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บทน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้      
๑. ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓. พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 

ทั้งนี้  เพ่ือให้มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการน าข้อมูลนั้น
มาใช้ ก่อให้เกิดการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ครบถ้วน 
รวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
สารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิค 

๒. สถานภาพของโครงการ : โครงการใหม ่

๓. ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.เรียงดาว  ทวะชาลี 

๕. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ข้อที่ ๑.๓ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงกลยุทธ์ ข้อที่ ๑.๓.๑. จ านวนแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศส าหรับนิสิต 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
     ตัวช้ีวัด สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
               ตัวบ่งช้ีที ่ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๕ (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด มาตรฐานอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ บัณฑิต 
 ๒) การบูรณาการโครงการกับ.................. 
 ๓) อ่ืนๆ 

๖. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑.
ผลิตบัณฑิตที่ทรงคุณค่าต่อสังคมระดับนานาชาติ ๒.พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ ๓.พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมอีสานเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ๔.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
และมีความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (วัดการพัฒนาบุคลากร) และ ๕.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพ (วัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร) 

 แหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของคนเรา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดเป็น
แหล่ง รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ค้นคว้าตอบสนอง
ตามความต้องการ ด้วยสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต ในทุกๆ ด้านไม่
ว่าจะเป็นทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความรู้ต่างๆ 
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ถูกน าเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นด้วยห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องให้บริการทางด้านสารสนเทศอยู่แล้ว  
จึงจ าเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยน ซึ่งประโยชน์ของการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพ่ิมความรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่
ต้องการเป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่
เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กรในลักษณะ  e-Office และ e-Commerce เป็นต้น โดยข้อดีหรือ
ประโยชน์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ๑. ลดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก และ รวดเร็ว ๒. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศจาก e-Library อ่ืนๆ 
นอกเหนือ e-Library ของตน ๓. ขยายเวลาการให้บริการของห้องสมุดเป็นแบบ บริการ ๒๔*๗ คือบริการทุก
วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๔. ขยายพ้ืนที่การให้บริการ สามารถบริการให้กับคนทั่วโลกไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ส่วนไหนของ
โลก ก็สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้ ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว ๕. ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพราะสารสนเทศของห้องสมุดจะอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๖. ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปสืบค้น สารสนเทศที่ห้องสมุดก็สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ และ ๗. มีการใช้สารสนเทศที่คุ้มค่า เพราะทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มีเวลาและ
สถานที่เป็นอุปสรรค์ต่อไป 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการน าข้อมูลนั้น
มาใช้ ก่อให้เกิดการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ครบถ้วน 
รวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าว ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
สารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

๗. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 
 ๒) เพ่ือพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 
 ๓) เพ่ือจัดท าหนังสือ ต ารา เอกสารการสอน เอกสารค าสอน สื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้
เป็น e-Book ประสิทธิภาพ  
  
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๘.๑  เชิงปริมาณ เช่น  
   ๑) ห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ ๑ ห้อง 
   ๒) ระบบสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ ๑ ระบบ 
   ๓) e-Book หนังสือ ต ารา เอกสารการสอน สื่อการเรียนการสอน จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
 ๘.๒  เชิงคุณภาพ เช่น   
   ได้แหล่งสืบค้นสารสนเทศที่มีความครบถ้วน มีคุณภาพ ความสะดวกและรวดเร็วในการน า
ข้อมูลนั้นไปใช้    
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๙. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนโครงการ) 
 ๑) ผู้บริหาร จ านวน......๑๕.......รูป/คน 
 ๒) ผู้อ านวยการ/ประธานหลักสูตร จ านวน......๑๕.......รูป/คน 
 ๓) คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ จ านวน...๔๕...รูป/คน 
 ๔) นิสิต จ านวน...๑๕...รูป/คน 
  รวมจ านวน...๙๐...รูป/คน 

๑๐. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 
 วันเริ่มต้นกิจกรรม ...๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓..... วันสิ้นสดุกิจกรรม...๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 อาคารส านักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
  
๑๒. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ๑.ขั้นเตรียม(Plan)             
๑ ขออนุมัติด าเนินการ             
๒ แต่งตั้งคณะท างาน             
๓ ประชุมคณะท างาน             
๔ ๒.ขั้นปฏบิัติ (Do)             
๕ จัดกิจกรรมตามแผนงาน  

๑. กิจกรรมส ารวจ/จัดเตรียม 
จัดหาหนังสือ ต ารา เอกสารการ
สอน เอกสารค าสอน สื่อ  
๒. กิจกรรมส ารวจอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(ออนไลน์) 
๔. กิจกรรมจัดท าหนังสือ ต ารา 
เอกสารการสอน สื่อการเรียน
การสอนของคณาจารย์ให้เป็น 
e-Book 
๕. กิจกรรมพัฒนาระบบสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 
๖. กิจกรรมจัดท าคู่มือการใช้
ห้ อ ง ส มุ ด ส า ร ส น เ ท ศ
อิเล็กทรอนิคส์ 

            

 ๓.ขั้นติดตามผล(Check)             
๗ ประเมิน สอบถาม สังเกต             
๘ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
 ๔.ขั้นสรุปรายงานผล(Action)             
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๙ เสนอผู้บริหารพจิารณาปัญหา 

ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ 

            

 
๑๓. งบประมาณ () แผ่นดิน ( ) รายได้ จ านวนทั้งสิ้น  ๑๐๙,๐๐๐ บาท  
            (จัดสรรจ่ายตามกิจกรรมท่ีจ่ายจริง) 

๑๔. ผลที่ได้รับ 
 ๑) ห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์  
 ๒) ระบบสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์ 
 ๓) หนังสือ ต ารา เอกสารการสอน เอกสารค าสอน สื่อการเรียนการสอนของคณาจารย์ e-Book  

๑๕. การประเมินผลโครงการ 
 ๑) สรุปโครงการ จ านวน ๑ เล่ม 

๑๖. การติดตามผล  
 ๑)  ติดตามโครงการหรือสรุปโครงการเครื่องมือที่ใช้คือ รายงานสรุปโครงการต้องส่งรายงานการ
ติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการภายใน ๑๕ วัน  
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องค์ความรู้ 

ที่มาและความหมาย 

    E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  

              แหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของคนเรา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุด
เป็นแหล่ง รวบรวมสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ค้นคว้า
ตอบสนองตามความต้องการ ด้วยสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต ใน
ทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้
ความรู้ต่างๆ ถูกน าเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึ้นด้วยห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องให้บริการทางด้าน
สารสนเทศอยู่แล้ว จึงจ าเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีศักยภาพแห่งการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิตอลเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการน าข้อมูลนั้นมาใช้ ก่อให้เกิดการประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย เพ่ิม
ความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ครบถ้วน รวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าว ห้องสมุดส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบัน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

ความหมายของ  e-Library 

               e-Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายของการจัดการระบบงาน
ห้องสมุดหรือ แหล่งข้อมูลในห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่ง ในขณะที่ห้องสมุดดิจิตอลใช้ในความหมายของการ
จัดการและให้บริการสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเต็มรูปหรือการเข้าถึงข้อมูลประเภทข้อความ  ภาพ  เสียงได้โดยตรง
ของข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่ง หรือในห้องสมุด ส่วนห้องสมุดเสมือนนั้นเป็นการผสมผสานการเชื่อมโยง
แหล่งข้อมูลจากที่ต่างๆผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จากหน้าจอเดียวกัน เป็นการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งผ่าน
เครือข่าย 

              น้ าทิพย์ วิภาวิน  (2545;3) ได้ให้ความหมายของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า E-Library มาจากค า
ว่า Electronic Library  หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะ
ผสมผสานการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ห้องสมุดดิจิตอลและห้องสมุดเสมือน 

2.2 ลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

                น้ าทิพย์ วิภาวิน (2545:9) ได้กล่าวถึงลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ว่า ลักษณะการท างาน
ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้เทคโนโลยีในห้องสมุด ประกอบด้วย 
    1. การคัดเลือกเพ่ือพัฒนาทรัพยากร   (Selection to create a collection) 
    2. การจัดการหรือจัดหมวดหมู่เพ่ือพัฒนาทรัพยากร หรือ ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Organization to enable access) 
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือความต่อเนื่องในการใช้งานในอนาคต (Preservation for ongoing use ) 
    4. การบริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ (Information services for users,need) 
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 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มีการท างานของระบบต่างๆ ดังนี้     

             1. ห้องสมุดดิจิตอล 
องค์ประกอบของการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) บุคลากร (Staff) และทรัพยากรที่จัดเก็บในรูปดิจิตอล (Collection) ซึ่งท า
ให้การจัดท าระบบสารสนเทศห้องสมุด มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- มีทรัพยากรที่เป็นข้อมูลอยู่ในรูปดิจิตอลเรียกว่า digital objects ได้แก่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ 
เสียง -และภาพเคลื่อนไหว (Language –based , Image –based , Sound-based , Motion-based) 
จัดเก็บไว้ในแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Repository) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักท่ีใช้จัดเก็บข้อมูล (Server) 

- มีการบริหารจัดการในลักษณะขององค์กร เช่นเดียวกับการจัดการห้องสมุดโดยมีการคัดเลือก การ
จัดการ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล และมีเครื่องมือช่วยค้นที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ 

- มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อมูล การจัดเก็บ การเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย 
- มีการบริการข้อมูลในลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน (fair use) 
- มีการแนะน าการใช้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และการอ้างถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- มีวัฏจักรของการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล ได้แก่ การสร้างข้อมูลดิจิตอล (Creation) การเผยแพร่

ข้อมูล (Dissemination) การใช้ข้อมูล (Use) และการอนุรักษ์ข้อมูล (Preservation)  
               2. ห้องสมุดเสมือน 

ค าว่า virtual ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลในหัวข้อหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากที่ต่างๆมาไว้ที่หน้าจอ
เดียวกัน ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความของห้องสมุดเสมือน ในหลายความหมายได้แก่ 

- ห้องสมุดเสมือนเป็นกลุ่มของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) เพ่ือให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

- ห้องสมุดเสมือนไม่ได้เป็นโครงสร้างหรืออาคารห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งที่มี การบริการจัดการโดย
เอกเทศ แต่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงทรัพยากร บุคคล เป้าหมาย และความสนใจของกลุ่มบุคคลเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 

- ห้องสมุดเสมือนไม่ได้มีข้อมูลในห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการรวมข้อมูลจากหลายแห่ง
โดยที่ผู้ใช้ที่อยู่ไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว 

- ห้องสมุดเสมือนจึงเป็นห้องสมุดในจิตนาการที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลรายการ
บรรณานุกรมและเอกสารจ านวนมากไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่าย 

ลักษณะเด่น ของห้องสมุดเสมือน คือ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

ข้อจ ากัด ของห้องสมุดเสมือน คือ ต้องใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากและต้องมีโปรแกรม
การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ 
โดยมีลักษณะของข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
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                3. ห้องสมุดอัตโนมัติ 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นการจัดระบบสารสนเทศในห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการท างาน
ใน 6 โมดูลหลักๆ ได้แก่ 

       1. ระบบงานจัดหา (Acquisition) 
       2. ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ (Cataloging) 
       3. ระบบงานวรสารและเอกสาร (Serial  Control) 
       4. ระบบงานบริการยืม-คืน (Circulation) 
       5. ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากร (Online Public Access Catalogy) และ 
       6. การควบคุมระบบ (Library system administrator) 

2.3 ประโยชน์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ประโยชน์ของการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  คือ การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพิ่มความ
รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาที่ต้องการเป็นการแพร่กระจายความรู้ให้ผู้ใช้
ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กรใน
ลักษณะ  e-Office และ e-Commerce เป็นต้น 

                ข้อดีหรือประโยชน์ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

        1.  ลดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก และ 
รวดเร็ว  
        2.  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศจาก e-Library อ่ืนๆ นอกเหนือ e-Library ของตน  
        3.  ขยายเวลาการให้บริการของห้องสมุดเป็นแบบ บริการ 24*7 คือบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง  
        4.  ขยายพ้ืนที่การให้บริการ สามารถบริการให้กับคนทั่วโลกไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ส่วนไหนของโลก ก็สามารถ
สืบค้นสารสนเทศท่ีต้องการได้ ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กรใน
ลักษณะ e-office  และ e-commerce  เป็นต้น 
         5. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เพราะสารสนเทศของห้องสมุดจะอยู่ในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
         6. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปสืบค้น สารสนเทศท่ี
ห้องสมุดก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้  
         7. มีการใช้สารสนเทศที่คุ้มค่า เพราะทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศ โดยไม่มีเวลาและสถานที่
เป็นอุปสรรค์ต่อไป  

                ข้อเสียหรือข้อจ ากัดของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

          1. ผู้ใช้จะต้องมีอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
          2. ผู้ใช้ต้องมทีักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
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3.1 ความหมายของ E-Learning 

                ค าว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหา
นั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง
สัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการน าเข้าสู่
ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-
Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ การเรียน
ด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์ เป็นต้น  

              ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้
เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการ
หลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วย
ระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ และที่ส าคัญอีก
ส่วน คือเนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia 
Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology)         

               ค าว่า e-Learning นั้นมีค าท่ีใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online 
learning (การเรียนทางอินเตอร์เน็ต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และ
เนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อข้ึนไป และการเรียนการสอนนั้นสามารถที่จะอยู่
ในรูปของการสอนทางเดียว หรือการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้ 

3.2 ลักษณะของ E-Learning 

                      ศ.ดร.ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของ E-Learning ไว้ 2 ลักษณะ คือ 

         - ลักษณะแรก e-Learning หมายถึง 

                 การเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศส าหรับการสอน หรือการอบรม ซึ่งใช้การน าเสนอด้วยตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคโนโลยีการจัดการคอร์ส (Course Management 
System) ในการบริหารจัดการงานสอนต่างๆ …..  

