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คำนำ
หนัง สือ คู่มื อการใช้ ห้อ งสมุ ด เป็น หนั ง สื อที่ ให้ ข้อมู ลความรู้ เรื่ องการใช้ บริ การต่ างๆที่ มีใ น
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ หนังสือ นี้ให้รายละเอียดข้อมูล วิธีการใช้ประโยชน์สูง สูดจาก
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายที่รวบรวมไว้ในห้องสมุด ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมีทั้ง ข้อมูลแบบ
เอกสารต้ น ฉบั บ และข้ อ มู ลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเลื อ กใช้ เ พื่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ใน
สาขาวิชาที่ตนกาลังศึกษาอยูไ่ ด้ตลอดเวลา
หนังสือคู่มือนี้ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น กว่ าหนัง สือ คู่มื อที่ เคยจั ดท าในปี พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ในปั จจุ บัน ข้อ มูล สารสนเทศที่พิ มพ์ เผยแพร่
ส่วนมากจัดทาในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) และฐานข้อมูลต่างๆ (databases)
ข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดในห้องสมุดสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด ผ่านอุปกรณ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ไอแพด (IPAD) หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone) เป็นต้น ดังนั้น การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันจึงสามารถเข้าถึง ได้สะดวก รวดเร็วได้
มากขึ้น และสามารถสืบค้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
นอกจากห้องสมุดจักจัดหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว ทางห้องสมุด ยัง ได้สร้างความ
ร่ ว มมื อ ระบบเครื อ ข่ า ยกั บ ห้ อ งสมุ ด ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ของภาครั ฐ และภาคเอกชน ซึ่ ง คั้ ง แต่ ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นมา ห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายทั้ง หมด 3 เครือข่าย ได้แก่
โครงการ ThaiLIS โครงการ UNION Catalog และโครงการความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความร่วมมือระบบเครือข่ายนี้ทาให้ห้องสมุดสามารถขยายขอบข่าย
การสืบค้นข้อมูลได้เพิ่มจานวนข้อมูลสารสนเทศได้กว้างขวางและมากขึ้น ซึ่งนามาซึ่งความร่วมมือใน
การยืมระหว่างห้องสมุดในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ดังนั้น หนัง สือคู่มื อการใช้ ห้อ งสมุด ฉบับนี้ จึง เป็ น คู่มือ ที่สาคั ญ และเป็นประโยชน์อย่ างยิ่ ง
สาหรับคณาจารย์และนิสิตได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในห้องสมุด ทั้ง
ในช่ ว งระยะเวลาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย และหลั ง จากส าเร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว ก็ ต าม
เปรียบเสมือนหนึ่งว่าห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งหนึ่ง ของบัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
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1. ความเป็นมา
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรเริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 22 มิ ถุ น ำยน พ.ศ.2549 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง สนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ และท ำวิ จั ย ของคณำจำรย์ แ ละ นิ สิ ต ของ
มหำวิทยำลัย โดยในระยะเริ่มแรกใช้ชื่อว่ำ "ห้องสมุดวิทยำลัยรำชพฤกษ์" มีสถำนที่ทำกำรอยู่ชั้น 2
อำคำร เฉลิมพระเกียรติฉลองศิริรำชสมบัติ 60 ปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2550 ห้องสมุดมีกำรขยำยทั้ง
ขนำดพื้ น ที่ แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภำพกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นทรั พ ยำกรสำรสนเทศโดยได้ น ำวิ ท ยำกำ รด้ ำ น
เทคโนโลยี ม ำบริ ห ำรจั ด กำรงำนเทคนิ ค และงำนบริ ก ำรให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น มี ค วำม
หลำกหลำยในรูป แบบของข้ อมู ลสำรสนเทศที่ ให้ บ ริก ำร โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง กำรให้บ ริก ำรข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ e-books, e-journals และฐำนข้อมูล on-line ทำให้กำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศมีค วำมสะดวกรวดเร็วยิ่ง ขึ้น รวมถึง กำรเปิ ดให้บริกำร Internet ควบคู่ ไ ปด้วย จำก
พัฒนำกำรดังกล่ำว "ห้องสมุดวิทยำลัยรำชพฤกษ์" จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ศูนย์วิทยบริกำร” และใน
เดือนเมษำยน พ.ศ.2552 ศูนย์วิทยบริกำรได้ย้ำยสถำนที่มำอยู่ ณ อำคำร ดร.กมล ชูทรัพย์ ชั้น 2
ในปีพ.ศ. 2557 บทบำทหน้ำที่ของสำนักวิทยบริกำรได้ขยำยขอบข่ำยงำนห้องสมุดเพิ่มสำขำ
ขึ้นอีก 1 แห่ง คือ สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตนพวงศ์ ประกอบกับกำรเปลี่ยนประเภทสถำนบั น
กำรศึกษำจำกวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัย ดังนั้นจำกเดิมที่ใช้ชื่อว่ำ ศูนย์วิทยบริกำร จึงเปลี่ย นชื่อเป็น
“สำนักวิ ทยบริ กำร” ด้วยควำมพร้อมทั้ง ในด้ำ นอำคำรสถำนที่ที่ เพิ่มขึ้ น ควำมพร้ อมด้ำ นข้อมู ล
สำรสนเทศที่ห ลำกหลำย และควำมพร้อ มในด้ ำ นบริก ำรที่มี อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์ และระบบกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพทำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้ น ทำให้
กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรมีควำมสมบูรณ์และได้มำตรฐำนมำกขึ้น ดังนั้นสำนักวิทยบริกำรจึงเป็น
ศูนย์กลำงกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย รวมถึงเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของคณำจำรย์และนิสิตได้
อย่ำงเต็มรูปแบบ นอกจำกนี้ สำนักวิทยบริกำรยังได้ประสำนงำน และร่วมมือกับศูนย์ฯนอกเขตที่ตั้ง
ได้แก่ วิทยำเขตนพวงศ์และศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง จังหวัด ภูเก็ต ในด้ำนงำนเทคนิคและงำน
บริกำรผ่ำนระบบ on-line

