สรุปการใชบริการ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2553
ตามโครงการความร ว มมื อ การให บ ริ ก ารห อ งสมุ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ด า นการเกษตร ระหว า ง
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปขอมูลการใชบริการตางๆ ของสมาชิก
กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 2553 (จํานวน 31 วัน) ไดดังนี้
1. การเขาใชสํานักหอสมุด
วัน/เดือน/ป

จํานวนการเขาใชหอสมุด (ครั้ง/คน)

01 ต.ค.53 – 31 ต.ค. 53

3/3

รวม

3/3

2. การใชบริการยืมหนังสือ : ไมมีผูใชบริการ (เนื่องจากหองสมุดปดใหบริการยืมหนังสือ เพราะปรับปรุง
อาคาร)
3. การใชบริการสืบคนฐานขอมูลของสํานักหอสมุด : มีผูมาใชบริการสืบคนฐานขอมูลจํานวน 5 คน ดังนี้
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป

ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

1

13/ต.ค./53

รวิยา ทองยน

สพข. 1

2

19/ต.ค./53

อภันตรี พฤกษพงศ

สวจ.

3

29 ต.ค. 53

นิสา มีแสง

สวจ.

4

29 ต.ค. 53

เกษมศรี มานิมนต

สวจ.

5

29 ต.ค. 53

วรรยา สุธรรมชัย

สวจ.

4. การขอไฟล Fulltext ผานทางอีเมล (ผูป ระสานงานโครงการ download file fulltext ให) : ไมมีผูใชบริการ

2

5. การใชบริการ AG-eRequest : มีจํานวน 11 Request ดังนี้
No.
1

Date

ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

Title

11

เสาวลักษณ

ศูนยปฏิบัติการโครงการ Isolation and Characterization of

ตุลาคม

วงคเทียน

จัดการพัฒนาที่ดินตาม

2553

หลาย

พระราชประสงค หนอง Promoting Rhizobacterium
พลับ -กลัดหลวง

วัตถุประสง

ผล

ค

ประเมิน

ทําวิจยั

ประเมิน

Mutants of the Plant Growth-

แลว

Pseudomonas putida GR12-2 That
Overproduce Indoleacetic Acid

2

12

ลิขิต พลยศ

สํานักปองกันภัย

แบบจําลองการกักเก็บคารบอนใน

ตุลาคม

ธรรมชาติและความ

2553

เสี่ยงภัยทางการเกษตร

ทําวิจยั ,

ประเมิน

ไมยืนตน (carbon sequestration

ประกอบกา

แลว

models in planting trees)

รปฏิบัติงาน

สวนวิเคราะหพื้นที่
วิกฤตจากภัยธรรมชาติ
3

12

ลิขิต พลยศ

สํานักปองกันภัย

พลวัตรของคารบอนในดินภายใต

ตุลาคม

ธรรมชาติและความ

การจัดการดินแบบตางๆ (Soil

2553

เสี่ยงภัยทางการเกษตร

carbon dynamics in various

สวนวิเคราะหพื้นที่

managements)

ทําวิจยั

ประเมิน
แลว

วิกฤตจากภัยธรรมชาติ
4

5

12

ลิขิต พลยศ

สํานักปองกันภัย

การประยุกตใชระบบการปลูกขาว

ตุลาคม

ธรรมชาติและความ

แบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

2553

เสี่ยงภัยทางการเกษตร

(Application of System of Rice

สวนวิเคราะหพื้นที่

Intensification for increase rice

วิกฤตจากภัยธรรมชาติ

yield)

13

น.ส. รวิยา

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

อัตราของการใชถานชีวมวลกับ

ตุลาคม

ทองยน

เขต 1 ปทุมธานี กลุม

ผักคะนาหรือการปลูกผักอื่น ๆ (rate

วิชาการเพื่อการพัฒนา

of biochar with kale or vegetable

ที่ดิน

planting)

2553

ทําวิจยั

ประเมิน
แลว

ทําวิจยั

ประเมิน
แลว

3

6

13

น.ส. รวิยา

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

ประโยชนและอัตราการใชถานชีว

ตุลาคม

ทองยน

เขต 1 ปทุมธานี กลุม

มวลกับการปลูกสมหรือไมผล ขาว

วิชาการเพื่อการพัฒนา

ขาวโพด คะนา (Benefit and rate of

ที่ดิน

biochar with orange or fruit tree

2553

ทําวิจยั

ประเมิน
แลว

rice maize and kale planting)
7

13

นายสุรชัย

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

การจัดการดินดางเพื่อปลูกขาวโพด

ตุลาคม

สุวรรณชาติ

เขต 1 ปทุมธานี กลุม

และพืชทองถิน่ ที่ขึ้นไดตาม

วิชาการเพื่อการพัฒนา

ธรรมชาติ (Alkaline soil

ที่ดิน

management for grown maize and

2553

ทําวิจยั

ยังไม
ประเมิน

local plant)
8

19

พันธุทิพย

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

ศึกษาการใชผลิตภัณฑ

ตุลาคม

ปานกลาง

เขต 11 สุราษฎรธานี

เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนา

กลุมวิชาการเพื่อการ

ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต และ คุณภาพ

พัฒนาที่ดิน

ของผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยว

2553

ทําวิจยั

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ของผักอินทรียในชวงฤดูรอนและ
ฤดูฝนในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน
(Study on biotechnology product
of LDD for increase product and
post harvest quality of organic
vegetables in summer and rainy
season in upper southern region of
Thailand)
9

19

พันธุทิพย

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

การปรับปรุงดินจากวัสดุเหลือใช

ตุลาคม

ปานกลาง

เขต 11 สุราษฎรธานี

ของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมเพื่อ

กลุมวิชาการเพื่อการ

การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นทีภ่ าคใต

พัฒนาที่ดิน

ตอนบน (Soil Improvement from

2553

Waste of Palm Oil Mills for Oil

ทําวิจยั

ยังไม
ประเมิน

4

Palm Plantation in Upper Southern
Region)
10 19
ตุลาคม

พันธุทิพย

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

ศึกษาอัตราการใชและประสิทธิภาพ

ปานกลาง

เขต 11 สุราษฎรธานี

ของสารเพื่อควบคุมและปองกัน

กลุมวิชาการเพื่อการ

เพลี้ยแปงโดยใชสารเรงซุปเปอร

พัฒนาที่ดิน

พด.7 (Study on rate and effective

2553

ทําวิจยั

อยูระหวาง
ดําเนินการ

of herbicide (from Super LDD7) to
control Aphid powder)
11 19
ตุลาคม

พันธุทิพย

สํานักงานพัฒนาที่ดิน

การใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ

ปานกลาง

เขต 11 สุราษฎรธานี

ของกรมพัฒนาที่ดินรวมกับการ

กลุมวิชาการเพื่อการ

ปลูกหญาแฝกเพื่อเพิ่มคุณภาพของ

พัฒนาที่ดิน

ผลผลิตทุเรียนในจังหวัดระนอง

2553

ทําวิจยั

อยูระหวาง
ดําเนินการ

(Biotechnology Product of LDD
and Vetiver Grass Usage to
Increase Quality of Durian in
Ranong Province)
** ผลการประเมินมีความสําคัญตอการปรับปรุงการใหบริการ จึงขอใหผูใชบริการทุกทานประเมินผลการ
สืบคนดวย

