
ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิมเตมิ 

- หอ้งสมุดน่าจะมี Journal ของ stem cell มากขึน รวมทงัสามารถขอ full text จาก Wiley Interscience 

- ควรซือ E-Journal ยอ้นหลงัไปซกั  ปีจนถึงปัจจบุนั 

- อยากให้มหาวทิยาลยัใหน้ศ. Download paper ของทุกๆปีไดใ้นฐานขอ้มูลทีสําคญัๆ เช่น Sciencedirect , 

Nature, Pubmed  

- อยากใหใ้ชฐ้านขอ้มูลของ Nature Protocal ไดค้รับ 

- We need more accessible journal in cluding more volumes for the accessible ones. We need their support 

from our library. 

- อยากใหมี้การสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงที Journal มากกวา่ เพราะมีบาง Journal ทีตอ้งการใช้ แต่

มหาวทิยาลยัไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 

- บทความบางบทความยงัไม่สามารถ Download ไดจ้าก MathScinet จะดีมาก หากจาํนวนบทความที

สามารถดาวน์โหลดไดเ้พิมขึน 

- อยากใหมี้ฐานขอ้มูลทางคณิตศาสตร์มากกวา่นี 

- ถา้มีหนงัสือ หรือเอกสารแนะนาํเกียวกบัฐานขอ้มูลทางวิชาการ จะดีมาก 

- อยากใหมี้ฐานขอ้มูลของหนงัสือเยอะๆกวา่นี ตวัอย่างเช่น Reference บางอนัเป็นหนงัสือ ใช่ Paper  

- อยากใหรั้บ Paper เกียวกบัทาง Bio มากขนึ เพราะปัจจบุนังานส่วนใหญ่มกัอิงทางBioมากขึน 

- อยากให้มี reaxys.com เพือช่วยในการหาขอ้มูล /ช่วนย่นระยะเวลาในการหาขอ้มลู 

-อยากได ้reaxy เพิมและอยากใหS้cifiderยงัคงอยูค่รับ  

- เวลา Search Database โดยใช้เน็ทนอกมหาวทิยาลยั แลว้สามารถ link database ของมหาวทิยาลยัผ่านe-

journal แต่ปรากฎวา่บาง journal สามารถเปิดได ้

- Thieme & Journals เขา้ยากมาก 

- อยากdownload paper ใหไ้ดค้รบทุกปี 

- อยากได ้Journal Current in Organic Chemistry ของ Wiley Interscience 

- บางเวบ็เขา้ไปแลว้ไม่สามารถเปิด Journal ทีตอ้งการไดท้งัทียงัเป็นปีใหม่ๆอยู ่ไม่แน่ใจวา่เป็นเฉพาะของ 

Journal นนัหรือเปล่า ทีไม่ไดร้ับ แต่รับ Journal อนืทีเป็นของฐานขอ้มูลนนั 

- น่าจะมีของ reaxys เพิมเพราะมี data ใหอ้่านเลย ทาํใหส้ามารถรู้ขอ้มูลของ paper ทีเปิดไม่ได ้

- อยากให้มีฐานขอ้มูลของ reaxys เพิมมา เพราะเป็นฐานขอ้มูลทีน่าสนใจ 

- สําหรับนศ.ในทางเคมี รู้สึกวา่ Wiley Interscience จะเป็น web ที download journal ไดน้อ้ยกวา่ webอนื ซึง

บางอนัเป็นหวัขอ้ทีน่าสนใจ 

- อยากให้ journal ใน Wiley Interscience เปิดไดห้ลายๆ journal 

- อยากใหมี้ความร่วมมือในการยมื Journal หรือ book จากมหาวทิยาลยัอืนๆ ให้กวา้งขวางมากขึน เช่นยือม

จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



- ใหส้ามารถได ้full article ทุกเรือง 

- หอ้งสมุดสตางค์บริการดีเยียมเสมอค่ะ สมกบัคาํขวญัทีว่า “More Than a Library” จริงๆ 