2. วิสัยทัศน์
สำนัก วิ ทยบริก ำรเป็ นแหล่ง ให้บ ริก ำรด้ ำ นข้ อ มูล สำรสนเทศ สื่อ กำรเรีย นกำรสอน และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริกำร สนับสนุนเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยที่
มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร

3. พันธกิจ
พัฒนำสำนักวิทยบริกำรให้เป็นแหล่งข้อมูลด้ำนบริกำรวิชำกำรที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เครื อ ข่ ำ ยทำงกำรศึ ก ษำ วิ จั ย และสนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอน กำรท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในมหำวิทยำลัย โดยมุ่ง เน้นกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบมำ
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร พร้อมส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีทันสมัยมำเพิ่มประสิทธิภำพ
ทั้งงำนด้ำนเทคนิคและงำนบริกำรของหน่วยงำน
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4. โครงสร้างองค์กร (สานักวิทยบริการ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

-

งานบริหารและธุรการ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นโยบำยและแผน
งบประมำณ
ครุภัณฑ์และพัสดุ
ประเมินผลและประกันคุณภำพ
พัฒนำบุคลำกรของสำนักฯ
ธุรกำรและประชำสัมพันธ์

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศฯ
- วิเครำะห์และทำรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศฯ
- บอกรับสมำชิกวำรสำร
- ทำรำยกำรวำรสำร
- บอกรับฐำนข้อมูลในประเทศและต่ำงประเทศ
- ประสำนงำนกับห้องสมุดในระบบเครือข่ำยใน
ประเทศและต่ำงประเทศ

งานบริการสารสนเทศ
-

2

บริกำรยืม-คืน
บริกำรตอบคำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ
บริกำรหนังสือจองรำยวิชำ
บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
บริกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศฯ
บริกำรให้คำปรึกษำทำบรรณำนุกรม
ส่งเสริมบริกำรอ่ำนและกำรใช้บริกำร
ของสำนักฯ
- แนะนำวิธีกำรสืบค้นและให้คำปรึกษำ
เรื่องเอกสำรอ้ำงอิง รวมถึงกำรจัดทำ
บรรณำนุกรมต่ำง ๆ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีของสำนักฯ
- กำรจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์, Facebook
- จัดสร้ำงและปรับปรุงฐำนข้อมูลต่ำง ๆ
ของสำนักฯ
- จัดทำ e-books และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- บริกำรทำสำเนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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5. ติดต่อสานักวิทยบริการ
ที่อยู่ : ชั้น 2 อำคำร ดร.กมล ชูทรัพย์
เลขที่ 9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบำงขนุน อำเภอบำงกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์: 0-2432-6101-5 ต่อ 4201
E-mail : rpu_library@rpu.ac.th
6. การเปิดให้บริการ
วันอังคำร ถึง วันเสำร์ เปิดเวลำ 8.30 - 18.00 น.
วันอำทิตย์ เปิดเวลำ 8.30 - 15.00 น.
หมำยเหตุ : หยุดวันจันทร์และวันหยุดตำมปฏิทินกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์กำหนด
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ทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบไว้ให้บริกำร
ได้แก่
1. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมเป็นเล่มจำกกำรตีพิมพ์เป็นวัสดุเพื่อกำรอ่ำนและกำรศึกษำ
ค้นคว้ำต่ำง ๆ ที่ห้องสมุดได้รวบรวม จัดหำ จัดเก็บ เพื่อให้บริกำรในสำนักวิทยบริกำร เป็นวัสดุที่
พิมพ์ด้วยกระดำษ มีรูปลักษณะต่ำง ๆ กัน ได้แก่ หนังสือ วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริกำรภำยในสำนักวิทยบริกำร มีดังนี้
1.1 หนังสือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหำครอบคลุมเรื่องรำวและควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ แบ่ง
ออกเป็นหนังสือวิชำกำรประเภทตำรำที่ให้ควำมรู้เฉพำะ ควำมรู้พื้นฐำนของสำขำวิชำหรือควำมรู้
ทั่วไป ประเภทสำรคดี และบันเทิงคดี ได้แก่ นวนิยำย เรื่องสั้น
กำรจัดเรียงหนังสือบนชั้น ใช้ระบบกำรจัดหมวดหมู่หนังสือแบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน
หรือที่เรียกโดยย่อว่ำ “ระบบ LC” (Library of Congress Classification Scheme) ที่มีกำรจัด
หมวดหมู่โดยกำรแบ่งเนื้อหำหลักออกเป็นหมวดหมู่ A – Z ดังนี้
A ความรู้ทั่วไป
AC
AE
AG
AI
AM
AN
AP
AS
AY
AZ