         - ลักษณะที่สอง e-Learning คือ 

                 การเรียนในลักษณะใดก็ได้ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม 
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องค์ประกอบของ  E-learning  

            การเรียนแบบออนไลน์ หรือ e-learning มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วน แต่ละส่วนจะต้อง
ออกแบบให้เชื่อมสัมพันธ์กันเป็นระบบ และจะต้องท างานประสานกันได้อย่างลงตัว คือ 

          1. เนื้อหาของบทเรียน ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

          2. ระบบบริหารการเรียน เนื่องจากการเรียนแบบออนไลน์หรือ e-learning นั้นเป็นการเรียนที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ก าหนดล าดับ
ของเนื้อหาในบทเรียน น าส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ประเมินผลความส าเร็จของ
บทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบของ e-learning ที่
ส าคัญมาก เราเรียกระบบนี้ว่า "ระบบบริหารการเรียน" (LMS : e-Learning Management System)  

          3. การติดต่อสื่อสาร การเรียนแบบ e-learning ถือว่าเป็นการเรียนทางไกลอีกรูปแบบหนึ่ง แต่สิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ e-learning มีความโดดเด่นและแตกต่างไปจากการเรียนทางไกลทั่ว ๆ ไป ก็คือการน ารูปแบบ
การติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง มาใช้ประกอบในการเรียน เพ่ือเพ่ิมความสนใจ และความตื่นตัวของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนให้มากยิ่งข้ึน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ติดต่อ สอบถาม ปรึกษาหารือ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวผู้เรียนกับครูผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนอ่ืน ๆ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

              1) ประเภท real-time ได้แก่ Chat (message, voice) , White board / Text slide , Real-
time Annotations, Interactive poll , Conferencing และอ่ืน ๆ 

              2) ประเภท non real-time ได้แก่ Web-board , e-mail 

          4. การสอบ / วัดผลการเรียน โดยทั่วไปแล้วการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระดับใดหรือเรียนวิธีใด 
ก็ย่อมต้องมีการสอบ / การวัดผลการเรียน เป็นส่วนหนึ่งอยู่เสมอ การสอบ / การวัดผลการเรียนจึงเป็น
ส่วนประกอบส าคัญท่ีจะท าให้การเรียนแบบ e-learning เป็นการเรียนที่สมบูรณ์ กล่าวคือในบางวิชา
จ าเป็นต้องวัดระดับความรู้ก่อนเข้าสมัครเข้าเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในบทเรียนหรือหลักสูตรที่
เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งท าให้การเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเข้าสู่บทเรียนในแต่ละหลักสูตรก็จะมีการสอบ
ย่อยท้ายบท และการสอบใหญ่ก่อนที่จะจบหลักสูตร ระบบบริหารการเรียน จะเรียกข้อสอบที่จะใช้มากจาก
ระบบบริหารคลังข้อสอบ (Test Bank System) ซึ่งเป็นส่วยย่อยที่รวมอยู่ในระบบบริหารการเรียน 

3.3 รูปแบบการเรียน E-Learning 

               E - learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ใช้เว็บเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และมีค าเรียกที่แตกต่างกันไป 
เช่น การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (Web-Based Instruction : WBI) การเรียนอย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเว็บ 
(Web-Based Interactive Environment) การศึกษาผ่านเว็บ (Web-Based Education) การน าเสนอ
มัลติมีเดียผ่านเว็บ (Web-Based Multimedia Presentations) และการศึกษาที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Education Aid) เป็นต้น  
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             วิธีจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e - learning เป็นในปัจจุบันใช้กันอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

                  1. ใช้เป็นสื่อเสริม โดยการสร้างเว็บเพจโครงการสอน เนื้อหาวิชาบางส่วน หรือทั้งหมด แจ้ง
แหล่งอ้างอิง แหล่งค้นคว้า ให้นักศึกษาทราบ ตอบค าถามที่นักศึกษาถามเข้ามาบ่อย ๆ (Frequently Ask 
Question - FAQ) แจ้ง e-mail ให้ผู้เรียนส่งงาน 

                  2. ใช้เป็นทางเลือก โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบวิธีเข้าชั้นเรียนปกติ หรือเรียนผ่านระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เว็บเพจรายวิชาต้องมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน นั่น
คือจะต้องมีความละเอียดมากกว่า ในระดับที่ใช้เป็นสื่อเสริม 

                  3. ใช้สอนทดแทนการเรียนการสอนปกติ เป็นระดับสูงสุดที่คาดหวังในการท า e - learning 
โดยผู้เรียนสามารถเรียน ท าแบบฝึกหัด และทดสอบตนเองได้ในระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน อย่างไร
ก็ตาม ในการประเมินผลออนไลน์ ยังต้องอาศัยความซื่อสัตย์ของผู้เรียน จึงยังคงน ามาใช้ได้ยาก ข้อสอบอาจอยู่
ในกระดาษ หรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ 

 บทบาทการเรียนการสอน E-learning ในประเทศไทย 

                สังคมเทคโนโลยสีารสนเทศ IT E-learning เป็นการน าไอทีไปใช้ในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ด้านการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การน ามัลติมีเดียมาเป็นสื่อการสอนของครู/อาจารย์ ให้
ผู้เรียน เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง ด้วยการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การเรียนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

                ในยุคปัจจุบันเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Stand-alone หรือการเรียนผ่าน
เครือข่าย เชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล แลกเปลี่ยนค้นข้อมูลความรู้บนเครือข่ายซึ่งที่ผ่านมา
เราใช้สื่อ การเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อผสม (Multimedia) ใช้การน าเสนอลงบนแผ่นซีดี-รอม โดยใช้ 
Authoring tool ทั้งภาพและเสียงเพ่ือเกิดการปฏิสัมพันธ์ ให้กับผู้เรียนซึ่งสื่อเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับ ความ
สนใจสูงขึ้นเรื่อยๆ 

3.4 ประโยชน์จาก E-learning 

                    ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของ E-learning แล้ว มีมากมายหลายประการด้วยกัน ซึ่งพอจะสรุป
รวมๆ ได้ดังนี้ 
                1. ความรู้ไม่สูญหายไปกับคนเพราะสามารถเก็บไว้ได้ 
                2. ประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่าย 
                3. ผู้เรียนเลือกได้ว่าต้องการเรียนกับอาจารย์ท่านใดหรือหลายท่านก็ได้ 
                4. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน 
                5. เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้งานผ่านอุปกรณ์โมบายล์ที่ต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ 
                6. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย ด้วยเครื่องมือมากมายให้เลือกใช้ 
                7. ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ ได้ง่ายกว่า 
               8. ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
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              9. ไม่มีขอบเขต ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แล้วแต่ความเหมาะสม 
             10. เรียนได้สนุกสนานกว่า (ข้ึนอยู่กับคุณภาพของคนท าบทเรียนด้วย) 
             11. ต้นทุนถูกกว่า (ในประสิทธิภาพที่เท่ากันหรือสูงกว่า) 
อ้างอิง 

ที่มา   :  www.gotoknow.org/posts/224418 

             http://server.telecomth.com/elearn.php 

  http://www.school.net.th/library/create-web/10000/technology/10000-12250.html 

             http://www.st.ac.th/av/inno_elearn.htm 

             จากหนังสือ e- Library  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เขียน  ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน 

จริยธรรมกับ Social network 

                   จริยธรรม (Ethics) ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติหรือควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเพ่ือกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระท าความผิดต่อผู้อ่ืน ผู้ใช้ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามค าแนะน าในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

                1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและเป็นสิทธิที่
เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อ่ืน ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้ 
     – การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การบันทึก-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร 
     – การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน/การใช้บริการของพนักงาน 
     – การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ในการขยายตลาด 
     – การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ เพื่อน าไป
สร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าใหม่ขึ้นมาแล้วน าไปขายให้กับบริษัทอ่ืน 

                2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 

ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความ
ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณา
ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ 
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                3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 

ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เมื่อท่านซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นหมายความว่า ท่านจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการ
ใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บางโปรแกรมอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงเครื่องเดียว ในขณะที่บาง
โปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้หลายเครื่อง ตราบใดที่ท่านยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา 
การคัดลอกโปรแกรมให้กับบุคคลอื่น เป็นการกระท าที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าท่านมีสิทธิในโปรแกรม
นั้นในระดับใด 

                4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) 

คือการป้องกันการเข้าไปด าเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับ
ของข้อมูล ตัวอย่างสิทธิในการใช้งานระบบ เช่น การบันทึก การแก้ไข/ปรับปรุง และการลบ เป็นต้น ดังนั้น ใน
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ และ
การเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูล
ส่วนตัว ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกัน หากผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดข้ึน 

        การเล่น Facebook ที่น่าจะผิดจริยธรรม คือ 

1. ไม่ควรเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร ของตนเองหรือของผู้อ่ืน ลงในเฟสบุ๊ค เพราะถือเป็นการกระท า
ความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ 

2. ไม่ควรไปแสดงความคิดเห็นที่หยาบคายในเรื่องที่ตนเองไม่รู้จริงหรือเป็นเรื่องของผู้อ่ืน เพราะ มัน
ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราและสุดท้ายเราอาจตกเป็นคนผิดได้หากใช้ค าหรือกิริยาทีไม่เหมาสมในการแสดงความ
คิดเห็นนั้น 

3.ไม่ควรแท็กชื่อเฟสบุคคลอ่ืนเพ่ือการที่จะขายสินค้าต่างๆ เพราะอาจก่อให้เกิดความร าคาญใจและ
เป็นการรบกวนผู้อื่นด้วย 

4. ไม่ควรสร้างเฟสบุ๊คปลอมเพ่ือเป็นการน าไปแอบอ้างหรือน าไปหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อในการท า
ธุรกรรมต่างๆ 

5. ไม่ควรใช้ภาพโปรไฟลที่เหนือหน้าตาที่แท้จริงจนเกินไป เพราะหากเจอกันข้างนอก อาจจะท าให้อีก
ฝายหัวใจวายได้ 

6. การโพสข้อความหรือรูปภาพต่างๆควรคิดและไตร่ตรองให้ดีทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจกระท า เพราะ 
สิ่งๆนั้นอาจจะท าให้เกิดภัยต่อตนเองหรือผู้อื่นภายหลัง 
                การท างาน หรือ เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ จะท าให้สังคมอินเทอร์เน็ตมี
ความสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ในการมีส่วนช่วยร่วมรับผดิชอบต่อสังคม กิจกรรมบางอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติ
จะต้องหลีกเลี่ยง ในการส่งกระจายข่าวลือไปเป็นจ านวนมากบนเครือข่าย การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ลูกโซ่ เป็นต้น 

https://sites.google.com/site/elibraryandelearning/home 
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ภาพประกอบโครงการ 

กิจกรรมประชุมวางแผนด าเนินการ 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) 

การจัดท าระบบหนังสือประกอบการเรียนออกไลน์ (e-Book) ผ่านระบบ 

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
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กิจกรรมมอบหมายงาน 
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กิจกรรมส ารวจคอมพิวเตอร์ 
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บัญชีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน ๑๖๖ เล่ม 

ข้อมูล ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดเก็บเป็นสารสนเทศนั้น เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า (บรรณารักษ์) ได้แบ่งข้อมูล
หนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ 

 หนังสือต าราของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 หนังสือเรียนบาลี 
 หนังสือต่างประเทศ 
 หนังสือวิชาชีพครู 
 คู่มือ 
 หนังสือทั่วไป 
 พจนานุกรม / สารานุกรม 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาปรัชญา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาปรัชญา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาปรัชญา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาปรัชญา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขารัฐศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขานิติศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขานิติศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขานิติศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขานิติศาสตร์ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาภาษาอังกฤษ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาภาษาอังกฤษ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาภาษาอังกฤษ 
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 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาภาษาอังกฤษ 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาภาษาไทย 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาภาษาไทย 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาภาษาไทย 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาภาษาไทย 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขาสังคมศึกษา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาสังคมศึกษา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศึกษา 
 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาสังคมศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา 
 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
 ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 ๐๐๐ ความรู้ทั่วไป 
 หมวด ๑๐๐ ปรัชญา 
 หมวด ๒๐๐ ศาสนา 
 หมวด ๓๐๐ สังคมศาสตร์ 
 หมวด ๔๐๐ ภาษาศาสตร์ 
 หมวด ๕๐๐ วิทยาศาสตร์ 
 หมวด ๖๐๐ เทคโนโลยี 
 หมวด ๗๐๐ ศิลปะ 
 หมวด ๘๐๐ วรรณคดี 
 หมวด ๙๐๐ ประวัติศาสตร์ 
 นวนิยาย / เรื่องสั้น 
 พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ น าลิงค์ของหนังสือแต่ละ
ประเภทไปรวบรวมจัดท าเป็นหน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล ส าหรับเผยแพร่ให้นิสิตได้ทราบและใช้บริการต่อไป 

ที่อยู่ของเว็บห้องสมุดดิจิทัล คือ 
 - http://www.mcukk.com/digital-library/ 

http://www.mcukk.com/digital-library/
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ภาพที่ ๑ แสดงหน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล http://www.mcukk.com/digital-library/ 

 

 

http://www.mcukk.com/digital-library/
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ในส่วนของหมวดเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี จะมีหน้าต่าง pop-up ให้เลือกระดับชั้น
ปี และสาขาวิชา 

ภาพที่ ๒ แสดงการเลือกเอกสารประกอบการสอน ตามระดับชั้นและสาขาวิชา 

 

 

ภาพที่ ๓ แสดงชั้นวางหนังสือ อีบุ๊ค ตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก 
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ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Digital Library 

 ในการเข้าใช้บริการระบบ Digital Library นิสิตหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ ๒ วิธีคือ  
๑) เข้าใช้บริการได้ที่ห้องสืบค้น Digital Library ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณ

มหาเถร)  
๒) เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.mcukk.com/digital-library/ หรือ สแกน QR Code ตาม

ภาพด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ ๔ แสดง QR Code ส าหรับเข้าสู่ระบบ Digital Library 

 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว จะเห็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือออกเป็นกลุ่มและประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. หนังสือ มจร 

 เป็นกลุ่มของหนังสือที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน ๔๒ เล่ม 
(จ านวนหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยนิสิตหรือผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ตัวเล่มหนังสือใด ๆ เพ่ื อเปิด
อ่าน 

ภาพที่ ๕ แสดงกลุ่มหนังสือ มจร 
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๒. หนังสือเรียนบาลี 
 เป็นกลุ่มหนังสือส าหรับใช้ประกอบการเรียนภาษาบาลี ประกอบด้วยหนังสือที่ตีพิมพ์โดยบริษัทหรือ
โรงพิมพ์ทั่วไป ซึ่งทางวิทยาเขตขอนแก่นได้จัดซื้อเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน ๗ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๖ แสดงกลุ่มหนังสือเรียนบาลี  

 
 

๓. หนังสือต่างประเทศ 
 เป็นกลุ่มของหนังสือที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวแนวคิด หลัก
ภาษาและความรู้ทั่วไป มีจ านวน ๕๐ เล่ม ดังนี้ 
 

ภาพที่ ๗ แสดงกลุ่มหนังสือต่างประเทศ 

 
 



41 
 

๔. หนังสือวิชาชีพครู 
 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เหมาะส าหรับนิสิตคณะครุศาสตร์อ่านและศึกษา ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับทัศนะทางการศึกษา และความเป็นครู มีจ านวน ๑๘ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๘ แสดงหนังสือในกลุ่ม หนังสือวิชาชีพครู 

 
 

๕. หนังสือพจนานุกรม/สารานุกรม 

 เป็นหนังสือในกลุ่มพจนานุกรมและสารานุกรม ส าหรับให้นิสิตและผู้เข้าใช้บริการได้เปิดอ่านและ
ศึกษาถึงความหมายของค าศัพท์ต่าง ๆ  มีจ านวน ๒ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๙ แสดงหนังสือในกลุ่มพจนานุกรม/สารานุกรม 
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๖. เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี 

