สรุปการใช้บริการห้องสมุดสมาชิกกรมพัฒนาที่ดนิ
วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2554
ตามโครงการความร่วมมือการให้บริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตร ระหว่างสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ของสมาชิกกรมพัฒนาที่ดิน
ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2554 (จํานวน 31 วัน) ได้ดังนี้
1. การเข้าใช้สํานักหอสมุด
วัน/เดือน/ปี
1 มี.ค. 54 – 31 มี.ค. 54
รวม

จํานวนการเข้าใช้หอสมุด (ครั้ง/คน)
4/4
4/4 คน

2. การใช้บริการยืมหนังสือ : มีการใช้บริการจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
หน่วยงาน
1
2

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ส่วนวิจัยกายภาพดิน
รวม

จํานวนการยืม
(เล่ม)
1
2
3

3. การใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลของสํานักหอสมุด : มีผู้มาใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
1 21 มี.ค. 54 ดร.สถาพร ใจอารีย์
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
2 30 มี.ค. 54 ดร.สถาพร ใจอารีย์
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
4. การขอไฟล์ Fulltext ผ่านทางอีเมล์ (ผูป้ ระสานงานโครงการ download file fulltext ให้) : ไม่มี
ผู้ใช้บริการ

5. การใช้บริการ AG-eRequest : มีจํานวน 33 Request ดังนี้
Date
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
No.
1
2 มี.ค. 54 นางสาวคศิกาญจน์ สุขมี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
2
7 มี.ค. 54 นายสุรชัย สุวรรณชาติ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี
กลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน
3
7 มี.ค. 54 นายสุรชัย สุวรรณชาติ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี
กลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4

8 มี.ค. 54

คศิกาญจน์ สุขมี

5

8 มี.ค. 54

คศิกาญจน์ สุขมี

6

8 มี.ค. 54

วรรณา สุวรรณวิจิตร

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
อุบลราชธานี กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

Title
วัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์จากน้ําส้มควันไม้ (Wood ประกอบการ
vinegar)
ปฏิบัติงาน

ผลประเมิน
ยังไม่ประเมิน

การใช้ดินขาวในการปรับปรุงบํารุงดิน
(use kaolinite for improvement)
การใช้เบนโทไนต์จากพืช (utility
bentonite)

ประเมินแล้ว

ทําวิจัย

ทําวิจัย ,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ธาตุอาหารในพืชตระกูลถั่ว (Nutrients in ประกอบการ
Legumes)
ปฏิบัติงาน

ยังไม่ประเมิน

จุลินทรียใ์ นดิน (Microorganisms in the ประกอบการ
soil)
ปฏิบัติงาน

ยังไม่ประเมิน

ทําวิจัย,
ผลของปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ําหมักชีวภาพต่อ
ประกอบการ
การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชผัก เช่น
ถั่วฝักยาว ฟักทอง แตงโม หรือพืชผักอื่นๆ ปฏิบัติงาน
(Effect of organic fertilizer on
growth and yield on vegetable.
(etc.Yard long bean, Pumpkin and
Water melon)

ยังไม่ประเมิน

ยังไม่ประเมิน

No.
7

Date
9 มี.ค. 54

ชื่อ-สกุล
ภรภัทร นพมาลัย

หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

8

14 มี.ค. 54

ฐิติพร วีระประสิทธิ์

9

14 มี.ค. 54

กุลวดี ภาร์ดวาจ

10

14 มี.ค. 54

อริศรา พึ่งพา

11

15 มี.ค.54

นางสาวนิรมล เกษณา

12

15 มี.ค.54

นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์

13

15 มี.ค. 54

นายธนัญชย์ ดําขํา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่วนวิเคราะห์และวางระบบ
ข้อมูล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่วนวิเคราะห์และวางระบบ
ข้อมูล
กรมพัฒนาที่ดิน
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
สํานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง
ภัยทางการเกษตร ส่วนวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สํานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยง
ภัยทางการเกษตร ส่วนวิจัยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Title
วัตถุประสงค์
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ ป้องกันและ ประกอบการ
ปรับปรุงการชะล้างพังทลายของดิน
ปฏิบัติงาน
ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือ ประกอบการ
ชื่อ (digital signature)
ปฏิบัตงิ าน

ผลประเมิน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
ยังไม่ประเมิน

เขียนเว็บไชต์ โดยภาษาจาวา ดอทเน็ต เอ
เอสพี (websit by java .net asp)

ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ประเมินแล้ว

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบ ประกอบการ
เครือข่าย (Security Auditing Service) ปฏิบัติงาน
ปาล์มน้ํามัน (oil palm)
ทําวิจัย

ยังไม่ประเมิน

แบบจําลองเพื่อวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน
ทําวิจัย,
และไนโตรเจน (carbon and nitrogen ประกอบการ
model)
ปฏิบัติงาน
ทําวิจัย,
การศึกษาการยอมรับของเกษตรกรในการ
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการจัดการดิน น้ํา
ประกอบการ
และพืชเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทย ใน
ปฏิบัติงาน
พื้นที่ปลูกมะนาวจังหวัดนครปฐม (Study
of Accept Suggestion of Farmer to
use Thai Soil Management Program
in Lemon Field of Nakhonpathom
Province)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ประเมินแล้ว

ประเมินแล้ว

No.
14

Date
16 มี.ค. 54

ชื่อ-สกุล
พาทินี ดีวิชา

หน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

Title
เกี่ยวกับเว็บไซต์ (website)

15

16 มี.ค. 54

ดวงดอม กําเนิดทรัพย์

กรมพัฒนาที่ดิน สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การเขียนกราฟบนเว็บไซต์ (graph on
website)