รวมเรื่องชุด
สำรำนุกรม
หนังสืออ้ำงอิงอื่นๆนอกเหนือจำกสำรำนุกรม
ดรรชนี
พิพิธภัณฑ์
หนังสือพิมพ์
วำรสำร
สมำคม สมำคมทำงวิชำกำร
หนังสือรำยปี อัลมำแนคส์
ประวัติทั่วไปของควำมรู้ และกำรเรียนรู้

B ปรัชญา และศาสนา
B-J ปรัชญำ
B
รวมเรื่องปรัชญำ ประวัติ และระบบ
BC ตรรกวิทยำ
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BD

อภิปรัชญำ ควำมรู้ทำงปรัชญำ ญำณวิทยำ ทฤษฎีของควำมรู้ ปรัชญำ
ทำงศำสนำ
BF
จิตวิทยำ กำรศึกษำทำงจิตวิทยำ
BH ควำมงำม
BJ
จริยศำสตร์
BL-BY ศำสนำ ทฤษฎี
BL
ศำสนำ ควำมเชื่อถือ
BM จูดำส์
BP ศำสนำอิสลำม
BR คริสต์ศำสนำ
BS
คัมภีร์ไบเบิล
BT ลัทธิทำงศำสนำ
BV หลักปฏิบัติ
BX นิกำยต่ำงๆ
C ประวัติศาสตร์ทั่วไป
CA ปรัชญำทำงประวัติศำสตร์
CB ประวัติศำสตร์อำรยธรรม
CC โบรำณสถำน
CD เอกสำรโบรำณ ตัวเขียนโบรำณ
CE
ปฏิทิน เวลำ
CJ
เหรียญโบรำณ
CN Epigraphy , Inscriptions
CR ตรำประจำตระกูล
CS วงศ์วำน
CT ชีวประวัติ
D ประวัติศาสตร์ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
D
ประวัติศำสตร์ทั่วไป
DA ประวัติศำสตร์ประเทศอังกฤษ
DB ประวัติศำสตร์ประเทศออสเตรเลีย-ฮังกำรี
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DC ประวัติศำสตร์ฝรั่งเศส
DD ประวัติศำสตร์เยอรมันนี
DE วัตถุโบรำณทรงคุณค่ำ
DF ประวัติศำสตร์กรีก
DG ประวัติศำสตร์อิตำลี
DH-DJ ประวัติศำสตร์เนเธอร์แลนด์
DH ประวัติศำสตร์เบลเยี่ยม
DJ
ประวัติศำสตร์ฮอลแลนด์
DK ประวัติศำสตร์รัสเซีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซียในทวีปเอเซีย
DI
ประวัติศำสตร์สแกนดิเนเวีย เดนมำร์ก ไอซ์แลนด์ นอร์เวร์ สวีเดน
DP ประวัติศำสตร์สเปน โปรตุเกส
DQ ประวัติศำสตร์สวิสเซอร์แลนด์
DR ประวัติศำสตร์ตุรกี และรัฐแถบทะเลบอลข่ำน
DS ประวัติศำสตร์เอเซีย
DT ประวัติศำสตร์อัฟริกำ
DU ประวัติศำสตร์ออสเตรเลีย และดินแดนในมหำสมุทรใกล้เคียง
DX ประวัติศำสตร์ยิปซี
E-F ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
E
ประวัติศำสตร์ทั่วไปของอเมริกำ และสหรัฐอเมริกำ
F
ประวัติศำสตร์สหรัฐอเมริกำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา
G
ภูมิศำสตร์ มำนุษยวิทยำ กีฬำ
GA คณิตศำสตร์ภูมิศำสตร์ และดำรำศำสตร์ภูมิศำสตร์
GB ภูมิศำสตร์กำยภำพ
GC มหำสมุทร และภูมิศำสตร์ของมหำสมุทร
GF ภูม-ิ มำนุษยวิทยำ
GN มำนุษยวิทยำ ชำติพันธุ์วิทยำ
GR คติชนวิทยำ
GT มำรยำท ประเพณี
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GV