 หนังสือ เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชานั้น ๆ 
จัดท า เรียบเรียง หรือแต่งขึ้น เพ่ือใช้ประกอบการสอนภายในรายวิชาของตน ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ หรือจัด
จ าหน่ายเหมือนหนังสือทั่วไป ในระบบห้องสมุดดิจิทัลนี้ จะแบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ แยกตามชั้นปี แต่ในขณะ
ที่จัดท าเอกสารขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลอยู่นั้น เอกสารบางฉบับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
พัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงขอแนะน าเอกสารที่ท าแล้วเสร็จก่อน ดังนี้ 
 ๖.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่  ๓ เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๓ ขณะนี้มี ๓ เล่ม ดังนี้  

ภาพที่ ๑๐ แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๓ 

 
 

 ๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ ขณะนี้มี ๕ เล่ม โดยแบ่งตู้ชั้น
หนังสือเป็น ๒ ตู้ ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๑ แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ ตู้ที่ ๑ 
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ภาพที่ ๑๒ แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ ตู้ที ่๒ 

 

๖.๒ สาขาวิชาปรัชญา 

 ๑) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาปรัชญา เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ ๓ ขณะนี้มี ๔ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๓ แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ ๓ 
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 ๒) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ สาขาปรัชญา เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ ๓ ขณะนี้มี ๒ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๔ แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ ๓ 

 
 

๖.๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 ๑) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจ านวน ๒ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๕ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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 ๒) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจ านวน ๒ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๖ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
 

๖.๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 ๑) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาภาษาอังกฤษ มีจ านวน ๑ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๗ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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๖.๕ สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 

 ๑) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ มีจ านวน ๑ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๘ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 

 
 

 ๒) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ มีจ านวน ๑ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๑๙ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 
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๖.๖ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 ๑) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขานิติศาสตร์ มีจ านวน ๑ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๐ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ สาขานิติศาสตร์ 

 
 

๖.๗ เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ 

 เป็นกลุ่มของเอกสารประกอบการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาใดๆ เนื่องจากเป็นวิชาที่เรียน
ร่วมกันทุกสาขาวิชา มีจ านวน ๔ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๑ แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ 
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๗. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 ๗.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 เป็นวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีจ านวน ๔ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๒ แสดงวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
 

๘. ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

 ๘.๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 เป็นดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีจ านวน ๑ เล่ม 
ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๓ แสดงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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 ๘.๒ สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 เป็นดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มีจ านวน ๕ 
เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๓ แสดงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 
 

๙. หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป 

 เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอ้ี 
ในขณะที่เขา ก าลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส ซึ่งจ าแนกหนังสือในห้องสมุดออกเป็น ๑๐ 
หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section)  
 ในหมวดนี้ เป็นหมวด ๐๐๐ – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป ขณะนี้มีหนังสือ
จ านวน ๒ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๔ แสดงหนังสือในหมวดความรู้ทั่วไป 
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๑๐ หนังสือหมวดปรัชญา 

 เป็นกลุ่มหนังสือหมวด ๑๐๐ – ปรัชญาและจิตวิทยา ขณะนี้มีหนังสือ ๙ เล่ม ดังนี้ 

ภาพที่ ๒๕ แสดงหนังสือในหมวดปรัชญา 
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เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ประธานในพิธีฯ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี เดินทางมาถึงห้องประชุม 

- นายทรงพล โชติกเวชกุล รักษาการผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กล่าวถวายรายงาน              
และเบิกตัวผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

          - ประธานในพิธีฯ ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบวุฒิบัตร 
 
 
 
 
หมายเหตุ - ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 



พระมหาบุญเลิศ อินทปญฺโ , ศ.ดร. 
รักษาการรองผู้อ านวยการ  

(ฝ่ายบริหาร) 

พระเทพศาสนาภบิาล 
ผู้อ านวยการ 



กระบวนการจัดการระบบหนังสือ 
ประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) 

ชื่อ-สกุล: นางสาวศิรดา เก่งสาคร 
ต าแหน่ง: บรรณารักษ ์
กลุ่มงาน: ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 

 รัฐบาลประกาศใหป้ิดสถานศึกษา งดการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
 
 ผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวด ีได้มอบนโยบาย ให้จัดท า e-book เพื่อใช้เป็น 

สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน เนื่องจากผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ไม่สามารถเข้าใช้
บริการห้องสมุดได้ 

 
 จัดการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน ์ มี e-book ประกอบการเรียนการสอนครบทกุวิชา 



วัตถุประสงค์:  
 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็น e-book  
 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
 
เป้าหมาย:  
 มี e-book ที่ใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 100 เล่ม 
 
ก าหนดระยะเวลา: 
 เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ: 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทาง

กลุ่มส่ือสารองค์กรและช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร 





 จัดท า Check list เอกสารประกอบการสอน ค าสอน ต ารา และหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดท าสื่อ 
 
 ประชุมชี้แจงแนวทางกระบวนการจัดท า e-book และถอดบทเรียนร่วมกัน 
 
 ประสานงานกับส านักงานวิชาการ เกี่ยวกับรายวิชาที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
 ประสานงานกับคณาจารย์ให้ส่งเอกสารประกอบการสอน ค าสอน ต ารา และหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดท าสื่อ 
 
 จัดหารายวิชาที่ยังไม่ครบจากหนังสือที่มีในห้องสมุด และสืบค้นเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 

 
 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อในรูปแบบหนังสือ และ PDF 
 
 ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการ และวิธีการสร้าง e-book 



 จัดการเอกสารประกอบการสอน ค าสอน ต ารา และหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดท าสื่อ เป็นรูปแบบ PDF 
 
 สร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ และค้นหา 

 
 เข้าสู่ระบบ e-book online เพื่อด าเนินการสร้าง e-book  

 
 สร้างแฟ้มงาน เพื่อแยกประเภท e-book  

 
 สร้าง Bookcase เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 เผยแพร่ Link หรือ QR code  เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้น าไปใช้งาน 



 Check ความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสอน ค าสอน ต ารา และหนังสือที่ใช้ประกอบการจัดท าสื่อ 
ที่จัดท าเป็น e-book เพื่อเผยแพร่ใหผู้้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้ใช้บริการ 
 

 ปัญหาการขัดข้องด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต และระบบงานจาก website ระหว่างการอัพโหลดหนังสือ  
จะท าให้ e-book ไม่สมบูรณ์ เปิดอ่านไม่ได้ และเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ  
จะด าเนินการแก้ไขในทันที 
 

 ติดตามและประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการใช้งานของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
 
 
 



 จัดท าคู่มือหรือเอกสารแนะน าการใช้งาน e-book ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
 

 พัฒนาจ านวน e-book อย่างต่อเนื่อง เน้นผลงานของคณาจารย์ 
 

 เมื่อมีจ านวน e-book มากขึ้น หมั่นปรับปรุง Bookcase ให้ค้นหาได้สะดวก 
 

 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ อยู่เสมอ 



พึงระวัง!!! ส าหรับองค์กรและผู้รับผิดชอบ 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในมาตรา 32 โดยก าหนดให้
การใช้งานลิขสิทธิ์ในบางลักษณะสามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็นการใช้
ที่เป็นธรรม เช่น การใช้งานในการเรียนการสอน การเสนอรายงานข่าว หรือการใช้งานโดยบรรณารักษ์ห้องสมุด 
เป็นต้น  

 
 การใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้จะต้องอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1) ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์  
 2) ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 



 วิธีการสร้าง e-book ง่าย ๆ โดยการแปลงไฟล์ PDF ที่เรามีให้อยู่ในรูปแบบ e-book วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่าย
และรวดเร็ว สามารถพลิกอ่านหนังสือหน้าต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เสมือนเปิดหนังสือจริง 
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คู่มือ 

ประกอบการเรียนออนไลน์  (E-BOOK)   
การจัดการระบบหนังสือ 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 เอกสารเผยแพร่ หมายเลข ๐๒/๒๕๖๔ 
 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

บรรณารักษ ์

จัดท าโดย  
นางสาวศิรดา เก่งสาคร 



๒ 
 

 

ค ำปรำรภ 
รักษำกำรรองผู้อ ำนวยกำร (ฝ่ำยบริหำร) 

วิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี 
--------------------- 

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้ด าเนินการบริหารพัฒนาภาระงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์  
(e-book) เพ่ือให้บริการผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิต ตลอดทั้ง 
เ อ้ือประโยชน์แก่ผู้สนใจที่ เข้ามาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยสงฆ์ 
พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดยผู้บริหารได้มอบนโยบายให้ นางสาวศิรดา เก่งสาคร 
ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ในการด าเนินการตามกระบวนการจัดระบบหนังสือ
ประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน 

 อนึ่ง การด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA ท าให้มีผู้รับบริการสนใจ 
ในการน าไปใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด  - ๑๙  
ตลอดทั้งได้รับเกียรติจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขต
ขอนแก่น ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย ได้เมตตาขอความความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาห้องสมุด 
ให้เป็นแหล่งค้นคว้า สืบค้นข้อมูลสารสนเทศอิ เล็กทรอนิกส์ พัฒนาหนังสือ 
ให้สะดวกต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ ในวันพุธที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
จึงได้จัดท าคู่มือนี้ขึ้นเพ่ือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) ในครั้งนี้ 
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ในนามพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
พุทธปัญญาศรีทวารวดี ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบกลไก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใช้ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) ในครั้งนี้ จึงขออนุโมทนาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้. 
 

                          
     (พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ , ศ.ดร.) 
      รก.รองผู้อ านวยนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
                                      ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ค ำน ำผู้เขียน 

--------------------- 

 คู่มือการจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) เล่มนี้
ได้พัฒนาเพ่ิมเติมจากเอกสารเผยแพร่ ๐๑/๒๕๖๓ ซึ่งทางบรรณารักษ์ห้องสมุด 
ได้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นคู่มือด าเนินการบริหารพัฒนาภาระงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) เพ่ือให้บริการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ตลอดทั้งเอ้ือประโยชน์แก่ผู้สนใจที่เข้ามา
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
 

 ทางผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ พุทธปัญญาศรีทวารวดี  ได้มอบหมาย 
ให้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เพ่ือปฏิบัติตามระบบ กลไก ตามพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย ผู้ เขียนได้รวบรวมเทคนิคในการสร้างและจัดท า  e-book  
๑๐ ขั้นตอน ดังรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเล่มนี้ 
 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ตลอดทั้งภาคี
เครือข่ายที่ได้ให้ความสนใจใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) ในครั้งนี้ 
 

             
    ( นางสาวศิรดา เก่งสาคร ) 
              บรรณารักษ์ 
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สำรบัญ 

   เรื่อง หน้ำ 
 
ค าปรารภ รักษาการรองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ 
ค าน าผู้เขียน 

1. เทคนิคการสร้าง e-book 6 
2. การสมัครใช้งาน e-book ออนไลน์ 7 
3. การตั้งค่าข้อมูล (Setting) 8  
4. การเพ่ิมหนังสือใหม่ (Add new book) 15     
5. การใช้แม่แบบ (Template) 17 
6. การแก้ไข (Edit e-book) 20 
7. การเผยแพร่ (Share e-book) 22  
8. การลบ (Delete e-book) 23  
9. การจัดการชั้นหนังสือ (Bookcase Management) 24 
10. การใช้งาน e-book (Use e-book) 30 

เอกสารอ้างอิง  
  
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

1.เทคนิคกำรสร้ำง e-book 
e-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ หนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ 

โดยไม่ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ สามารถอ่านได้บนสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  เช่น 
computer notebook tablet หรือโทรศัพท์มือถือ มีหลายแบบ เช่น PDF, 
multimedia ที่มีทั้งภาพ เสียง วิดีโอ e-Pub ที่ใช้กับ Kindle e-book Reader 
หรือ iphone ipad หรือ e-book แบบพลิกหน้า ฯลฯ แต่ละแบบก็มีขั้นตอน 
การสร้างที่แตกต่างกันไป ยากง่าย ตามแต่ประเภทของ e-book นั้น ๆ โดยที่  
e-Book แบบ Text หรือ PDF จะสร้างได้ง่ายที่สุด และสามารถน าไปประยุกต์
สร้าง e-book แบบอ่ืนได้ท้ังหมด 

ส าหรับคู่มือเล่มนี้จะขอแนะน าวิธีการสร้าง e-book ง่าย ๆ โดยการแปลง
ไฟล์ PDF ที่เรามีให้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการท า e-book  
ด้วยวิธีการนี้ เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว สามารถพลิกอ่านหนังสือหน้าต่าง ๆ  
ได้ตามความต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

2. กำรสมัครใช้งำน e-book ออนไลน ์

- เข้าเว็บไซต์ www.anyflip.com 
  

 

- คลิกที่ Sign Up เพ่ือสมัครสมาชิก หรือคลิก Sign In เข้าสู่ระบบได้ทันที หากมี
บัญชีแล้ว หรือสามารถเลือกเข้าสู่ระบบผ่าน Google หรือ Facebook  

 

 

http://www.anyflip.com/


๘ 
 

 

3. กำรตั้งค่ำข้อมูล (Settings) 

 

3.1 กำรตั้งค่ำรูปภำพโลโก้ (logo) 

- คัดเลือกรูปภาพที่ต้องการไว้ก่อนท าการตั้งค่า 

- รูปภาพ ควรมีขนาดไม่เกิน 130 x 130 pixels 

- แนะน าสกุลไฟล์ภาพ .JPG, .PNG 

 

- คลิกท่ีปากกาเพ่ือเปลี่ยนรูปภาพโลโก้ (logo)  

 



๙ 
 

 

 

- คลิกเลือกรูปภาพมาตั้งเป็นรูป โลโก้ (logo)  

 

 

- เลือกไฟล์ภาพ แล้วคลิก Open 

 



๑๐ 
 

 

 

- อัพโหลด logo แล้ว คลิก Save 

 
 

 

- จะได้รูปภาพโลโก้ (logo) ตามต้องการ 



๑๑ 
 

 

3.2 กำรตั้งค่ำรูปภำพโฆษณำ (Banner)

 

- คัดเลือกรูปภาพที่ต้องการไว้ก่อนท าการตั้งค่า 
- เลือกรูปภาพ ควรมีขนาดไม่เกิน 1200*160 pixels 
- แนะน าสกุลไฟล์ภาพ .JPG, .PNG 
- คลิกท่ีปากกาเพ่ือเปลี่ยนรูปภาพโฆษณา (Banner)  

 



๑๒ 
 

 

 

- เลือกไฟล์ภาพ แล้วคลิก Open 

 

- อัพโหลดรูปภาพโฆษณา (Banner) แล้ว คลิก Save 



๑๓ 
 

 

- จะได้รูปภาพรูปภาพโฆษณา (Banner) ตามต้องการ 

 

3.3 กำรตั้งค่ำข้อมูลสำธำรณะ (Public Information) 

 

- คลิก Settings  Profile 
กรอกข้อมูล Public Information (ข้อมูลสาธารณะ) 
- Display Name (ชื่อท่ีจะแสดง) 
- About (ข้อมูลที่ต้องการแจ้งสู่สาธารณะ) 
- Company (หน่วยงาน) 



๑๔ 
 

 

 

