป ค.ศ. 1997 -ปจจุบัน วิทยานิพนธ

อิเล็กทรอนิกส 1 ชื่อ อานไดไมจํากัดจํานวนผูเขาใช 

Grolier Online ฐานขอมูลฉบับเต็มของสารานุกรม 

Encyclopedia Americana, Grolier Multimedia Encyclopedia, The 

New Book of Knowledge  the new Book of popular science Land 

and people  

ScienceDirect E-Book ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ทางดาน Agricultural and biological Science , Environmental 

Science และ Psychology ของ  Elsilvier B.V ตั้งแตป 1996-ปจจุบัน 

SpingerLINK  E-books เปนฐานขอมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ SpringerLink (เดิมชื่อ Kluwer) ที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดหาเพื่อใหบริการ

กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แหง ครอบคลุมเนื้อหาดาน

วิทยาศาสตร (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย 

(Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,359 ชื่อ ในจํานวนนี้

ซ้ํากับหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มหาวทิยาลัยเชียงใหมไดจัดซื้อ

จํานวน  641 ชื่อ สามารถสืบคนขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1994 -2007 

3.  e-Journals (A to Z) ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหมสั่งรับ 

4. e-Research  ฐานขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เวลาเปดทําการ 
วันจันทร - ศุกร   08.30-20.00 น. 

วันเสาร-อาทิตย  10.00-18.00 น. 

*หยุดวันนักขัตฤกษและวันหยุดชดเชย 

4. e-Scholar   ฐานขอมูลตรวจสอบการอางอิงการวิจัยใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5.  e-Theses   ฐานขอมูลวิทยานิพนธของมปหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. Digital Collection ฐานขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยของ

สถาบันอุดมศกึษาไทย  
 

หองสมุดมีชีวิต คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 Living library เปนหองสมุดที่จะทําใหผูใชบริการมี

ความสะดวกสบายและเพิ่มประสบการณในการอานและการ

คนควาในบรรยากาศที่ดี ดวยมุมนั่งอานที่แสนสบายพรอมดวยมุม

คนควา หองประชุมกลุมยอย หองอานและคนควาสวนบุคคล มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกดวยโซฟา โตะนั่งอานที่คัดสรรมาใหบริการใน

แบบที่ เปนกันเองพรอมมุมกาแฟ นําเสนอความบันเทิงดวย

ภาพยนตรและสารคดีที่มีสาระความรูในหองสื่อประสม และมีหอง

สืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ พรอมกับกิจกรรม

การฝกอมรบและอื่นๆ มีเทคโนโลยีที่รองรับการใชงานของ

ผูใชบริการทุกคนดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและระบบเครือขาย

ไรสาย 

มีบริการอะไรในหองสมุดมีชีวิต 

Living Library มีบริการที่หลากหลายที่จะตอบสนองทุกความ

ตองการในการใชบริการตางๆ ดังนี้ 

 หองบริการมัลติมีเดีย/สื่อประสม  สามารถใชบริการได 2 

ชั่วโมง/ครั้ง 

 หองบริการคนควาสวนบุคคล  สําหรับนักศึกษานัณฑิตศึกษา

และอาจารย 

 หองประชุมกลุมยอยจํานวน 12-14 ที่นั่ง  พรอมอุปกรณอํานวย

ความสะดวกตางๆ ครบชุด 

 หองฝกอบรม  มีคอมพิวเตอรบริการจํานวน 20 เครื่อง พรอม

จอภาพ Projector 

 

 

 

การใชบริการหองตางๆ 

การจองหองฝกอบรม/หองประชุม/หองบริการคนควา

สวนบุคคล สามารถจองไดจํานวน 3 รอบ/วัน ดังนี้ 

 รอบเชา 8.30-12.00 น. 

 รอบบาย 12.30-16.00 น. 