กีฬำ และบันเทิง เกมส์ต่ำงๆ

H สังคมศาสตร์ทั่วไป
HA สถิติ
HB ทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์
HC ประวัติและสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ผลิตผลชำติ
HD ประวัติเศรษฐกิจ สภำพกำรณ์และองค์กำรของกำรเกษตร
และอุตสำหกรรมด้ำนที่ดินสหกรณ์ แรงงำน และอุตสำหกรรม
HE กำรขนส่งและกำรคมนำคม
HF กำรพำณิชย์
HG กำรเงิน ธนำคำร เครดิต กำรแลกเปลี่ยน กำรลงทุน และกำรประกัน
HJ
กำรเงินภำคเอกชน
HI
สังคมวิทยำ
HN ประวัติศำสตร์ของสังคม กำรปฏิรูปสังคม และกลุมในสังคม
HQ ครอบครัว กำรแต่งงำน สตรี
HS สมำคม สมำคมลับ สโมสร
HT ชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชนชั้นของสังคม ชนชั้นกรรมกร
เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์
HV สวัสดิภำพสังคม สังคมที่มีปัญหำ กำรแก้ไข อำชญำกรรม
HX สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนำธิปไตย
J รัฐศาสตร์
J
JA
JC
JF
JK
JL
JN
JQ
JS

เอกสำร เอกสำรทำงรำชกำรของประเทศสหรัฐอเมริกำและชำติอื่นๆ
รัฐศำสตร์ทั่วไป
ทฤษฎีของรัฐ
ประวัติรัฐธรรมนูญ และกำรบริหำรทั่วไป
ของสหรัฐอเมริกำ
ของรัฐต่ำงๆของสหรัฐอเมริกำ
ของทวีปยุโรป
ของทวีปเอเซียอัฟริกำ ออสเตรเรีย และหมู่เกำะในมหำสมุทรแปซิฟิก
รัฐบำลท้องถิ่น
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JY
JX

อำณำนิคม กำรอพยพเข้ำและออก
กฎหมำยระหว่ำงประเทศ

K กฎหมายทั่วไป (Law (General) )
KB กฎหมำยโบรำณ กฎหมำยโรมันและระบบกฎหมำยที่ปกครองโดยพระ
KD กฎหมำยของสหรำชอำณำจักร และไอร์แลนด์
KE
กฎหมำยของแคนำดำ
KF
กฎหมำยของสหรัฐอเมริกำ
KG กฎหมำยของลำตินอเมริกำ
KH กฎหมำยของอเมริกำใต้
KJ
กฎหมำยของยุโรป (ยุโรปตะวันตก)
KK
กฎหมำยของเยอรมนี
KL
กฎหมำยของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย
KM กฎหมำยของสหภำพโซเวียต
KP กฎหมำยของเอเซียเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกใกล้ และ
เอเซียใต้
KQ กฎหมำยของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกไกล
KR กฎหมำยของแอฟริกำ
KT กฎหมำยของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอนตำร์กติกำ
L การศึกษา
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LJ
LT

เรื่องทั่วไปของกำรศึกษำ และประวัติกำรศึกษำ
ทฤษฎีและกำรปฏิบัติ จิตวิทยำกำรศึกษำ กำรสอน
รูปแบบกำรศึกษำพิเศษ กำรสัมพันธ์ กำรประยุกต์ใช้
มหำวิทยำลัย และวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำ
ของอเมริกำอื่นๆ
ของทวีปยุโรป
ของเอเซียอัฟำริกำ หมู่เกำะในมหำสมุทรแปซิฟิค
วำรสำรของมหำวิทยำลัย วิทยำลัย และโรงเรียน
วิทยำลัยในเครือ และสิ่งพิมพ์ของวิทยำลัย
ตำรำ (ตำรำทั่วไป)
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M ดนตรี
M
ML
MT
N ศิลปกรรม
N
NA
NB
NC
ND
NE
NK

โน้ตเพลง
เรื่องรำวทำงดนตรี
ทฤษฎี และกำรสอนทำงดนตรี

เรื่องทั่วๆไป นิทรรศกำร และกำรแสดง
สถำปัตยกรรม
ปฏิมำกรรม และศิลปะที่เกี่ยวข้อง
งำนกรำฟิก กำรวำด และกำรออกแบบ
จิตรกรรม
กำรแกะสลัก ภำพพิมพ์
ศิลปกรรมประยุกต์ทำงอุตสำหกรรม กำรตกแต่ง เครื่องประดับ

P ภาษาและวรรณคดี
P
ปรัชญำภำษำศำสตร์และสัทศำสตร์
PA ปรัชญำและวรรณคดีกรีกและละติน
PB วรรณคดี และภำษำเซลติค(ไอริช เวลล์กัลลิค)
PC ภำษำตระกูลโรมัน(อิตำเลียน ฝรั่งเศส สเปน ปอร์ตุเกส)
PD ภำษำตระกูลเยอรมัน ภำษำตระกูลสแกนดิเนเวีย
PE
ภำษำอังกฤษ
PF
ภำษำดัช
PG ภำษำและวรรณคดีของสลำฟลิทัวเนียอัลบำเนียน ลัสเซียน สโลวัค
โปลิช
PH ภำษำและวรรณคดีของฟินโน ฮังกำเรียน
PJ
ภำษำและวรรณคดีของชนชำติอำหรับ ตุรกี เปอร์เซีย เฮมำติคเซมิติค
PK
ภำษำและวรรณคดีอินโด-อิหร่ำน อินโด-อำรยัน อมีเนียน
PL
ภำษำและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกำะมหำสมุทร
แปซิฟิคอัฟริกำ
PM ภำษำและวรรณคดีอินเดียนแดงอเมริกัน และภำษำพิเศษอื่นๆ
PN ประวัติทำงภำษำและวรรณคดี ทั่วไป
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PQ
PR
PS
PT
PZ