- กรอกข้อมูลเรียบร้อย คลิก Save  
 
 



๑๕ 
 

 

 

- คลิก Homepage 1 ครั้ง เพ่ือโหลดหน้าแรกใหม่ 
- จะเห็นว่าชื่อที่ตั้งใหม่ (Display name) ปรากฏอยู่ข้าง ๆ รูปภาพโลโก ้(logo)  

 

4. กำรเพิ่มหนังสือใหม่ (Add New Book) 
- เตรียมไฟล์ PDF ที่ต้องการท าเป็น e-book และควรมีขนาดไม่เกิน 150 MB. 
- คลิกเลือกแฟ้ม Default เพ่ือเก็บหนังสือ  คลิก + ADD NEW BOOK 

 



๑๖ 
 

 

 

 คลิกเลือก Book Info(ข้อมูลหนังสือ) 
- Title (ชื่อหนังสือ) 
- Description (ค าอธิบาย) 
- Key Word (ค าส าคัญ, หัวเรื่อง) 
- Category (ประเภทหมวดหมู่) 
- Allow readers to download PDF (อนุญาตให้ดาวโหลดไฟล์ .PDF)  
หากไม่อนุญาตให้ดาวโหลดไฟล์ .PDF (คลิกในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นช่องว่าง) 
- การใช้ Template (แม่แบบ) ตกแต่งพ้ืนหลังหนังสือ 

 

 

 



๑๗ 
 

 

5. กำรใชแ้ม่แบบ (Template) 

 

 

- เลือก Template (แม่แบบ) ที่ต้องการ เรียบร้อย คลิก Save and Close 



๑๘ 
 

 

- คลิกกลับมาท่ี Book Info เพ่ืออัพโหลดหนังสือ ท าเป็น e-book 
- คลิก UPLOAD YOUR PDF 

 

 

- เลือกไฟล์ .PDF คลิก Open 



๑๙ 
 

 

 

 

- เมื่ออัพโหลดไฟล์ส าเร็จ จะปรากฏ e-Book ดังภาพ คลิก Save and Close  

 



๒๐ 
 

 

- เมื่อเพ่ิมหนังสือเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกดูหนังสือที่โฟลเดอร์ Default 
 

 

6. กำรแก้ไข (Edit) 
6.1 กำรแก้ไขหนังสือ (Edit Book) 

 

- คลิก        Edit Book เพ่ือแก้ไขรายละเอียดหนังสือ (Book Info)  



๒๑ 
 

 

 

- ตัวอย่างอนุญาตให้ดาวโหลดไฟล์ .PDF เมื่อแก้ไขถูกต้องแล้ว Save and Close 

6.2 กำรแก้ไข Template (แม่แบบ)  

 

- เมื่อแก้ไขถูกต้องแล้ว Save and Close 



๒๒ 
 

 

7. กำรเผยแพร่ (share e-book) 
- คลิก share สำมำรถเลือกช่องทำงกำรแชร์ได้ 

 

 

- แนะน า 2 ช่องทางการแชร์ คือ การใช้ QR CODE และ Book Link เนื่องจาก
ง่าย และสะดวก เพียง Copy ไปวาง ก็สามารถใช้งานได้เลย 

 

 

 



๒๓ 
 

 

8. กำรลบ (Delete e-book) 

 

- เลือกแฟ้มข้อมูล Default ที่อัพโหลดหนังสือ เลือกเล่มที่ต้องการลบ คลิก  
Delete  

 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

 

9. กำรจัดกำรชั้นหนังสือ (Bookcase Management) 
- เมื่อมีจ านวนหนังสือมากขึ้น ควรมีการจัดการชั้นหนังสือ อาจแยก  Folder  
แยกหมวดหมู่ แยกประเภท หรือจัดเรียงตามความสะดวก เพ่ือง่ายต่อการย้าย
หนังสือประเภทเดียวกันไปอยู่ในชั้นเดียวกัน หรือแบ่งตามสาขาวิชา คณะ เป็นต้น 

 

9.1 กำรสร้ำงช้ันหนังสือ 
- คลิก MY BOOKCASES  NEW BOOKCASE  

- Bookcase Title กรอกชื่อชั้นหนังสือท่ีต้องการสร้างขึ้น 

 
 

 
 
 



๒๕ 
 

 

- ตัวอย่าง สร้างชั้นหนังสือชื่อ ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
- คลิก Create 

 

 

- ชั้นหนังสือปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี Link และ QR CODE 
ชั้นหนังสือ เพ่ือเผยแพร่ให้กับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสร้าง
ชั้นอื่น ๆ ได้ตามต้องการ 

 



๒๖ 
 

 

9.2 กำรตั้งค่ำชั้นหนังสือ (Bookcase Setting) 

 

 



๒๗ 
 

 

- เปลี่ยนขนาดหนังสือท่ีโชว์ในชั้นหนังสือ 

 

- เปลี่ยนสีชั้นหนังสือ 

 

9.3 กำรเพิ่มหนังสือเข้ำชั้นหนังสือที่สร้ำงไว้ 

- คลิกเลือก Add Book  
- เลือกหนังสือที่ต้องการมาไว้ที่ชั้นหนังสือที่สร้างไว้ 

 



๒๘ 
 

 

 

 
- คลิก Save 
- หนังสือที่เลือกจะเข้าไปอยู่ในชั้นหนังสือท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแล้ว 

 
 



๒๙ 
 

 

- เมื่อคลิก Link จะมีชั้นหนังสือขึ้นมาและหนังสือที่เลือกไว้ก็จะอยู่บนชั้นเช่นกัน 

 

 
- คลิกเปลี่ยนสีชั้น 

 

- สามารถคลิกเลือกเรียงตามวันที่สร้าง หรือเรียงตามชื่อเรื่อง 

 

- สามารถค้นหาชื่อหนังสือได้ 

 
 
 



๓๐ 
 

 

10. กำรใช้งำน e-book (Use e-book) 

 
  

- คลิกเลือกหนังสือจากชั้นหนังสือ 

 
- คลิก View 



๓๑ 
 

 

- ส าหรับ Smartphone, Tablet, Ipad เปิดหนังสืออ่านด้วยการใช้นิ้วมือพลิกอ่าน 
ส่วน computer, notebook ใช้เมาส์ (Mouse) คลิกเปิดอ่าน 

 
 

 



๓๒ 
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ขอขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ : www.anyflip.com 
อธิปกร ทิพย์ศร, กำรจัดท ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2554),  หน้า 3-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anyflip.com/
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แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชำศึกษำทั่วไป 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา พระมหาศรายุทธ สมฺนตปาสาทิโก 
ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช 

        

2 ปรัชญาเบื้องตน ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
3 ศาสนาทั่วไป ผศ.ดร.ผลเผ่า เพ็งวิภาศ         
4 ตรรกศาสตร์เบื้องตน ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
5 ภาษาอังกฤษเบื้องตน อ.ชยันต์ บุญพิโย         
6 ภาษาอังกฤษชั้นสูง อ.ชยันต์ บุญพิโย         
7 กฎหมายทั่วไป ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล         
8 สถิติเบื้องต้นและการวิจัยเบื้องตน ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์         
9 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
10 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
อ.นิรันดร เลิศวีรพล         

11 คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์         
12 มนุษยกับอารยธรรม  ผศ.ชอบ ดีสวนโคก         
13 วัฒนธรรมไทย ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง         
14 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ         
15 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น          
16 ภาษาสันสกฤตชั้นสูง          

 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 สังคมสมัยใหม่ อ.พันทิวา/อ.บุญส่ง         
2 ประวัติศาสตร์เอเชีย อ.สิทธิพล/อ.วิรัตน์         
3 ภูมิศาสตร์กายภาพ อ.บุญส่ง นาแสวง         
4 รัฐศาสตร์เบื้องต้น ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล         
5 ประวัติศาสตร์โลก ผศ.ชอบ ดีสวนโคก         
6 หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช         
7 สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา อ.บุญส่ง/อ.พันทิวา         
8 ประวัติศาสตร์ไทย ผศ.อนุสรณ/ ์ อ.วิรัตน์         
9 การวิจัยทางสังคมศึกษา ดร.ปาณจิตร/อ.บุญส่ง         
10 ภูมิศาสตร์อาเซียน อ.บุญส่ง นาแสวง         
11 ประวัติศาสตร์อเมริกา          
12 การสอนสังคมศึกษา ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช         
13 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา อ.พันทิวา/รศ.ดร.รัชนี         
14 เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก ผศ.ดร.ประยูร แสงใส         
           

 
 
 
 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ผศ.ดร.บุรินทร ภสูกุล         
2 ปรัชญาการเมืองเบื้องตน ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล         
3 การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ดร.สุธิพงษ สวัสดิ์ทา 

ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง 
        

4 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี         
5 กฎหมายปกครอง ดร.วิศร อัครสันตติกุล         
6 อาเซียนศึกษา ผศ.ดร.บุรินทร ภสูกุล         
7 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.         
8 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล         
9 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง พระมหาส าราญ กมฺมสุทฺโธ, ผศ.

ดร. 
        

10 ขบวนการทางการเมืองและสังคม ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี         
           
           
           

 
 
 
 



 
แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการเผย
แผ่ 

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร         

2 ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ  อ.ชยันต์ บุญพิโย         
3 ระบบค าและประโยคของภาษาอังกฤษ  พ.ม.สมพงษ์ ปญฺญาธโร         
4 หลักการแปล อ.ชยันต์ บุญพิโย         
5 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ อ.ชยันต์ บุญพิโย         
6 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ  พ.ม.ส าราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.         
7 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ อ.ชยันต์ บุญพิโย         
8 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน พ.ม.สมชาย กิตฺติปญฺโญ         
9 การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรม

ที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
อ.ชยันต์ บุญพิโย         

10 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ พ.ม.สมพงษ์ ปญฺญาธโร         
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ  รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร         
12 ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ พระมหาประกาศ อาภากโร         
13 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิง

สาธก  
พ.ม.ส าราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.         

14 การฟังและพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ พระมหาประกาศ อาภากโร         
15 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร อ.ชยันต์ บุญพิโย         



ส านักงาน 
16 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ พ.ม.สมชาย กิตฺติปญฺโญ         
17 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร         

18 สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร         
19 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ พระมหาประกาศ อาภากโร         
20 การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน อ.ชยันต์ บุญพิโย /Ajarn Alan         
21 การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร/พ.ม.

สมพงษ์ 
        

22 สถานที่ส าคัญทางศาสนาในประเทศไทย พ.ม.สมชาย กิตฺติปญฺโญ         
23 ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย พ.ม.ส าราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.         
24 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร/พ.ม.

สมพงษ์ 
        

25 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน อ.ชยันต์ บุญพิโย/Ajarn Alan         
26 ภาษาอังกฤษส าหรับการเป็นพิธีกร พระมหาสมชาย กิตติปญฺโญ         
27 วรรณคดีอังกฤษระดับสูง รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร         
28 การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร         
29 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาค

ภาษาอังกฤษ 
พระมหาประกาศ อาภากโร         

           
           

 
 
 
 
 



 
แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 รอ้ยกรองไทย อ.นิพนธ เหลาหา /  
ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณาดา 

        

2 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร.         
3 ภาษาตา่งประเทศในภาษาไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิ

โก/  
พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี 

        

4 การใชภาษาไทย พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร./ 
พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี 

        

5 วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก         
6 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูภาษาไทย อ.นิพนธ เหลาหา / อ.สุทธิพงษ อุ

พลเสถียร 
        

7 วรรณกรรมทองถิ่นเชิงเปรียบเทียบ พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี /  
อ.นิพนธ เหลาหา 

        

8 วรรณกรรมสมัยใหม่ พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก         
9 วาทการ พระรชต กตปุ  ฺโญ         
10 วรรณคดีวิจารณ์ พระมหาอธิวัฒน ภทฺรกวี         
11 การสอนภาษาไทย พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร.         
           



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 หลักพุทธธรรม          
2 พุทธปรัชญาเถรวาท          
3 ธรรมบทศึกษา          
4 ชาดกศึกษา          
5 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์          
6 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์          
7 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก          
8 วิสุทธิมัคคศึกษา          
9 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก          
10 พระพุทธศาสนามหายาน          
11 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย          
12 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน          
13 ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา 
         

14 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา          
15 ธรรมประยุกต์          
16 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์          
17 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก          
18 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา          



19 สัมมนาพระพุทธศาสนา          
20 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก          
21 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน          
22 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน          
23 มังคลัตถทีปนีศึกษา          
24 พุทธศาสนากับสาธารณสุข          
25 มิลินทปัญหาศึกษา          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปรัชญำ 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 อภิปรัชญา ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ         
2 ปรัชญอินเดียสมัยโบราณ ผศ.ดร.จรัส ลีกา         
3 ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
4 ญาณวิทยา พระมหาปพน กตสาโร,ดร.         
5 พระพุทธศาสนากับปรัชญา พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร.         
6 แนวคิดปรัชญาพอเพียงในพระพุทธศาสนา พ.ม.ประทีป สญฺญโม,ดร         
7 พุทธปรัชญามหายาน ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ         
8 พุทธจริยศาสตร์ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ,ดร,         
9 ปรัชญาพุทธเถรวาท พ.ม.ประทีป สญฺญโม,ดร         
10 ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
11 ปรัชญาศาสนา ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ         
12 ปรัชญาวิเคราะห์ พระสมบัติ ฐิตญาโณ,ดร.         
13 สุนทรียศาสตร์ พระมหาปพน กตสาโร,ดร.         
14 ปรัชญาจีน เกาหลีและญี่ปุ่น ผศ,ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ         
15 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
16 พุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม พ.ม.ประทีป สญฺฐโม,ดร.         
17 พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ,ดร,         
18 ปรัชญาไทย พระสมบัติ ฐิตญาโณ,ดร.         
19 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย พระมหาปพน กตสาโร,ดร.         



20 ศึกษาอิสระทางปรัชญา พ.ม.ประทีป สญฺฐโม,ดร.         
21 จริยศาสตร์ พระสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร / ผศ.

ดร.จรัส ลีกา 
        

22 ตรรกศาสตร์สัญญลักษณ์ ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น         
23 ปรัชญาเปรียบเทียบ พระมหาปพน กตสาโร,ดร.         
24 สัมมนาปัญหาปรัชญา ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ / ผศ.ดร.

จรัส ลีกา 
        

25 ปรัชญาสังคมและการเมือง พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร.         
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 นิติปรัชญาแนวพุทธ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล         
2 หลักกฎหมายมหาชน อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี         
3 หลักกฎหมายเอกชน อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี         
4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม

และสัญญา 
ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร         

5 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร         
6 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

และกฎหมายที่ดิน 
ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล         

7 กฎหมายอาญา ๑ พระครูปริยัติสารการ, ดร.         
8 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี         
9 หลักวิชาชีพและพุทธจริยธรรมส าหรับนัก

กฎหมาย 
ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล         

10 กฎหมายอาญา ๓ พระครูปริยัติสารการ, ดร.         
11 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ พระครูปริยัติสารการ, ดร.         
12 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ๑ อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี         
13 กฎหมายการคลัง อาจารย์ชยพัทธ์ ยางศรี         
14 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

และหมายที่ดิน 
ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล         

15 กฎหมายอาญา ๒ พระครูปริยัติสารการ, ดร.         