16

16 มี.ค. 54

อริศรา พึ่งพา

17

16 มี.ค. 54

อริศรา พึ่งพา

กรมพัฒนาที่ดิน สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

18

16 มี.ค. 54

อริศรา พึ่งพา

19

16 มี.ค. 54

อริศรา พึ่งพา

20

16 มี.ค. 54

วิโรจน์ เผ่าวัฒนา

21

20 มี.ค. 54

นพมณี สุวรรณัง

วัตถุประสงค์
ทํา
วิทยานิพนธ์
ทําวิจัย,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network
Management System)
การบริหารความเสี่ยงด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk
Management)
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักเทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภัยด้านระบบ
ประกอบการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
เครือข่าย (Security Management)
ปฏิบัติงาน
กรมพัฒนาที่ดิน สํานักเทคโนโลยี
ภัยคุกคามที่มตี ่อระบบเครือข่าย
ประกอบการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Threats on Computer System)
ปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ชลบุรี กลุ่ม ผลงานวิจัยการปลูก ผลผลิต และการแปร
ทําวิจัย
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
รูป กาแฟพันธุ์อราบิก้าในประเทศไทย
(Research of planting yields and
coffee product of arabica variety in
Thailand)
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน การย่อยสลายและการปลดปล่อยธาตุ
ทําวิจัย
ส่วนวิทยบริการ
อาหารของเพอราเรียและแฝกในสวน
ยางพาราในเขตฝนต่ํา (Decomposition
and Nutrient Release of Pueraria

ผลประเมิน
ยังไม่ประเมิน
ยังไม่ประเมิน

ประเมินแล้ว
ประเมินแล้ว

ยังไม่ประเมิน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

No.

Date

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน

22

21 มี.ค. 54

สิรินภา ชินอ่อน

23

25 มี.ค. 54

นางสาวนภัสสร โน๊ตศิริ

24

29 มี.ค. 54

นางสาววิมลภัทร์ ภูมคิ ้า

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
นครราชสีมา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

25

29 มี.ค. 54

วิมลภัทร์ ภูมคิ ้า

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
นครราชสีมา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

26

29 มี.ค. 54

วิมลภัทร์ ภูมคิ ้า

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
นครราชสีมา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

27

29 มี.ค. 54

วิมลภัทร์ ภูมคิ ้า

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
นครราชสีมา กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดินส่วนวิจัย
และพัฒนาจุลนิ ทรีย์สําหรับพืชปรับปรุง
ดิน
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม

Title
and Vetiver in the low rainfall
zone)
การใช้แหนแดงในนาข้าว (using azolla
in paddy field)

วัตถุประสงค์

ผลประเมิน

ทําวิจัย,
ประกอบการ

ยังไม่ประเมิน

กลไกการเคลื่อนที่ และการดูดสะสมโลหะ ประกอบการ
หนักในพืช (mechanism and
ปฏิบัติงาน
accumulation for heavy metal
transport in plants)
การสํารวจดิน (soil survey)
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
การเขียนคําบรรยายหน้าตัดดิน (Field
book for dascribling and sampling
soils)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร (statt)

การปลูกชวนชม (flower)

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ประเมิน

ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ยังไม่ประเมิน

ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

28

Date
29 มี.ค. 54

ชื่อ-สกุล
นางสาวประไพพิศ ศรีมา
วงษ์

หน่วยงาน
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ดิน
สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี
กลุ่มวิเคราะห์ดิน

29

29 มี.ค. 54

นางสาวประไพพิศ ศรีมา
วงษ์

30

30 มี.ค. 54

นางสาวขวัญหทัย ปั้นศรี

31

31 มี.ค. 54

น.ส. ลลิดา ชัยเนตร

สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนวิจัยกายภาพดิน

32

31 มี.ค. 54

น.ส. ลลิดา ชัยเนตร

สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส่วนวิจัยกายภาพดิน

Title
กิจกรรมจุลินทรีย์ในดินที่มีถ่านชีวภาพ
(microorganism activity in soil with
biochar)
ปริมาณธาตุอาหารในดินที่ใส่ถ่านชีวภาพ
(Nutrient in soil with biochar
amendment)
ศึกษาผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนต่อผลผลิตกระเจี๊ยบเขียว (study
on organic fertilizer high for
efficiency to CEC of productivity
okra)
การประเมินรอบการให้น้ําระดับไร่นา โดย
อาศัยสมบัติทางกายภาพของดิน (The
estimation of farm irrigation by soil
physic property)
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ความชื้นของดินภายใต้แรงดึงบรรยากาศ
ที่เก็บตัวอย่างดินโดยวิธีต่างๆ (The
correlation of soil water retention
at different soil sampling method)

วัตถุประสงค์
ทําวิจัย,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ทําวิจัย,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ทําวิจัย

ผลประเมิน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
ยังไม่ประเมิน

ทําวิจัย,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

ประเมินแล้ว

ทําวิจัย,
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
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Date
31 มี.ค. 54

ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
Title
นางสาววรรณพร พลแสง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ อิทธิพลของสารปรับปรุงดินทราย (พด.
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
10) ร่วมกับหินฟอสเฟตต่อผลผลิตมัน
สําปะหลังในพื้นที่ดินทราย (Influence
of soil amendment material LDD10
with rock phosphate on cassava
production in sandy soil)

** ผลการประเมินมีความสําคัญต่อการปรับปรุงการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่านประเมินผลการสืบค้นด้วย

วัตถุประสงค์
ทําวิจัย

ผลประเมิน
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