วรรณคดีโรมัน
วรรณคดีอังกฤษ
วรรณคดีอเมริกัน
วรรณคดีเยอรมันและสแกนดิเนเวียน
วรรณคดีนวนิยำยและวรรณกรรมวัยรุ่น

Q วิทยาศาสตร์
QA
QB
QC
QD
QE
QH
QK
QL
QM
QP
QR

คณิตศำสตร์
ดำรำศำสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ธรณีวิทยำ
ธรรมชำติวิทยำ
พฤกษศำสตร์
สัตว์ศำสตร์
กำยวิภำค
สรีรศำสตร์
บัคเตรีวิทยำ

R แพทย์ศาสตร์
R
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RJ
RK
RL

เรื่องทั่วไปทำงกำรแพทย์
กำรแพทย์ของรัฐ เอกสำร สำธำรณสุข โรงพยำบำล
อำยุรเวช เวชศำสตร์
กำรฝึกทำงกำรแพทย์
ศัลยกรรม
จักษุแพทย์
หู หลอดลม คอ (Otology Phenology Laryngology)
นรีเวชวิทยำ
Peadiatrics
ทันตแพทย์
ผิวหนัง (Dermatorogy)
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RM
RS
RT
RY
RX
RZ

อำยุรแพทย์
เภสัชวิทยำ และสำรตัวยำ
พยำบำลศำสตร์
รังษี (Thomsonain eclectic medicine)
Homeopathy
โรงเรียนและศิลปะทำงกำรแพทย์

S เกษตรศาสตร์ พืช และสัตว์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง
S
เกษตรกรรมทั่วไป ดิน ปุ๋ย กำรจัดกำรไร่นำ
SB
กำรเพำะปลูก ไร่นำ สวนผลไม้ กำรจัดกำรสวนสวนสำธำรณะ แมลง
และโรค
SD ป่ำไม้
SF
ปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์
SH กำรเลี้ยงปลำ กำรประมง
SK
กำรล่ำสัตว์ และเครื่องป้องกัน
T เทคโนโลยี
T
TA-TH
TA
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TJ
TK
TL
TN
TP

เทคโนโลยีทั่วไป
อำคำร ตึก และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมชลประทำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล
ถนนและทำงสัญจร
ทำงรถไฟ
สะพำน และหลังคำ
กำรก่อสร้ำง ตึกอำคำร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้ำและอุตสำหกรรม
รถยนต์และเครื่องบิน
อุตสำหกรรมเหมืองแร่
เทคโนโลยีทำงเคมี
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TR
TS
TT
TX

กำรถ่ำยภำพ
โรงงำนผลิตภัณฑ์
กำรค้ำที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
คหกรรมศำสตร์

U การทหาร กองทัพ
U
งำนทั่วไปของกิจกำรทหำร
UA กองทัพ กำรจัดกำลังกองทัพ กำรกระจำยกำลัง
UB กำรบริหำรกองทัพ
UC กำรบำรุง และกำรขนส่งกองทัพ
UD ทหำรรำบ
UE ทหำรม้ำ
UF ทหำรปืนใหญ่
UG วิศวกรรมทหำร
UH กำรแพทย์กำรทหำร และสุขำภิบำลกองทัพ
V การทหารเรือ
V
VA
VB
VC
VE
VF
VG
VK
VM

เรื่องทั่วไปของกองทัพเรือ
ทหำรเรือ กำรจัดกองทัพเรือ กำรกระจำยกำลัง
กำรบริหำรกองทัพเรือ
กำรซ่อมบำรุง
นำวิกโยธิน
สรรพวุธ
กำรแพทย์ทหำรเรือ และสุขำภิบำล
กำรเดินเรือ
กำรต่อเรือ วิศวกรรมต่อเรือ

Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
Z
บรรณำรักษศำสตร์/สำรนิเทศศำสตร์/ห้องสมุด/หนังสือ/อุตสำหกรรม
หนังสือและกำรค้ำ/บรรณำนุกรม
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และมีตัวเลขแทนเนื้อหำย่อยลงไป มีกำรเรียงลำดับตำมหมวด และภำยในหมวดเดียวกันจะ
เรียงจำกเลขน้อยไปหำเลขมำก และถ้ำเป็นหนังสือที่มีเลขหมู่เดียวกันจะเรียงตำมลำดับอักษรย่อและ
ตัวเลขในบรรทัดถัดมำ
1.2 หนังสืออ้างอิง เป็นสิ่งพิมพ์สำหรับค้นคว้ำประกอบควำมรู้ และควำมเข้ำใจพื้นฐำนมุ่งให้
ข้อเท็จจริง โดยเสนอควำมรู้ และเรื่องรำวต่ำง ๆ อย่ำงกะทัดรัด มีกำรกำหนดขอบเขตและระยะเวลำ
ที่ครอบคลุม เรียบเรียงเป็นระบบเพื่อใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีระบบสำรบัญและดรรชนีช่วยค้น
พร้อมทั้งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหำให้ทันสมัยเสมอ หนังสืออ้ำงอิงมีกำรจัดทำเป็นหนังสืออ้ำงอิง
ทั่วไปที่รวบรวมควำมรู้ สำขำวิชำต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน และหนังสืออ้ำงอิง เฉพำะเนื้อหำวิชำด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง ในกำรกำหนดเลขหมู่จะมีตัวอักษร R หรือ อ กำกับอยู่เหนือเลขหมู่
1.3 วารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกอย่ำงต่อเนื่องเป็นรำยต่ำงๆ เช่น รำยสัปดำห์ รำย
ปักษ์ รำยเดือน รำย 2 เดือน รำย 3 เดือน เป็นต้น โดยเนื้อหำประกอบด้วยบทควำมหลำยบทควำมใน
แต่ละฉบับโดยมีผู้เขียนหลำยคน วำรสำรมีควำมสำคัญ สำหรับกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ เพรำะ
เป็นสื่อที่ให้สำรสนเทศทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน มีทั้งวำรสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่
ผลิตในรูปของเอกสำรฉบับพิมพ์ และฉบับอิเล็กทรอนิกส์
2. สื่อโสตทัศน์ วัสดุที่ไม่ตีพิมพ์ให้สำรสนเทศเป็นภำพและเสียงที่ช่วยในกำรศึกษำเรื่องรำวต่ำง ๆ
ให้เข้ำใจได้อย่ำงรวดเร็วและจดจำได้นำน สื่อโสตทัศน์มีหลำยรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงไปตำมพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี ดีวีดี รูปภำพ แผนที่ เป็นต้น
3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
หนั ง สือ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ที่ จัด ให้ บริ ก ำรแก่ผู้ ใ ช้ บริ ก ำรจะเป็ น หนั ง สือ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ป ระเภท
เอกสำรวิชำกำรและผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนิ สตมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ในส่วนของหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ สำนักวิทยบริกำรได้จัดนำเสนอใน Collection ต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของสำนักวิทย
บริกำร ดังตัวอย่ำงหนังสือและวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปนี้
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3.2 วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-journals)
สำนั กวิ ท ยบริ ก ำร รวบรวมวำรสำรอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ท ำงวิ ช ำกำรของหน่ ว ยงำนและสถำบั น
ต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรยอมรับ จำนวนประมำณ 70 รำยกำร นำเสนอบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำร
เพื่ อให้ บริ ก ำรแก่ ผู้ ใช้ บ ริก ำร เช่ น จุ ลสำรรั กษ์ สุ ขภำพ บทควำมกฎหมำย วำรสำรกำรจั ดกำร
สิ่งแวดล้อม วำรสำรกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น
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3.3 ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ (databases)
สำนักวิทยบริกำรรวมรวมฐำนข้อมูลหลำยสำขำวิชำจำกหน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ
ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต จำนวนประมำณ 70 ฐำนข้อมูล มำให้บริกำรแก่ผู้ใช้ บริกำร โดยจำแนก
ประเภทของฐำนข้อมูล ดังนี้
3.3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร รวบรวมฐำนข้ อ มู ล ทำงด้ ำ นงำนวิ จั ย ที่ น ำเสนอในเชิ ง
บรรณำนุกรมและเอกสำรฉบับเต็ม (Full-Text) ได้แก่ ฐำนข้อมูลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ คลังข้อมูล
ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย , ฐำนข้อมูลโครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS),
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย, ฐำนข้อมูลงำนวิจัยและพัฒนำและงำนวิจัย
วิชำกำร สกว., ฐำนข้อมูลงำนวิจัยคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.), ฐำนข้อมูลกำรวิจัย กำรศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม, คลังข้อมูลงำนวิจัยไทย TNRR เป็นต้น
3.3.2 ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
ฐำนข้อมูลประเภทนี้เ ป็นฐำนข้อ มูลที่ให้ควำมรู้ทั่วไปที่ผู้ใช้บริก ำรสำมำรถ
นำมำใช้อ้ำงอิงประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำในกำรทำรำยงำน วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัยและอื่น ๆ ได้แก่
16