16 กฎหมายลักษณะพยาน ดร.ณัฎฐ์ อุตรวิเชียร         
17 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล         
           
           
           
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 การเมืองและนโยบายสาธารณะ พระครูสุตธรรมภาณี         
2 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ อ.ทรงพล/อ.สวาท         
3 การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
อ.ภูษิต/อ.นิเทศ         

4 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี         
5 การบริหารความเสี่ยง ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
6 การจัดการความรู้ในองค์การ อ.ภูษิต ปุลันรัมย์         
7 การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
8 พุทธธรรมกับการบริหาร ดร.นิเทศ สนั่นนารี         
9 รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา อ.สวาท ฮาดภักดี         
10 รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
อ.ภูษิต ปุลันรัมย์         

11 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ อ.สวาท ฮาดภักดี         
12 ทฤษฎีทางรัฐศาสนศาสตร์ อ.ทรงพล โชติกเวชกุล         
13 องค์การและการจัดการในภาครัฐ อ.ภูษิต/อ.ทรงพล         
14 นโยบายสาธารณะและการวางแผน อ.ภูษิต ปุลันรัมย์         
15 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.ทรงพล โชติกเวชกุล         
16 การบริหารงบประมาณและการคลัง

สาธารณะ 
ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         



17 การบริหารการพัฒนา อ.ภูษิต ปุลันรัมย์         
18 การบริหารโครงการ ดร.นิเทศ สนั่นนารี         
19 การบริหารองค์กรภาครัฐ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
20 จริยธรรมทางการบริหาร อ.สวาท ฮาดภักดี         
21 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อ.ภูษิต/อ.นิเทศ         
22 พฤติกรรมองค์การ อ.ทรงพล โชติกเวชกุล         
23 กฎหมายอาญา พระครูปริยัติสารการ,ดร.         
24 กฎหมายปกครอง ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล         
25 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี         
26 การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน อ.สวาท ฮาดภักดี         
27 การบริหารความเสี่ยง ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
28 การจัดการความรู้ในองค์ภาครัฐ อ.ภูษิต ปุลันรัมย์         
29 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี         
30 การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์          
31 วิทยาการการบริหารสมัยใหม่ อ.ทรงพล โชติกเวชกุล         
32 สัมมนาปัญหารัฐประศาสนศาสตร์          
33 ธรรมาภิบาลตามแนนวพระพุทธศาสนา อ.สวาท ฮาดภักดี         
34 การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
อ.ภูษิต/อ.นิเทศ         

35 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล         

           
 
 
 
 



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

กลุ่มวิชำแกนพระพุทธศำสนำ 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 พระไตรปิฎกศึกษา พระมหามิตร ฐิตป  ฺโญ, รศ.ดร         
2 ประวัติพระพุทธศาสนา พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.         
3 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระสมบัติ ฐิตญาโณ, ดร.         
4 งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

พระพุทธศาสนา 
ผศ.ดร.ประกอบ มีโคตรกอง         

5 มนุษย์กับสังคม ผศ.ดร.วิทยา/อ.พันทิวา         
6 พระวินัยปิฎก ผศ,ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ         
7 พระสุตตันตปิฎก พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ,ดร,         
8 ภาษาและการสื่อสาร พ.ม.ดาวสยาม,ผศ.ดร.         
9 พระอภิธรรมปิฎก พระมหามิตร ฐิตป  ฺโญ, รศ.ดร         
10 วรรณคดีบาลี พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร.         
11 ธรรมนิเทศ อ.สาคร ศรีละวรรณ         
12 ธรรมภาคปฏิบัติ          
13 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร         
14 เทศกาลและพิธีกรรมทาง 

พระพุทธศาสนา 
ผศ.ดร.พลเผา เพ็งวิภาศ         

           
           
           



แบบส ำรวจสื่อกำรเรียนกำรสอน 
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุดสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

วิชำชีพครู 

ที ่ รำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอน ต ำรำ หนังสือ เอกสำร
ค ำสอน 

เอกสำร
ประกอบ 
กำรสอน 

Power 
point 

ลำยมือ หนังสือ
ประกอบ 

 

1 ความเปน็ครูวิชาชีพ อ.นิพนธ เหลาหา / ผศ.อนุสรณ์ 
นางทะราช 

        

2 ภาษาและวัฒนธรรม พระรชต กตปุ  ฺโญ/ อ.ชยันต
บุญพิโย 
อ.สิทธิพล เวียงธรรม 

        

3 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ผศ.อนุสรณ์ นางทะราช         
4 การวัดและประเมินการเรียนรู้ ดร.ปาณจิตร/อ.บุญส่ง         
5 การประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นิเทศ/อ.สิทธิพล         
6 พุทธปรัชญาการศึกษา ผศ.ดร.ประยูร แสงใส         
7 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒          
           
           
           
           
           
           

 
 

 



 



คำนำ 

ห้องสมุดดิจิทัล (digital library) คือ ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
สารสนเทศที่อยู่หลาย ๆ แหล่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล มีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่คัดเลือก จัดเก็บ รวบรวม และจัดบริการเพื่อการเข้าถึง เผยแพร่ และสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นให้คงอยู่ เพ่ือพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ นิสิต ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้
ดำเนินการจัดทำระบบห้องสมุดดิจิทัล โดยได้ดำเนินการพัฒนาอยู ่ 2 ส่วน คือ การพัฒนาระบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาห้องสืบค้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และเท่าเทียม
กับมาตรฐานการศึกษาระดับสากล  

เอกสารสร ุปผลการดำเนินงานและขั ้นตอนการใช ้งานระบบห้องสมุดด ิจ ิท ัลน ี ้ ได ้กล ่าวถึง
กระบวนการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล ว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ก่อนที่
จะมาเป็นระบบห้องสมุดดิจิทัล และข้ันตอนวิธีการเข้าใช้งาน ซึ่งจะเป็นคู่มือให้กับผู้ใช้ได้ทำการศึกษาก่อนที่จะ
ลงมือเข้าใช้งานจริง โดยขณะที่จัดทำเอกสารอยู่นี้ ระบบห้องสมุดดิจิทัลได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 70 

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสรุปผลการดำเนินงานและขั้นตอนการใช้งานระบบห้องสมุด
ดิจิทัลเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอยู่บ้าง หากผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และนำไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 คณะผู้จัดทำ 
 สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 
 
  



สารบัญ 
 

• ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Digital Library 1 
- หนังสือ มจร 1 
- หนังสือเรียนบาลี 44 
- หนังสือต่างประเทศ 51 
- หนังสือวิชาชีพครู 101 
- หนังสือพจนานุกรม/สารานุกรม 119 
- เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี 121 
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 140 
- ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก 143 
- หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป 147 
- หนังสือหมวดปรัชญา 148 

ภาคผนวก 

• จัดเตรียมองค์ประกอบ 155 

• การให้บริการและการทำงานของระบบ 164 

• รายการเอกสารดิจิทัล 164 
 

 
 



คู่มือการใช้งานห้องสมดุดิจิทัล (Digital Library) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 ในการเข้าใช้บริการระบบ Digital Library นิสิตหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ 2 วิธีคือ  
1) เข้าใช้บริการได้ที่ห้องสืบค้น Digital Library ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณ

มหาเถร)  
2) เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ http://www.mcukk.com/digital-library/ หรือ สแกน QR Code ตามภาพ

ด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดง QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ Digital Library 

 เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บแล้ว จะเห็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือออกเป็นกลุ่มและประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. หนังสือ มจร 

 เป็นกลุ่มของหนังสือที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจำนวน 42 เล่ม (จำนวน
หนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยนิสิตหรือผู้ใช้บริการสามารถคลิกท่ีตัวเล่มหนังสือใด ๆ เพื่อเปิดอ่าน 

 
ภาพที่ 2 แสดงกลุ่มหนังสือ มจร 



ห น ้ า  | 2 

 
 หนังสือ มจร มีดังนี้ 

1) พระพุทธศาสนากับการฟื ้นตัวจากวิกฤติการ์โลก  เป็นรวมบทความประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 
23 – 25 พฤษภาคม 2553 มี 675 หน้า 

 
 

 
ภาพที่ 3 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับการฟ้ืนตัวจากวิกฤติการ์โลก 
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 2) การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา เป็นรวมบทความประชุมวิชาการทาง
พระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 10 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 21 – 22 
พฤษภาคม 2556 มี 686 หน้า 

 

 
ภาพที่ 4 เนื้อหาในหนังสือการศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก: มุมมองพระพุทธศาสนา 
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 3) วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เขียนโดย พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. เนื่องใน
โอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา
นานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2553 มี 
34 หน้า 

 

 
ภาพที่ 5 เนื้อหาในหนังสือวิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
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 4) พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนา การประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 
13 – 15 กันยายน พ.ศ.2551 มี 524 หน้า 

 

 
ภาพที่ 6 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ 
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 5) แนวการเขียนหัวข้อ โครงร่าง และวิทยานิพนธ์ แต่งโดย พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺ
โญ), รศ.ดร. มี 97 หน้า 

 

 
ภาพที่ 7 เนื้อหาในหนังสือแนวการเขียนวิทยานิพนธ์ 
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 6) กฎหมายทั่วไป แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 : 
มิถุนายน 2561 มี 254 หน้า 

 

 
ภาพที่ 8 เนื้อหาในหนังสือกฎหมายทั่วไป 
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 7) คณิตศาสตร์เบื้องต้น แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 6 : 
มิถุนายน 2561 มี 205 หน้า 

 

 
ภาพที่ 9 เนื้อหาในหนังสือคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
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 8) คำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ ์แต่งโดย อาจารย์ปลื้ม โชติษฐยางกูร พิมพ์ครั้งที่ 3 : ตุลาคม 2559 
มี 297 หน้า 

 

 
ภาพที่ 10 เนื้อหาในหนังสือคำบรรยายกฎหมายคณะสงฆ์ 
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 9) งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 : มิถุนายน 2560 มี 314 หน้า 

 

 
ภาพที่ 11 เนื้อหาในหนังสืองานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 10) ตรรกศาสตร์เบื้องต้น แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 
: มิถุนายน 2558 มี 228 หน้า 

 

 
ภาพที่ 12 เนื้อหาในหนังสือตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
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 11) แต่งแปลบาลี แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 : 
มิถุนายน 2560 มี 202 หน้า 

 

 
ภาพที่ 13 เนื้อหาในหนังสือแต่งแปลบาลี 
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 12) เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2561 มี 222 หน้า 

 

 
ภาพที่ 14 เนื้อหาในหนังสือเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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 13) เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 : ธันวาคม 2559 มี 296 หน้า 

 

 
ภาพที่ 15 เนื้อหาในหนังสือเทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 14) ธรรมนิเทศ แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม  
2561 มี 298 หน้า 

 

 
ภาพที่ 16 เนื้อหาในหนังสือธรรมนิเทศ 
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 15) ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 : 
มิถุนายน 2560 มี 186 หน้า 

 

 
ภาพที่ 17 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 1 
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 16) ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 : 
มีนาคม 2559 มี 168 หน้า 

 

 
ภาพที่ 18 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 2 
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 17) ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 : 
มีนาคม 2559 มี 224 หน้า 

 

 
ภาพที่ 19 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 3 
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 18) ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 : 
พฤษภาคม 2559 มี 183 หน้า 

 

 
ภาพที่ 20 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 4 
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 19) ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2 : 
มิถุนายน 2557 มี 149 หน้า 

 

 
ภาพที่ 21 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 5 
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 20) ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 : 
ตุลาคม 2556 มี 180 หน้า 

 

 
ภาพที่ 22 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 6 
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 21) ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 : 
กรกฎาคม 2556 มี 304 หน้า 

 

 
ภาพที่ 23 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคปฏิบัติ 7 
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 22) ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้ง
ที่ 4 : มิถุนายน 2560 มี 156 หน้า 

 

 
ภาพที่ 24 เนื้อหาในหนังสือธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
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 23) ประวัติพระพุทธศาสนา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 
3 : มิถุนายน 2560 มี 305 หน้า 

 

 
ภาพที่ 25 เนื้อหาในหนังสือประวัติพระพุทธศาสนา 
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 24) ปรัชญาเบื้องต้น แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 5  : 
กรกฎาคม 2561 มี 247 หน้า 

 

 
ภาพที่ 26 เนื้อหาในหนังสือปรัชญาเบื้องต้น 
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 25) พระไตรปิฎกศึกษา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3 : 
มิถุนายน 2561 มี 254 หน้า 

 

 
ภาพที่ 27 เนื้อหาในหนังสือพระไตรปิฎกศึกษา 
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 26) พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2559 มี 414 หน้า 

 

 
ภาพที่ 28 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
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 27) พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2559 มี 346 หน้า 

 

 
ภาพที่ 29 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
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 28) พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2560 มี 360 หน้า 

 

 
ภาพที่ 30 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
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 29) พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2559 มี 336 หน้า 

 

 
ภาพที่ 31 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 
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 30) พระพุทธศาสนาเถรวาท แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 
1 : พฤษภาคม 2560 มี 380 หน้า 

 

 
ภาพที่ 32 เนื้อหาในหนังสือพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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 31) พระวินัยปิฎก แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 
2559 มี 338 หน้า 

 

 
ภาพที่ 33 เนื้อหาในหนังสือพระวินัยปิฎก 
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 32) พระสุตตันตปิฎก แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2  
ตุลาคม 2559 มี 198 หน้า 

 

 
ภาพที่ 34 เนื้อหาในหนังสือพระสุตตันตปิฎก 
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 33) พระอภิธรรมปิฎก แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2 
ตุลาคม 2559 มี 250 หน้า 

 

 
ภาพที่ 35 เนื้อหาในหนังสือพระอภิธรรมปิฎก 
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 34) พุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2559 มี 326 หน้า 

 

 
ภาพที่ 36 เนื้อหาในหนังสือพุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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 35) ภาษากับการสื่อสาร แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2: 
ตุลาคม 2559 มี 268 หน้า 

 

 
ภาพที่ 37 เนื้อหาในหนังสือภาษากับการสื่อสาร 
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 36) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 2: 
พฤษภาคม 2559 มี 266 หน้า 

 

 
ภาพที่ 38 เนื้อหาในหนังสือภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
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 37) มนุษย์กับสังคม แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 3: 
ตุลาคม 2559 มี 246 หน้า 

 

 
ภาพที่ 39 เนื้อหาในหนังสือมนุษย์กับสังคม 
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 38) วรรณคดีบาลี แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที ่ 3: 
มิถุนายน 2561 มี 194 หน้า 

 

 
ภาพที่ 40 เนื้อหาในหนังสือวรรณคดีบาลี 
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 39) วัฒนธรรมไทย แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 5: 
พฤศจิกายน 2558 มี 288 หน้า 