- ทางมหาวิทยาลยัควรใหก้ารสนบัสนุนในการเขา้ถึง database มากขึน 

- บาง journal ไม่สามารถ download ไดจ้ากหอ้งสมุด เช่น Biocatalysis and transformation 

- Can you train vs how to use that program 

- วารสารเก่าๆ ทางดา้น insect ecology ไม่สามารถหาขอ้มลูได ้และมีไม่พอ ทาํให้ยากต่อการวิจยั 

- น่าจะมีการอบรมตามความสนใจในงานวิจยัเพิมเติม เพราะบางฐานขอ้มูลไม่เคยเขา้ถึงเลยค่ะ 

- ฐานขอ้มูลเยอะเพียงพอคะ่ 

-I need the paper from journal name “Proteomics” but Mahidol did not subscribe it 

- ในปี  ไม่สามารถดาวน์โหลด full text จาก Oxford Journal ได ้ทาํใหพ้ลาดโอกาสในการอ่านงานวจิยั

ทีน่าสนใจ เช่นใน Journal of Experimental Botany, Plant Cell Physiology 

- ช่วงเดอืนสิงหานี internet ชา้มาก 

- ควรจะขยายจาํนวนผูใ้ช ้account ในการ login เขา้ใช้งาน 

- อยากให้เพิม journal ใหม้ากกวา่นีใหค้รอบคลุมทุกสาขาวชิา 

- เนืองจากปัจจุบนั internet ทีใชต้ามบา้นเป็นระบบ hi-speed จึงไมส่ามารถ log in เขา้อ่าน/ใชบ้ริการ

หอ้งสมุดจากบา้นได ้ขอเรียนเสนอเพือพิจารณาการให้บริการหอ้งสมุดซึงใชจ้ากบา้นไดด้ว้ยค่ะ 

- Subscribe all Nature’s // Nature Physics , Nature photonics, Nature Nanotechnology 

- อยากใหมี้บทความของปีเก่ากวา่  ใน ScienceDirect (ถอยไปอีกสกั  ปี) 

- เพิม Database ทีเป็น Current topics 

- อยากใหซื้อ/สมคัร Protocal, Book เพิม โดยเฉพาะของ Springer 

- เพิม computer ในการสืบคน้ขอ้มูลเพิม  

- อยากใหใ้ชง้านได ้+ โหลดได ้ไวๆ เร็วๆ เวบ็ไม่ล่ม ไม่ติดๆดบัๆ 

- Springer E-book มีหนงัสือน่าสนใจหลายเล่ม ไม่เฉพาะหนงัสือ วิทยาศาสตร์เท่านนั คอมพิวเตอร์ดว้ย 

- ฐานขอ้มูลของ Education นอ้ยไปหน่อย 

- ควรมีการอบรมการใช้ฐานขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์อย่างนอ้ยเทอมละ  ครัง 

- อยากให้มีการจดัประชุมเพือการศึกษาการเรียนรู้ วธีิการหาขอ้มูล, paper ใน web ทีคนส่วนใหญ่ไม่ค่อย

รู้จกั แต่มีประโยชน ์

- คอมคณะวทิย ์(หอ้งสมุดสตางค์) หากมีโปรแกรม Endnote ก็จะสะดวกมากขึน  

- ระบบ Antivirus มีประสิทธิภาพดีมาก 

- กฎระเบียบการใช้ทรัพยากร ทาํใหห้อ้งสมุดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 

- มารยาทของผูใ้ชห้อ้งสมุดโดยรวมค่อนขา้งดี 

- Wiley Interscience อยากอ่าน อยากได ้paper หลายครังมาก แตเ่ปิดไม่ค่อยได ้เพราะตอ้งซือ  



- มหาวทิยาลยัควรซือ Journal มากขึนตามความจาํเป็นของนกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