ฐำนข้ อ มูล รำยงำนสุ ขภำพคนไทย ฐำนข้ อมู ล หนั ง สื อ ของพ่อ ฐำนข้ อมู ลจ ำนวนประชำกรไทย
ฐำนข้อมูลรำชกิจจำนุเบกษำ ฐำนข้อมูลรวมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น
3.3.3 ฐานข้อมูลอื่น ๆ
เป็น ฐำนข้ อมูล หลำกหลำยเนื้อ หำที่ห น่วยงำนในประเทศและต่ำ งประเทศ
จัด ท ำขึ้ น เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรในกำรสื บ ค้ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรสำมำรถน ำข้ อ มู ล มำ
ประยุกต์ใช้ประกอบกำรศึกษำ ได้แก่ ฐำนข้อมูลวำรสำรในประเทศไทย (Journal Link) ฐำนข้อมูล
Coronavirus #COVID-19 ฐำนข้อมูล Demographic Yearbook ฐำนข้อมูล Open Textbook
Library ฐำนข้อมูลที่ให้ข้อมูลทั่วไปของประเทศต่ำงๆทั่วโลก (The World Factbook) ฐำนข้อมูล
PubMed ฐำนข้ อมู ล World Development Reports ฐำนข้ อมู ลที่ รวบรวมหนั ง สื อ World
Health Reports ฐำนข้อมูล SSRN (เครือข่ำยกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์) เป็นต้น
3.3.4 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ บอกรับเป็นสมำชิกรำยปี
ฐำนข้อมูลที่บอกรับ คือ ฐำนข้อมูล AtoZ WorldBusiness ซึ่งเป็นฐำนข้อมูล
ที่รวบรวมข้อมูลในด้ำนธุรกิจระหว่ำงประเทศและกำรค้ำทั่วโลก เจำะเป็นรำยประเทศมำกกว่ำ 100
ประเทศ ทั่วโลก 108 คุณลักษณะในแต่ละประเทศ และ 76 แหล่งข้อมูลที่สำคัญของประเทศนั้นๆ ซึ่ง
จะเป็นข้อมูลที่สำคัญ ให้กับ นักลงทุน นักวิเครำะห์ นักธุรกิจ และนิสิต
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ระเบียบการเข้าใช้บริการ
ในกำรเข้ำใช้บริกำรของสำนักวิทยบริกำร ผู้ใช้บริกำรจำเป็นต้องยอมรับถึงระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ ในกำรเข้ำใช้บริกำร ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบและมารยาทการเช้าใช้
1.1 ก่อนเข้ำใช้สำนักวิทยบริกำร ควรฝำกกระเป๋ำ สัมภำระไว้ที่ล็อกเกอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้
1.2 ของมีค่ำ เช่น กระเป๋ำสตำงค์ โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค ให้นำติดตัวไปด้วย ห้ำมวำงทิ้งไว้ที่
ล็อกเกอร์หรือโต๊ะอ่ำนหนังสือ หำกสูญหำย ทำงสำนักวิทยบริกำร จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
1.3 ผู้ใช้ควรแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยฯ เมื่อเข้ำใช้บริกำรของ
สำนักวิทยบริกำร
1.4 ขณะอยู่ในสำนักวิทยบริกำร ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงมหำวิทยำลัยฯ อย่ำง
เคร่งครัด ห้ำมนำอำหำร เข้ำมำรับประทำนในสำนักวิทยบริกำร ปิดเสียงโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นระบบ
สั่นเมื่อเข้ำมำภำยในสำนักวิทยบริกำร
1.5 ไม่ฉีก ตัด ทำลำย วัสดุสำรนิเทศของสำนักวิทยบริกำร ไม่ขโมยทรัพย์สินต่ำง ๆ ของ
สำนักวิทยบริกำร
1.6 วำงหนังสือที่อ่ำนแล้วบนโต๊ะพักหนังสือไม่ต้องเก็บเข้ำที่เดิม
1.7 ให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่และบรรณำรักษ์ในกำรตรวจค้นก่อนออกจำกสำนักวิทย
บริกำร
1.8 ผู้ที่ ไ ม่ป ฏิ บัติ ต ำมระเบี ยบที่ สำนั กวิ ท ยบริ กำรกำหนดขึ้ น อำจถู กลงโทษตำมควำม
เหมำะสมกับโทษที่ก่อขึ้น คือ กำรว่ำกล่ำวตักเตือน ให้ออกจำกสำนักวิทยบริกำร ตัดสิทธิ์กำรเข้ำใช้
สำนักวิทยบริกำร พักกำรเรียน คัดชื่อออกจำกกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย
2. ระเบียบการยืม-คืน
2.1 ผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรฯ จะต้องเป็นสมำชิกของสำนักวิทยบริกำร เท่ำนั้น
กำรสมัครเป็นสมำชิก ให้ผู้ที่ต้องกำรใช้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศภำยในสำนักวิทยบริกำร มำติดต่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมำชิก และกำรใช้บริกำรยืม -คืนทุกครั้งให้ผู้ใช้ที่เป็น
สมำชิกแล้วต้องแสดงบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่หรือบัตรประจำตัวนิสิตทุกครั้งที่มำติดต่อบรรณำรักษ์
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรสมัครสมำชิกสำนักวิทยบริกำร