 

 
ภาพที่ 41 เนื้อหาในหนังสือวัฒนธรรมไทย 
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 40) การปกครองคณะสงฆ์ไทย แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์
ครั้งที่ 3: มิถุนายน 2560 มี 329 หน้า 

 

 
ภาพที่ 42 เนื้อหาในหนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทย 
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 41) ศาสนาทั่วไป แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ์ครั ้งที ่ 5: 
กรกฎาคม 2559 มี 279 หน้า 

 

 
ภาพที่ 43 เนื้อหาในหนังสือศาสนาทั่วไป 
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 42) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน แต่งโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพ์ครั้งที่ 2: มีนาคม 2558 มี 242 หน้า 

 

 
ภาพที่ 44 เนื้อหาในหนังสือเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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2. หนังสือเรียนบาลี 
 เป็นกลุ่มหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนภาษาบาลี ประกอบด้วยหนังสือที่ตีพิมพ์โดยบริษัทหรือ
โรงพิมพ์ทั่วไป ซึ่งทางวิทยาเขตขอนแก่นได้จัดซื้อเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 7 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 45 แสดงกลุ่มหนังสือเรียนบาลี  

1) โครงสร้างภาษาบาลี 1 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3 รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺ
ตมปญฺโญ พิมพ์ครั้งที่ 2: มิถุนายน 2561 มี 232 หน้า 

 
ภาพที่ 46 แสดงหน้าปกหนังสือ โครงสร้างภาษาบาลี 1 (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3) 
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ภาพที่ 47 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ โครงสร้างภาษาบาลี 1 (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3) 

 2) โครงสร้างภาษาบาลี 2 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 4 รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺ
ตมปญฺโญ พิมพ์ครั้งที่ 2: มิถุนายน 2561 มี 303 หน้า 

 
ภาพที่ 48 แสดงหน้าปกหนังสือ โครงสร้างภาษาบาลี 2 (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 4) 
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 3) โครงสร้างภาษาบาลี 3 วิธีการแปลอรรถกถา ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 รวบรวมและเรียบเรียงโดย 
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ พิมพ์ครั้งที่ 2: พฤศจิกายน 2561 มี 265 หน้า 

 

 
ภาพที่ 49 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ โครงสร้างภาษาบาลี 3 วิธีการแปลอรรถกถา ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 
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 4) หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 1 รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ 
อุตฺตมปญฺโญ และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 2: กุมภาพันธ์ 2561 มี 142 หน้า 

 

 
ภาพที่ 50 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน ทักษะการใช้ไวยากรณ์ 1 
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 5) วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2 รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ 
พิมพ์ครั้งที่ 2: กุมภาพันธ์ 2561 มี 152 หน้า 

 

 
ภาพที่ 51 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ วากยสัมพันธ์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 2 

 
  



ห น ้ า  | 49 

 
 6) พจนานุกรมศัพท์เชิงอรรถพระไตรปิฎก (ส่วนที่ 1) รวบรวมและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ 
คุ้มครอง พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2562 มี 400 หน้า 

 

 
ภาพที่ 52 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ พจนานุกรมศัพท์เชิงอรรถพระไตรปิฎก 
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7) พจนานุกรมศัพท์เชิงอรรถพระไตรปิฎก (ส่วนที่ 2) รวบรวมและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ 

คุ้มครอง พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2562 มี 426 หน้า 

 

 
ภาพที่ 53 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ พจนานุกรมศัพท์เชิงอรรถพระไตรปิฎก 
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3. หนังสือต่างประเทศ 
 เป็นกลุ่มของหนังสือที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวแนวคิด หลัก
ภาษาและความรู้ทั่วไป มีจำนวน 50 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 54 แสดงกลุ่มหนังสือต่างประเทศ  

 1) No Mud, No Lotus (The Art of Transforming Suffering) แต่งโดย Thich Nhat Hanh เป็น
ของสำนักพิมพ์ Parallax Press มี 118 หน้า  

 
ภาพที่ 55 แสดงหน้าปกหนังสือ No Mud, No Lotus (The Art of Transforming Suffering) 
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 2) Old Path White Clouds แต่งโดย Thich Nhat Hanh เป็นของสำนักพิมพ์ Parallax Press มี 
551 หน้า 

 

 
ภาพที่ 56 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Old Path White Clouds 
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 3) Peace Is Every Step แต่งโดย Thich Nhat Hanh เป็นของสำนักพิมพ์ Parallax Press มี 146 
หน้า 

 

 
ภาพที่ 57 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Peace Is Every Step 
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 4) Savor Mindful Eating, Mindful Life แต่งโดย Thich Nhat Hanh และ Dr.Lilian Cheung เป็น
ของสำนักพิมพ์ HarperCollins e-books มี 312 หน้า 

 

 
ภาพที่ 58 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Savor Mindful Eating, Mindful Life 
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 5) All in One, One in All แต่งโดย Thich Nhat Hanh จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดย 
Kong Meng San Phor Kark See Monastery มี 141 หน้า 

 

 
ภาพที่ 59 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ All in One, One in All 
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 6) True Love A Practice for Awakening the Heart แต่งโดย Thich Nhat Hanh โดยสำนักพิมพ์ 
Shambhala มี 93 หน้า 

 

 
ภาพที่ 60 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ True Love A Practice for Awakening the Heart 
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 7) No Death, No Fear แต่งโดย Thich Nhat Hanh โดยสำนักพิมพ์ Riverhead Books มี 210 
หน้า 

 

 
ภาพที่ 61 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ No Death, No Fear 
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 8) I am Malala - The Story of the Girl Who Stood Up for Education แต ่ ง โ ด ย  Malala 
Yousafzai และ Christina Lamb จากสำนักพิมพ์ Weidenfeld & Nicolson มี 195 หน้า 

 

 
ภาพที่ 62 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ I am Malala 
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 9) Say It Like Obama แต่งโดย Shel Leanne จากสำนักพิมพ์ Mc Graw Hill มี 242 หน้า 

 

 
ภาพที่ 63 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Say It Like Obama 
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 10) Aung San Suu Kyi แต่งโดย Judy L. Hasday จากสำนักพิมพ์ Chelsea House มี 129 หน้า 

 

 
ภาพที่ 64 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Aung San Suu Kyi 
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 11) English for Everyone จากสำนักพิมพ์ DK Publishingมี 362 หน้า 

 

 
ภาพที่ 65 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English for Everyone 
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 12) Introduction to Law โดย Jaap Hage และ Bram Akkermans บรรณาธิการ จากสำนักพิมพ์ 
Springer มี 347 หน้า 

 

 
ภาพที่ 66 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Introduction to Law 
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 13) political philosophy แต่งโดย Dudley Knowles จากสำนักพิมพ์ Routledge มี 409 หน้า 

 

 
ภาพที่ 67 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ political philosophy 
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 14) English in Everyday Life แต่งโดย Stephen E. Brown และ Ceil Lucas จากสำนักพิมพ์ Mc 
Graw Hill มี 162 หน้า 

 

 
ภาพที่ 68 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English in Everyday Life 
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 1 5 )  Buddha A Story of Enlightenment แ ต ่ ง โ ด ย  Deepak Chopra จ า ก ส ำ น ั ก พ ิ ม พ์  
HarperCollins e-books มี 925 หน้า 

 

 
ภาพที่ 69 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Buddha A Story of Enlightenment 
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16) Gandhi แปลโดย Mahadev Desai จากสำนักพิมพ์ Gandhi Book Centre มี 269 หน้า 

 

 
ภาพที่ 70 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Gandhi 
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 17) Karl Marx แต่งโดย David McLellan จากสำนักพิมพ์ Papermac มี 495 หน้า 

 

 
ภาพที่ 71 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Karl Marx 
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 18) Web design with html and css digital classroom แต่งโดย Jeremy Osborn, Jennifer 
Smith และ the AGI Training Team จากสำนักพิมพ์ Wily Publishing, Inc. มี 307 หน้า 

 

 
ภาพที่ 72 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Web design with html and css digital classroom 
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 19) Spoken English Flourish Your Language ปรับปรุงโดย Robert Carmen จากสำนักพิมพ์ 
Abhishek Publications มี 227 หน้า 

 

 
ภาพที่ 73 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Spoken English Flourish Your Language 
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 20) English Grammar in Use แต่งโดย Raymond Murphy สำนักพิมพ์ Cambridge University 
Press มี 399 หน้า 

 

 
ภาพที่ 74 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English Grammar in Use 
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 21) Psychology A Self Teaching Guide English แต่งโดย Frank J. Bruno สำนักพิมพ์ John 
Wiley & Sons, Inc. มี 289 หน้า 

 

 
ภาพที่ 75 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Psychology A Self Teaching Guide English 
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 22) Spoken English learned quickly แต่งโดย Lynn Lundquist จัดทำให้ดาวน์โหลดแบบไม่มี
ค่าใช้จ่ายจาก Spoken Language International มี 438 หน้า 

 

 
ภาพที่ 76 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Spoken English learned quickly   
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 23) Effortless English Learn to Speak English Like A Native แต่งโดย A.J. Hoge จัดพิมพ์โดย 
Effortless English LLC มี 131 หน้า 

 

 
ภาพที่ 77 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Effortless English Learn to Speak English Like A Native 
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 24) English Made Easy Volume One แต ่ ง โ ด ย  Jonathan Crichton และ  Pieter Koster 
สำนักพิมพ์ Tuttle Publishing มี 193 หน้า 

 

 
ภาพที่ 78 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English Made Easy Volume One 

  



ห น ้ า  | 75 

 
 25) English Made Easy Volume Two แต ่ ง โ ด ย  Jonathan Crichton และ  Pieter Koster 
สำนักพิมพ์ Tuttle Publishing มี 193 หน้า 

 

 
ภาพที่ 79 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English Made Easy Volume Two 
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 26) The Philosophy of Psychology แต ่ ง โ ด ย  George Botterill และ  Peter Carruthers 
สำนักพิมพ์ Cambridge University Press มี 310 หน้า 

 

 
ภาพที่ 80 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ The Philosophy of Psychology 
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 27) How to Meditate a step-by-step guide to the art and science of meditation แต่งโดย 
John Novak สำนักพิมพ์ Jaico Publishing House มี 99 หน้า 

 

 
ภาพที่ 81 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ How to Meditate 

  



ห น ้ า  | 78 

 
 28) How to Win Every Argument แต่งโดย Madsen Pirie สำนักพิมพ์ Continuum International 
Publishing Group มี 196 หน้า 

 

 
ภาพที่ 82 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ How to Win Every Argument 
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 29) PHILOSOPHY OF RELIGION แต่งโดย Keith E. Yandell สำนักพิมพ์ Routledge มี 425 หน้า 

 

 
ภาพที่ 83 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ PHILOSOPHY OF RELIGION 
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 30) The Meditator's Handbook แต่งโดย David Fontana สำนักพิมพ์ Thorsons มี 255 หน้า 

 

 
ภาพที่ 84 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ The Meditator's Handbook 
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 31) Understanding Our Mind แต่งโดย Thich Nhat Hanh สำนักพิมพ์ Parallax Press มี 266 
หน้า 

 

 
ภาพที่ 85 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Understanding Our Mind 
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 32) How to love แต่งโดย Thich Nhat Hanh สำนักพิมพ์ Parallax Press มี 122 หน้า 

 

 
ภาพที่ 86 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ How to love 
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 33) How to relax แต่งโดย Thich Nhat Hanh สำนักพิมพ์ Parallax Press มี 103 หน้า 

 

 
ภาพที่ 87 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ How to relax 
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 34) How to Sit แต่งโดย Thich Nhat Hanh สำนักพิมพ์ Parallax Press มี 104 หน้า 

 

 
ภาพที่ 87 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ How to Sit 

  



ห น ้ า  | 85 

 
 35) Inside the Now meditations on time แต่งโดย Thich Nhat Hanh สำนักพิมพ์ Parallax 
Press มี 115 หน้า 

 

 
ภาพที่ 88 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Inside the Now meditations on time 
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 36) CAMBRIDGE English Phonetics and Phonology แต ่ ง โ ด ย  Peter Roach ส ำน ั ก พ ิ ม พ์  
Cambridge University Press มี 307 หน้า 

 

 
ภาพที่ 89 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ CAMBRIDGE English Phonetics and Phonology 
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 37) English Phonetics and Phonology แต่งโดย Philip Carr สำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell มี 
382 หน้า 

 

 
ภาพที่ 90 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English Phonetics and Phonology 
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 38) Introduction to English Phonetics and Phonology แต่งโดย Ulrike Gut สำนักพิมพ์ Peter 
Lang มี 229 หน้า 

 

 
ภาพที่ 91 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Introduction to English Phonetics and Phonology 

  



ห น ้ า  | 89 

 
 39) Phonetics แต่งโดย Rachael-Anne Knight สำนักพิมพ์ Cambridge University Press มี 318 
หน้า 

 

 
ภาพที่ 92 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Phonetics 
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 40) The Sounds of Language แต่งโดย Elizabeth C. Zsiga สำนักพิมพ์ Wiley Blackwell มี 
494 หน้า 

 

 
ภาพที่ 93 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ The Sounds of Language 
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 41) 600 Essential Words for the TOEIC Test แต่งโดย Lin Lougheed สำนักพิมพ์ Barron’s มี 
187 หน้า 

 

 
ภาพที่ 94 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ 600 Essential Words for the TOEIC Test 
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 42) Building skills for the New TOEIC tests แต ่งโดย Lin Lougheed สำนักพิมพ์ Pearson 
Longman มี 359 หน้า 

 

 
ภาพที่ 95 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Building skills for the New TOEIC tests 
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 43) English Pronunciation in Use แต่งโดย Mark Hancock สำนักพิมพ์ Cambridge University 
Press มี 201 หน้า 

 

 
ภาพที่ 96 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ English Pronunciation in Use 
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 44) SKILLS FOR THE TOEIC TEST แต่งโดย COBUILD สำนักพิมพ์ Collins มี 256 หน้า 

 

 
ภาพที่ 97 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ SKILLS FOR THE TOEIC TEST 
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 45)  Very Easy TOEIC แต ่ ง โดย  Anne Taylor และ Garrett Byrne สำน ักพ ิมพ ์  Compass 
Publishing มี 262 หน้า 

 

 
ภาพที่ 98 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Very Easy TOEIC 
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 46 )  Forest Recollections Wandering Monks in Twentieth Century แต ่ ง โ ด ย  Kamala 
Tiyavanich สำนักพิมพ์ University of Hawaii Press มี 427 หน้า 

 

 
ภาพที่ 99 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Forest Recollections Wandering  

Monks in Twentieth Century 
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 47 )  Adventures of the Mad Monk Ji Gong แต ่ ง โ ดย  Guo Xiaoting สำน ั กพ ิ ม พ์  Tuttle 
Publishing มี 587 หน้า 

 

 
ภาพที่ 100 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Adventures of the Mad Monk Ji Gong 

  



ห น ้ า  | 98 

 
 48) The Monk Who Sold His Ferrari แต่งโดย Robin S. Sharma สำนักพิมพ์ HarperCollins 
Publishers มี 208 หน้า 