 รอบค่ํา 16.30 - กอนปดหองสมุด 15 นาที 

ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนไดตามความตองการ โปรดลงชื่อขอ

ใชบริการที่เจาหนาที่หองสมุด ชั้น 1-2 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได

ที่  053-945031 , 6078, 5036, 9080 

 

ระเบียบการใชหองสมุด 
 

1.  ปดเสียงสัญญาณมือถือกอนเขาหองสมุด 

2.  วางกระเปา ถุงยาม ไวที่ชั้นวางของหนาหองสมุด 

3.  หามนําเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยว เขามารับประทานใน

หองสมุด 

4. หามสงเสียงดังเมื่อเขามาในหองสมุด 

5. แสดงหนังสือใหเจาหนาที่ตรวจกอนออกจากหองสมุด 

 



ทรัพยากรสารนิเทศ 
 

 หนังสือภาษาไทย    16,908     เลม 

 หนังสือภาษาตางประเทศ   11,183   เลม 

 วารสารภาษาไทย    92     ชื่อ 

 วารสารภาษาตางประเทศ   138      ชื่อ 

 วารสารเย็บเลม   5,611      เลม 

 วิทยานิพนธ    3,788      เลม 

 รายงานการวิจัย      1,395       เลม 

 สิ่งพิมพรัฐบาล    101       เลม 

 หนังสือพิมพ       3      ชื่อ 

 ซีดีรอม   1,908      แผน 

 

 

 

บริการหองสมุด 
1. บริการยืม-คืนระบบอัตโนมัติ  หองสมุดไดนําระบบการยืม-คืน

อัตโนมัติมาใชในการใหบริการยืม-คืนหนังสือ ทําใหผูใชสามารถ

ใชบัตรสมาชิกหองสมุดยืมหนังสือ/ตออายุหนังสือ(กรณีไมเกิน

กําหนดสง)ไดทุกหองสมุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  แต

สําหรับการสงคืน ผูยืมตองสงคืนหองสมุดที่ยืมมาโดยตรง  

2. บริการนําสงเอกสาร (Document Delivery Services)  เปนบริการที่

อํานวยความสะดวกใหแกผูใชที่ เปนอาจารย นักวิจัย นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรของคณะ กรณีที่ผูใชทราบวา

หนังสือที่ตนตองการอยูที่หองสมุดใดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ไมตองเดินทางไปยืมและคืนดวยตนเอง เพียงแตสงคําขอผาน

หนาจอ CMUL OPAC  และรอรับแจงชื่อจากหองสมุดเมื่อตัวเลม

มาแลวโดยไมเสียคาใชจาย 

3.  บริการยืมระหวางหองสมุด เปนบริการที่หองสมุดใหความ

ชวยเหลือผูใชในกรณีที่เอกสารที่ผูใชตองการไมมีอยูในหองสมุด

ของมหาวิยาลัยเชียงใหม หองสมุดจะดําเนินการติดตอขอถาย

เอกสารจากหองสมุดอื่นภายในประเทศที่มีเอกสารนั้นๆ ผูขอ

จะตองชําระคาถายเอกสารตามราคาที่หองสมุดผูใหบริการกําหนด 

4. บริการจองหนังสือ  เปนบริการที่ผูใชสามารถจองหนังสือยืมเปน

รายตอไปในกรณีที่มีผูยืมออกไปกอนแลว  ซึ่งผูใชสามารถแจง

ความจํานงขอจองไดที่เคานเตอรยืม-คืน 

5. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  เปนบริการชวยเหลือผูใช

ในกรณีที่มีปญหาในการคนหาขอมูล  ซึ่งการตอบคําถามชวยการ

คนควานี้ สามารถตอบขอมูลใหทันที หรือชี้แนะแหลงขอมูลอื่นๆ

ให 

6. บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล  เปนบริการแนะนําผูใชให

เขาใจถึงลักษณะของฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

เพื่อใหสามารถเลือกใชฐานขอมูลที่ตรงกับความตองการของ

ตนเอง 

7. บริการนักวิจัย  เปนบริการสับสนุนแกนักวิจัยในรูปแบบตางๆ  ที่

ผูใชสามารถใชบริการที่หองสมุดคณะดังนี้   

บรรณารักษพบนักวิจัย (Liaison Librarians)เพื่อให

บรรณารักษออกไปพบปะนักวิจัยเพื่อทําหนาที่เปนผูประสานงานการ

ใหบริการ และใหคําปรึกษาแนะนําการใชทรัพยากรหองสมุด ใหเปน

แหลงขอมูลที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ของ

นั ก วิ จั ย  ค ณ า จ า ร ย  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ทิ ต ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บริการ Alerts เปนบริการแจงขอมูลใหมๆ ที่เพิ่มเขามาใน

ฐานข อมูลอิ เล็ ก ทรอนิกส  ฐานข อ มูล  ที่ ใหบริการ  Alerts ที่

สําคัญ  ไดแก ScienceDirect , SCOPUS เปนตน บริการ Alerts ทําให

นักวิจัยสามารถติดตามขอมูลใหมๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังมีบริการฝกอบรมการเรียนรูสารสนเทศ 

โปรแกรมการจัดการขอมูลทางบรรณานุกรม  Endnote บริการ

วิเคราะหการอางอิง และอื่นๆ 

 

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

1. Online Databases  ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม ประกอบดวย 

Annual reviews ฐ าน ข อ มูล ว ารส ารอิ เ ล็ ก ท ร อ นิก ส  

สหสาขาวิชา มีวารสารฉบับเต็ม 31 ชื่อ ขอมูลป 1932 - ปจจุบัน  

Cambridge Journal Onlines ฐ า น ข อ มู ล ว า ร ส า ร

อิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ มี

วารสาร ฉบับเต็ม 190 ชื่อ ตั้งแตป 1997 – ปจจุบัน 

CINAHL Plus with Fulltext ฐ าน ข อ มูล ว ารสา ร

อิเล็กทรอนิกส พยาบาลศาสตร ครอบคลุมวารสาร จํานวนเอกสาร

ฉบับเต็ม 560 ชื่อ ตั้งแตป 1997 - ปจจุบัน  

INGENTA ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนและสั่งซื้อบทความ

วารสารตางประเทศ ครอบคลุมวารสารทุกสาขาวิชา ใหขอมูล

บรรณานุกรมของบทความ หากตองการซื้อบทความติดตอที่

หองสมุดกลาง 

ProQuest Dissertation & Theses ฐานขอมูลบรรณานุกรม

และสาระสังเขป ประกอบดวยวิทยานิพนธปริญญาโทและปริญญา

เอก จํานวนเอกสารฉบับเต็ม 2.4 ลานรายการ ตั้งแตป 1861 – 

ปจจุบัน 

Scopus ฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขป วิทยาศาสตร 

แพทยศาสตร และสังคมศาสตร จํานวน 15,000 ชื่อ มีขอมูลไมนอย

กวา 29 ลานระเบียน ตั้งแตป 1960 - ปจจุบัน 

SpingerLINK ฐานขอมูลวารสารทางดาน วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ มีวารสาร ฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ 

Taylor & Francis ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส สห

สาขาวิชา ครอบคลุมวารสารฉบับเต็ม จํานวน910 ชื่อ ตั้งแตป 1996 

- ปจจุบัน  

Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

ครอบคลุมวารสาร หนังสือ รายงานกการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตร

และมาตรฐาน จํานวนขอมูล 8,900 ชื่อ มีขอมูลไมนอยกวา 1.1 ลาน

ระเบียน ตั้งแตป 2001 – ปจจุบัน 

Wiley Online Library ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มจํานวน 

750 ชื่อ  ครอบ คลุมกวา  10  สาขาวิชา ไดแก  เกษตรศาสตร 

คณิตศาสตร สถิติ วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ 
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