 

 
ภาพที่ 101 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ The Monk Who Sold His Ferrari 
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49) The Forest Monks of Sri Lanka An Anthropological and Historical แต่งโดย Michael 

Carrithers สำนักพิมพ์ Oxford University Press มี 328 หน้า 

 

 
ภาพที่ 102 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ The Forest Monks of Sri Lanka  

An Anthropological and Historical 
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50) Zen Mind, Beginner's Mind แต่งโดย Shunryu Suzuki สำนักพิมพ์ Weatherhill มี 141 หน้า 

 

 

ภาพที่ 103 แสดงเนื้อหาภายในหนังสือ Zen Mind, Beginner's Mind 
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4. หนังสือวิชาชีพครู 
 เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครู เหมาะสำหรับนิสิตคณะครุศาสตร์อ่านและศึกษา ทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับทัศนะทางการศึกษา และความเป็นครู มีจำนวน 18 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 104 แสดงหนังสือในกลุ่ม หนังสือวิชาชีพครู 

 1) เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แต่งโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย มี 205 หน้า  

 
ภาพที่ 105 แสดงหนังสือเพ่ือนคู่คิด มิตรคู่ครู 

  



ห น ้ า  | 102 

 
 2) ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 
119 หน้า  

 

 
ภาพที่ 106 แสดงหนังสือ ครูเพ่ือศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง 
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 3) บันเทิงชีวิตครู แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 140 หน้า  

 

 
ภาพที่ 107 แสดงหนังสือ บันเทิงชีวิตครู 
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 4) วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 226 หน้า 

 

 
ภาพที่ 108 แสดงหนังสือ วิจัยชั้นเรียน เปลี่ยนครู 
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 5) คู่มือครูมืออาชีพฉบับย่อ แต่งโดย สมหญิง สายธนู สำนักพิมพ์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) มี 
121 หน้า 

 

 
ภาพที่ 109 แสดงหนังสือ คู่มือครูมืออาชีพฉบับย่อ 
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 6) การจัดการเรียนรู้สู่วิถีผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่งโดย กีรติค คุวสานนท์ สำนักพิมพ์ คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 53 หน้า 

 

 
ภาพที่ 110 แสดงหนังสือ การจัดการเรียนรู้สู่วิถีผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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 7) New Gen Is Now คนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 แต่งโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักพิมพ์ โคคูน แอนด์โค จำกัด มี 52 หน้า 

 

 
ภาพที่ 111 แสดงหนังสือ New Gen Is Now คนรุ่นใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
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 8) การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 
74 หน้า 

 

 
ภาพที่ 112 แสดงหนังสือ การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
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 9) เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 192 หน้า 

 

 
ภาพที่ 113 แสดงหนังสือ เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ 
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 10) วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ์ มี 417 หน้า 

 

 
ภาพที่ 114 แสดงหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21 
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 11) สนุกกับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ มี 
388 หน้า 

 

 
ภาพที่ 115 แสดงหนังสือ สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 
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 12) สอนเด็กให้เป็นคนดี แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 148 หน้า 

 

 
ภาพที่ 116 แสดงหนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี 
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 13) เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 270 หน้า 

 

 
ภาพที่ 117 แสดงหนังสือ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
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 14) แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แต่งโดย สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ
สำนักพิมพ์ ไม่ระบุ มี 148 หน้า 

 

 
ภาพที่ 118 แสดงหนังสือ แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 15) การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก แต่งโดย วิจารณ์ พาณิช สำนักพิมพ์ มูลนิธิสยามกัมมาจล มี 214 
หน้า  

 

 
ภาพที่ 119 แสดงหนังสือ การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก 
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 16) ทัศนะทางการศึกษา แต่งโดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ สำนักพิมพ์ เคล็ดไทย จำกัด มี 282 หน้า 

 

 
ภาพที่ 120 แสดงหนังสือ ทัศนะทางการศึกษา 
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 17) สภาวะการศึกษาไทย 2561-2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล แต่งโดย สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มี 142 หน้า 

 

 
ภาพที่ 121 แสดงหนังสือ สภาวะการศึกษาไทย 2561-2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล 
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 18) รายงานการศึกษาไทย 2561 แต่งโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักพิมพ์ สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา มี 294 หน้า 

 

 
ภาพที่ 122 แสดงหนังสือ รายงานการศึกษาไทย 2561 
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5. หนังสือพจนานุกรม/สารานุกรม 

 เป็นหนังสือในกลุ่มพจนานุกรมและสารานุกรม สำหรับให้นิสิตและผู้เข้าใช้บริการได้เปิดอ่านและ
ศึกษาถึงความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ  มีจำนวน 2 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 123 แสดงหนังสือในกลุ่มพจนานุกรม/สารานุกรม 

1) พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 แต่งโดย ราชบัณฑิตยสถาน สำนักพิมพ์ ธนาเพลส มี 204 หน้า 

 
ภาพที่ 124 แสดงหนังสือ พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 
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2) พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 แต่งโดย ราชบัณฑิตยสถาน สำนักพิมพ์ ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต มี 164 

หน้า 

 

 
ภาพที่ 125 แสดงหนังสือ พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 
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6. เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี 

 หนังสือ เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี เป็นหนังสือที่อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชานั้น ๆ 
จัดทำ เรียบเรียง หรือแต่งขึ้น เพื่อใช้ประกอบการสอนภายในรายวิชาของตน ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์ หรือจัด
จำหน่ายเหมือนหนังสือทั่วไป ในระบบห้องสมุดดิจิทัลนี้ จะแบ่งเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ แยกตามชั้นปี แต่ในขณะ
ที่จัดทำเอกสารขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลอยู่นั้น เอกสารบางฉบับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
พัฒนาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงขอแนะนำเอกสารที่ทำแล้วเสร็จก่อน ดังนี้ 
 6.1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 1) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา
ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 ขณะนี้มี 3 เล่ม ดังนี้  

 
ภาพที่ 126 แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 3 

 1.1) นิเทศน์ศาสตร์ในพระไตรปิฎก เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา นิเทศน์ศาสตร์ใน
พระไตรปิฎก รหัสวิชา 101 310 ใช้สอนนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดำเนินการสอนโดย ดร.
อดุลย์ หลานวงศ์ 
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ภาพที่ 127 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 1.2) พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา พุทธศาสนากับ
ภูมิปัญญาไทย รหัส 104 322 ดำเนินการสอนโดย พม.สำรอง สญฺญโต/พม.ณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภานี,ดร. 

 
ภาพที่ 128 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 
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 1.3) พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา พุทธธรรม
กับสังคมไทย รหัส 101 325 ดำเนินการสอนโดย พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญโญ ,ดร. / พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสน
วิภาณี,ดร. 

 
ภาพที่ 129 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 2) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4 เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4 ขณะนี้มี 5 เล่ม โดยแบ่งตู้ชั้น
หนังสือเป็น 2 ตู้ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 130 แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4 ตู้ที่ 1 
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 2.1 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก เอกสารการสอนในรายวิชา รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก รหัส
วิชา 101 467 ใช้สอนนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดำเนินการสอนโดย พระครูสุตธรรมภานี,ผศ.
ดร. 

 
ภาพที่ 131 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 

 2.2 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ อกสารประกอบการสอนในรายวิชา พระพุทธศาสนากับ
เศรษฐศาสตร์ รหัส 101 427 ดำเนินการสอนโดย พม.พิสิฐ / ดร.ธีร์ดนัย 

 
ภาพที่ 132 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
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ภาพที่ 133 แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 4 ตู้ที่ 2 

 2.3 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน เอกสารการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนากับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน รหัส 101 431 ดำเนินการสอนโดย พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร. / พระภาณุวัฒน์ จนฺทว
ฑฺฒโน 

 
ภาพที่ 134 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2.4 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 
รหัส 101 415 สอนโดย พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. 
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ภาพที่ 135 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 

 2.5 พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พระพุทธศาสนากับสิทธิ
มนุษยชน รหัส 101 430 สอนโดย ดร.สุธิพงษ์ สวัสดิ์ทา 

 
ภาพที่ 136 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน 
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6.2 สาขาวิชาปรัชญา 

 1) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาปรัชญา เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 ขณะนี้มี 4 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 137 แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 

 1.1 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 
รหัส 104 309 สอนโดย ผศ.ดร.จรัส ลีกา 

 
ภาพที่ 138 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ 
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 1.2 อภิปรัชญา เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อภิปรัชญา รหัส 104 308 สอนโดย ผศ.
ดร.จักรพรรณ วงษ์พรพนัน 

 
ภาพที่ 139 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา อภิปรัชญา 

 1.3 พุทธปรัชญามหายาน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พุทธปรัชญามหายาน รหัส 104 
307 สอนโดย ผศ.ดร พลเผ่า เพ็งวิภาศ 

 
ภาพที่ 140 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พุทธปรัชญามหายาน 
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 1.4 ญาณวิทยา เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ญาณวิทยา รหัส104 327 สอนโดย พระ
มหาปพน กตสาโร,ผศ.ดร. 

 
ภาพที่ 141 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ญาณวิทยา 

 2) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาปรัชญา เป็นกลุ่มหนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 ขณะนี้มี 2 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 142 แสดงเอกสารประกอบการสอนสาขาวิชาปรัชญา ชั้นปีที่ 3 

 2.1 จริยศาสตร์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยศาสตร์ รหัส 104 326 สอนโดย 
พระมหาสมบัตร ฐิตญาโณ,ดร. / ผศ.ดร.จรัส ลีกา 
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ภาพที่ 143 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา จริยศาสตร์ 

 2.2 พระพุทธศาสนากับสิ ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพุทธปรัชญากับ
สิ่งแวดล้อม รหัส 104 403 สอนโดย พระมหาประทีป สญญโม 

 
ภาพที่ 144 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 
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6.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 1) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจำนวน 2 เล่ม 
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 145 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 1.1 ปรัชญาการเมือง เอกสารประกอบการสอนวิชา ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น รหัส 401 206 
สอนโดย ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 

 
ภาพที่ 146 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ปรัชญาการเมือง 
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 1.2 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 
รหัส 401 206 สอนโดย ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล 

 
ภาพที่ 147 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 

 2) เอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีจำนวน 2 เล่ม 
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 148 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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 2.1 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเมืองการ
ปกครองเปรียบเทียบ รหัส 401 308 สอนโดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล 

 
ภาพที่ 149 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 

 2.2 อาเซียนศึกษา เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อาเซียนศึกษา รหัส 401 312 สอนโดย 
ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล 

 
ภาพที่ 150 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา อาเซียนศึกษา 
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6.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 1) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ มีจำนวน 1 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 151 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 1.1 หลักการแปล เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการแปล รหัส 302 315 สอนโดย 
อ.ชยันต์ บุญพิโย 

 
ภาพที่ 152 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการแปล 
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 6.5 สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 

 1) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ มีจำนวน 1 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 153 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 

 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนาศาสตร์ รหัส 401 301 สอนโดย อ.สวาท ฮาดภักดี 

 
ภาพที่ 154 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

  



ห น ้ า  | 136 

 
 2) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ มีจำนวน 1 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 155 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ 

 2.1 จริยธรรมสำหรับนักบริหารและธรรมาภิบาล เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรม
ทางการบริหาร รหัส 402 313 สอนโดย อ.สวาท ฮาดภักดี 

 
ภาพที่ 156 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา จริยธรรมสำหรับนักบริหารและธรรมาภิบาล 
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 6.6 สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 1) เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์ มีจำนวน 1 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 157 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์ 

 1.1 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักกฎหมาย รหัส 408 456 สอนโดย พระครูปริยัตสารการ,ดร. 

 
ภาพที่ 158 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 
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 6.7 เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 

 เป็นกลุ่มของเอกสารประกอบการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาใดๆ เนื่องจากเป็นวิชาที่เรียน
ร่วมกันทุกสาขาวิชา มีจำนวน 4 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 159 แสดงเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 

 1) กฎหมายทั่วไป เอกสารประกอบการสอนรายวิชา กฎหมายทั่วไป รหัส 000 109 สอนโดย
อาจารย์ ดร.ปรัชญา มีโนนทองมหาศาล 

 
ภาพที่ 160 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา กฎหมายทั่วไป 
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 2) มนุษย์กับสังคม เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มนุษย์กับสังคม รหัส 000 101 สอนโดย 
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี / อ.พันทิวา ทับภูมี 

 
ภาพที่ 161 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา มนุษย์กับสังคม 

 3) พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา พื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 000 242 สอนโดย ดร.สุนทร สายคำ / อ.นิรันดร เลิศวีรพล 

 
ภาพที่ 162 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4) วรรณคดีบาลี เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วรรณคดีบาลี รหัส 000 145 สอนโดย พม.โยธิน 
โยธิโก,รศ.ดร. 

 
ภาพที่ 163 แสดงเอกสารประกอบการสอนวิชา วรรณคดีบาลี 

7. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

 7.1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 เป็นวิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีจำนวน 4 เล่ม 
ดังนี้ 

 
ภาพที่ 164 แสดงวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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 1) ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ 

 
ภาพที่ 165 แสดงวิทยานิพนธ์เรื่อง ปมาณิกา ๔ ของพระเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านการเผยแผ่ 

 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาสันนกรรมกับชีวิตหลังความตาย 

 
ภาพที่ 166 แสดงวิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาสันนกรรมกับชีวิตหลังความตาย 
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 3) การศึกษาพหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
ภาพที่ 167 แสดงวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาพหุสัจจะในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 4) ศึกษาพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพของบุรพกษัตริย์ไทย 

 
ภาพที่ 168 แสดงวิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาพิธีกรรมการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพของบุรพกษัตริย์ไทย 
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8. ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

 8.1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 เป็นดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มีจำนวน 1 เล่ม 

ดังนี้ 

 
ภาพที่ 169 แสดงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 1) การจัดการขันธ์ 5 เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ในพระพุทธศาสนา 

 
ภาพที่ 170 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การจัดการขันธ์ 5 เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ในพระพุทธศาสนา 
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 8.2 สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 เป็นดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มีจำนวน 5 

เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 171 แสดงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

 1) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 172 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
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 2) การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารวิชาการสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

 
ภาพที่ 173 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

 3) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 174 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 4) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
ภาพที่ 175 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 5) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารเชิงพุทธของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง 

 
ภาพที่ 176 แสดงดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารเชิงพุทธของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง 
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9. หนังสือหมวดความรู้ทัว่ไป 

 เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอ้ี 
ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส ซึ่งจำแนกหนังสือในห้องสมุดออกเป็น 10 
หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section)  
 ในหมวดนี้ เป็นหมวด 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป ขณะนี้มีหนังสือ
จำนวน 2 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 177 แสดงหนังสือในหมวดความรู้ทั่วไป 

 9.1 หนังสือ Fast Forward Book 

 
ภาพที่ 178 แสดงหนังสือ Fast Forward Book 
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 9.2 หนังสือ เข็ม 

 
ภาพที่ 179 แสดงหนังสือ เข็ม 

10 หนังสือหมวดปรัชญา 

 เป็นกลุ่มหนังสือหมวด 100 – ปรัชญาและจิตวิทยา ขณะนี้มีหนังสือ 9 เล่ม ดังนี้ 

 
ภาพที่ 180 แสดงหนังสือในหมวดปรัชญา 
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 10.1 คู่มืออภิปรัชญา 

 
ภาพที่ 181 แสดงหนังสือคู่มืออภิปรัชญา 

 10.2 ประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา 

 
ภาพที่ 182 แสดงหนังสือประวัติและวิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา 

 

  



ห น ้ า  | 150 

 
 10.3 ปรัชญาชีวิต คาลิล ยิบราน 

 
ภาพที่ 183 แสดงหนังสือปรัชญาชีวิต คาลิล ยิบราน 

 10.4 ปรัชญา 

 
ภาพที่ 184 แสดงหนังสือปรัชญา 
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 10.5 ปรัชญากรีก 

 
ภาพที่ 185 แสดงหนังสือปรัชญากรีก 

 10.6 ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก 

 
ภาพที่ 186 แสดงหนังสือปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก 
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 10.7 ปรัชญากับวิถีชีวิต 

 
ภาพที่ 187 แสดงหนังสือปรัชญากับวิถีชีวิต 

 10.8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 

 
ภาพที่ 188 แสดงหนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ 
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 10.9 ปรัชญาทางสายกลาง 

 
ภาพที่ 189 แสดงหนังสือปรัชญาทางสายกลาง 

 

  



ห น ้ า  | 154 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

ห้องสมุดดิจิทัล (digital library) เป็นห้องสมุดในยุคดิจิทัลที่เก็บรวบรวมสื่อการเรียนในรูปแบบดิจิทัล 
ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ ภาพ หรือ เสียงที่บันทึกไว้ ห้องสมุดดิจิทัลตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนผู้สอนยุคปัจจุบันและอนาคตที่เป็นคนเจเนอเรชั่นแซดและวายในสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อย  ๆ  คน
เหล่านี้ที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์  ห้องสมุดแบบคลาสสิกแต่เดิมที่เต็ม
ไปด้วยหนังสือและเป็นสถานที่ให้มานั่งศึกษาค้นคว้าเงียบ ๆ คนเดียวเป็นหลักไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ ณ 
ปัจจุบันของคนเหล่านี้ และยังก่อให้เกิดปัญหาการความไม่เพียงพอของพ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บหนังสือ การสั่งหนังสือ
ที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สนใจสามารถยืมออนไลน์ผ่านระบบห้องสมุดและอ่านได้บนเครื่องแท็บเล็ตส่วน
บุคคลได้1 ห้องสมุดดิจิทัล กับ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีความหมายใกล้เคียงกัน ห้องสมุดดิจิทัลเป็น
ความก้าวหน้าล่าสุดของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า ห้องสมุดดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน และการปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น และได้มอบหมายให้กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล ดังนี้ 

 1. จัดเตรียมองค์ประกอบ โดยในแง่ของการจัดโครงสร้างสารสนเทศและค้นคืน ห้องสมุดดิจทิัลมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 
1.1) คอลเลคชันดิจิทัล 
เป็นเอกสารหรือสารสนเทศที่ห้องสมุดเก็บรวบรวมไว้ เป็นสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการค้นคืน อาจเป็น

เอกสารฉบับเต็ม หรือ ตัวแทนเอกสาร (เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป) อยู่ในรูปสื่อดิจิทัลคือ เป็นไฟล์
ข้อความ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เว็บเพ็จ เป็นต้น 

ในการจัดทำคอลเลคชันดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ร่วมมือกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และนางสาวศิรดา เก่งสาคร บรรณารักษ์ บรรยาย
เรื่อง “กระบวนการจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ (e-book) และเทคนิคในการจัดทำ e-
book” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
เมตตาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM 

 
1 https://www.arts.chula.ac.th/~pgateway/Arts100/id-11.html 



ห น ้ า  | 156 

 

 

 
ภาพที่ 190 บรรยายกาศการอบรมการจัดการระบบหนังสือประกอบการเรียนออนไลน์ 
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1.2) กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดดิจิทัลมีทั ้งที่อยู ่ภายในห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศจาก

ภายนอก เช่น บริษัทผู้ให้บริการ ห้องสมุดจึงต้องจัดโครงสร้างสารสนเทศเพื่อให้ค้นคืนได้ พร้อมทั้งจัดทำ link 
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับแหล่งสารสนเทศภายนอก ห้องสมุดต้องตรวจสอบ link ต่างๆ ตลอดเวลาเพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทันทีท่ีต้องการ 

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ เลือกใช้โปรแกรม anyflip จากเว็บไซต์ anyflip.com ตามที่ได้
อบรมมา เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดยคุณสมบัติของโปรแกรมนี้คือ แปลงแฟ้มเอกสารที่เป็น 
PDF ให้อยู่ในรูปของเอกสาร e-Book แบบ Flip Album นั่นคือ ผู้ใช้งานสามารถพลิกหน้าหนังสือบนหน้าจอ
เสมือนพลิกหน้าหนังสือจริงๆ  

 
ภาพที่ 192 หน้าเว็บโปรแกรมการจัดทำอีบุ๊ค anyflip.com 

 
ภาพที่ 193 หน้าเว็บโปรแกรมระบบอีบุ๊คเมื่อทำเสร็จแล้ว 
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ภาพที่ 194 หน้าหนังสืออีบุ๊ค เมื่อเปิดอ่าน 

 ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นสารสนเทศนั้น เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ (บรรณารักษ์) ได้แบ่งข้อมูล
หนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้ 

• หนังสือตำราของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

• หนังสือเรียนบาลี 

• หนังสือต่างประเทศ 

• หนังสือวิชาชีพครู 

• คู่มือ 

• หนังสือทั่วไป 

• พจนานุกรม / สารานุกรม 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาปรัชญา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาปรัชญา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาปรัชญา 
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• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาปรัชญา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขารัฐศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขานิติศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขานิติศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขานิติศาสตร์ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมศึกษา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศึกษา 

• เอกสารประกอบการสอนปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา 

• วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

• วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 

• วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
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• วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

• ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

• ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา 

• ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

• ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

• 000 ความรู้ทั่วไป 

• หมวด 100 ปรัชญา 

• หมวด 200 ศาสนา 

• หมวด 300 สังคมศาสตร์ 

• หมวด 400 ภาษาศาสตร์ 

• หมวด 500 วิทยาศาสตร์ 

• หมวด 600 เทคโนโลยี 

• หมวด 700 ศิลปะ 

• หมวด 800 วรรณคดี 

• หมวด 900 ประวัติศาสตร์ 

• นวนิยาย / เรื่องสั้น 

• พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมื่อเจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ นำลิงค์ของหนังสือแต่ละ
ประเภทไปรวบรวมจัดทำเป็นหน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล สำหรับเผยแพร่ให้นิสิตได้ทราบและใช้บริการต่อไป 

ที่อยู่ของเว็บห้องสมุดดิจิทัล คือ 
 - http://www.mcukk.com/digital-library/ 
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ภาพที่ 195 แสดงหน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล http://www.mcukk.com/digital-library/ 
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 ในส่วนของหมวดเอกสารประกอบการสอนระดับปริญญาตรี จะมีหน้าต่าง pop-up ให้เลือกระดับชั้น
ปี และสาขาวิชา 

 
ภาพที่ 196 แสดงการเลือกเอกสารประกอบการสอน ตามระดับชั้นและสาขาวิชา 

 
ภาพที่ 197 แสดงชั้นวางหนังสือ อีบุ๊ค ตามระดับชั้นและสาขาวิชาที่เลือก 

1.3) การให้บริการสารสนเทศ 
บริการสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ แบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
- งานบริการเทคนิค หรือ งานวิเคราะห์สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการคัดเลือก การจัดหมวดหมู่ การทำ

รายการ การทำเมตาเดต้า การทำดรรชนี/สาระสังเขปเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นเนื้อหาสารสนเทศในฐานข้อมูล  
- งานบริการผู้ใช้ ครอบคลุมงานที่ประสานและติดต่อกับผู้ใช้ เช่น การจัดทำหน้าเว็บไซต์ การค้นหา 

การเผยแพร่ การค้นคืน การจัดส่ง การสงวนรักษา เป็นต้น 
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1.4) ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้ คือ กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิทัล ดังนั้น ในการออกแบบและพัฒนา

ห้องสมุดดิจิทัล จำเป็นต้องพิจารณาความต้องการและลักษณะของผู้ใช้ ในที่นี้ กลุ่มผู้ใช้บริการคือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น ในการจัดทำห้องสมุดดิจิทัลนั้นจะให้บริการเฉพาะนิสิตเท่านั้น 
เป็นการภายในโดยไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ 

1.5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำห้องสมุดดิจิทัล เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่
เชื่อมองค์ประกอบต่างๆ ของห้องสมุดดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถดำเนินงานและจัดบริการได้โดยอาศัย
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
ภาพที่ 198 ห้องบริการสืบค้น Digital Library 
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2. การให้บริการและการทำงานของระบบ 
2.1 การให้บริการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำห้องบริการสืบค้น Digital 

Library บริเวณชั้น 3 อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์คอย
ให้บริการจำนวน 7 เครื่อง เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 17.00 น. 

2.2 การทำงานของระบบ 
ลักษณะการทำงานของระบบห้องสมุดดิจิทัล จะทำงานผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยผู ้มาใช้บริการ

สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจาก shortcut บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้คอยให้บริการ จากนั้น
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรายการต่างๆ จากเมนูได้ตามต้องการ 
 

    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 199 แผนผังการทำงานของระบบ 

 3. รายการเอกสารดิจิทัล 
 บรรณารักษ์ห้องสมุดได้จัดทำรายการเอกสารดิจิทัลไว้ ดังนี้ 

ประเภท ลิงค์หนังสือ 
หนังสือ มจร https://anyflip.com/bookcase/iovpd 
หนังสือเรียนบาล ี https://anyflip.com/bookcase/ebkkf 
หนังสือต่างประเทศ https://anyflip.com/bookcase/okvmx 
หนังสือวิชาชีพครู https://anyflip.com/bookcase/ccccf 
คู่มือ  
หนังสือท่ัวไป  

ฐานข้อมูล
สารสนเทศดิจิทัล 

https://anyflip.com/bookcase/iovpd
https://anyflip.com/bookcase/ebkkf
https://anyflip.com/bookcase/okvmx
https://anyflip.com/bookcase/ccccf
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ประเภท ลิงค์หนังสือ 

พจนานุกรม / สารานุกรม https://anyflip.com/bookcase/acliw 
เอกสารประกอบการสอนปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 1  
เอกสารประกอบการสอนปรญิญาตรี ช้ันปีท่ี 2 https://anyflip.com/bookcase/ftcrb 
เอกสารประกอบการสอนปรญิญาตร ี

ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา https://anyflip.com/bookcase/ecoxe 
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา https://anyflip.com/bookcase/ujgao 
ช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา https://anyflip.com/bookcase/qbtah 

https://anyflip.com/bookcase/yumyw 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาปรัชญา  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาปรัชญา  
ช้ันปีท่ี 3 สาขาปรัชญา https://anyflip.com/bookcase/nszra 
ช้ันปีท่ี 4 สาขาปรัชญา https://anyflip.com/bookcase/njdjz 
ช้ันปีท่ี 1 สาขารัฐศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 2 สาขารัฐศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 3 สาขารัฐศาสตร ์ https://anyflip.com/bookcase/hikdl 
ช้ันปีท่ี 4 สาขารัฐศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 1 สาขารัฐประศาสนาศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 2 สาขารัฐประศาสนาศาสตร ์ https://anyflip.com/bookcase/gfxkt 
ช้ันปีท่ี 3 สาขารัฐประศาสนาศาสตร ์ https://anyflip.com/bookcase/fjkva 
ช้ันปีท่ี 4 สาขารัฐประศาสนาศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 1 สาขานิติศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 2 สาขานิติศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 3 สาขานิติศาสตร ์ https://anyflip.com/bookcase/tuptm 
ช้ันปีท่ี 4 สาขานิติศาสตร ์  
ช้ันปีท่ี 1 สาขาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาภาษาอังกฤษ https://anyflip.com/bookcase/fiwic 
ช้ันปีท่ี 3 สาขาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปีท่ี 4 สาขาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปีท่ี 1 สาขาภาษาไทย  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาภาษาไทย  
ช้ันปีท่ี 3 สาขาภาษาไทย  
ช้ันปีท่ี 4 สาขาภาษาไทย  
ช้ันปีท่ี 1 สาขาสังคมศึกษา  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาสังคมศึกษา  

https://anyflip.com/bookcase/acliw
https://anyflip.com/bookcase/ftcrb
https://anyflip.com/bookcase/ecoxe
https://anyflip.com/bookcase/ujgao
https://anyflip.com/bookcase/qbtah
https://anyflip.com/bookcase/yumyw
https://anyflip.com/bookcase/nszra
https://anyflip.com/bookcase/njdjz
https://anyflip.com/bookcase/hikdl
https://anyflip.com/bookcase/gfxkt
https://anyflip.com/bookcase/fjkva
https://anyflip.com/bookcase/tuptm
https://anyflip.com/bookcase/fiwic
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ประเภท ลิงค์หนังสือ 

ช้ันปีท่ี 3 สาขาสังคมศึกษา  
ช้ันปีท่ี 4 สาขาสังคมศึกษา  

วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา https://anyflip.com/bookcase/skdff 
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา  
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑติ สาขารัฐศาสตร ์  
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑติ สาขาพุทธบริหารการศึกษา  
วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา https://anyflip.com/bookcase/dnpeg 
ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา  
ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา https://anyflip.com/bookcase/itqon 
ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

รายการเอกสารแยกตามหมวดหมู่ 
000 ความรู้ทั่วไป https://anyflip.com/bookcase/ztvrn 
100 ปรัชญา https://anyflip.com/bookcase/nbupu 
200 ศาสนา https://anyflip.com/bookcase/swyir  

300 สังคมศาสตร ์  
400 ภาษาศาสตร ์  
500 วิทยาศาสตร ์  
600 เทคโนโลย ี  
700 ศิลปะ  
800 วรรณคด ี  
900 ประวัติศาสตร ์  
นวนิยาย / เรื่องสั้น https://anyflip.com/bookcase/gpybr 
พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย https://anyflip.com/bookcase/nkchk 

* ช่องที่ว่าง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
 

 

https://anyflip.com/bookcase/skdff
https://anyflip.com/bookcase/dnpeg
https://anyflip.com/bookcase/itqon
https://anyflip.com/bookcase/ztvrn
https://anyflip.com/bookcase/nbupu
https://anyflip.com/bookcase/swyir
https://anyflip.com/bookcase/gpybr
https://anyflip.com/bookcase/nkchk