2.2 ผู้ยืมจะต้องนำบัตรประจำตัว นิสิต หรือบัตรประจำตัวอำจำรย์ /เจ้ำหน้ำที่ มำยืมด้วย
ตนเองเท่ำนั้น ห้ำมใช้บัตรผู้อื่นโดยเด็ดขำด
2.3 ไม่อนุญำตให้ผู้ยืมคนเดียวกัน ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ซ้ำกันได้
มำกกว่ำ 1 เล่ม
2.4 ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศรำยกำรเดิมต่อได้อีก 1 ครั้งเท่ำนั้น โดยทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ยืมต่อนั้นจะต้อง
- ไม่เกินกำหนดส่ง ไม่มีค่ำปรับ หรือไม่มีผู้อื่นจองไว้
- ผู้ที่ต้องกำรยืมต่อจะต้องนำทรัพยำกรสำรสนเทศมำยืมต่อด้วยตนเองพร้อมทั้งนำ
บัตรนิสิต หรือบัตรอำจำรย์/เจ้ำหน้ำที่ มำแสดงด้วย
- ผู้ที่ต้องกำรยืมต่อจะต้องแจ้งควำมจำนงกับเจ้ำหน้ำที่หรือบรรณำรักษ์ว่ำต้องกำร
คืนและยืมต่อ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ยืมต่อทรัพยำกรสำรสนเทศนั้นได้อีก
ตารางสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในสานักวิทยบริการ
ทรัพยากร
หนังสือ
CD-Rom

ผู้ใช้
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่
นิสิต
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่
นิสิต

จานวน
10
5
5

ระยะเวลา/วัน
30
14
7

2 เรื่อง

7

ค่าปรับ/เล่ม
5 บำท
(ไม่นับวันหยุด)
10 บำท
(ไม่นับวันหยุด)

หมายเหตุ
นับรวมทุก
ประเภท
ทรัพยำกร
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3. ระเบียบการใช้บริการ Internet
3.1 นำบัตรนิสิตมำด้วยทุกครั้งที่ขอใช้บริกำร ไม่อนุญำตให้ใช้บัตรของผู้อื่นโดยเด็ดขำด
3.2 ให้นิสิตกรอกรำยละเอียดสำหรับขอใช้บริกำรด้วยลำยมือตัวบรรจงให้ครบทุกช่อง พร้อม
กับนำบัตรนิสิตเก็บที่ช่องเก็บบัตร ให้ตรงตำมหมำยเลขเครื่องที่ต้องกำรนั่ง
3.3 ไม่อนุญำตให้นำอำหำรและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ำมำในสำนักวิทยบริกำร
3.4 ไม่อนุญำตให้นิ สิต Download โปรแกรม หรือนำโปรแกรมใด ๆ มำลงที่เครื่องโดย
เด็ดขำด
3.5 ไม่อนุญำตให้เล่นเกมส์หรือเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมำะสมโดยเด็ดขำด
3.6 ให้นิ สิตใช้อุปกรณ์อย่ำงระมัดระวัง หำกเกิดปัญหำให้แจ้ง เจ้ำหน้ำที่หรืออำจำรย์ทรำบ
ทันที
3.7 เมื่อนิสิตใช้งำนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเก็บเก้ำอี้ให้เรียบร้อยและ
รับบัตรนิสิตคืนพร้อมทั้งลงเวลำเลิกใช้บริกำร
4. ระเบียบการลงโทษ
4.1 ผู้ค้ำงส่งทรัพยำกรสำรสนเทศหรือค่ำปรับจะถูกระงับสิทธิ์ในกำรสอบปลำยภำค หรือ
ระงับสิทธิ์กำรขออนุมัติปริญญำหรือระงับสิทธิ์กำรขอลำออกจนกว่ำจะชำระหนี้สินกับทำงสำนักวิทย
บริกำร เป็นที่เรียบร้อย
4.2 ผู้ทำทรัพยำกรสำรสนเทศ ชำรุดและกรณีสูญหำย
- หำทรัพยำกรฯเรื่องเดียวกันมำแทน พร้อมทั้งจ่ำยค่ำบริกำรในกระบวนกำรทำง
เทคนิค จำนวน 30 บำท
- กรณีไม่สำมำรถหำทรัพยำกรฯ เรื่องเดียวกันมำแทนได้ให้ซื้อเรื่องอื่นเนื้อหำและ
ภำษำเดียวกัน มำแทนและจ่ำยค่ำกระบวนกำรทำงเทคนิค จำนวน 30 บำท
- กรณี ไม่ สำมำรถหำทรั พยำกรฯที่ มี เนื้ อหำและภำษำเดี ย วกั นแทนและจ่ ำยค่ ำ
กระบวนกำรทำงเทคนิค จำนวน 30 บำท
- กรณีที่ทรัพยำกรฯ นั้นๆ ได้มำโดยกำรรับบริจำค และไม่สำมำรถหำรำคำได้ กำร
คิดค่ำให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณำรักษ์ผู้รับผิดชอบ
4.3 กรณีฉีก กรีด ทำลำย ขโมย
ผู้ทำผิดจะต้องได้รับโทษทำงวินัยนักศึกษำ ตำมระเบียบที่ทำงมหำวิทยำลัยฯ กำหนด
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งานบริการ
งำนบริกำรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ของสำนักวิทยบริกำรที่ช่วยสนับสนุนให้อำจำรย์ นิสิต
เจ้ำหน้ำที่ และผู้ใช้บริกำรทั่วไป สำมำรถใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. บริการยืม-คืน
ให้บริกำรที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ผู้ใช้ต้องนำบัตรประจำตัว นิสิตของตนเองมำดำเนินกำร
ด้วยทุกครั้ง ห้ำมใช้บัตรของผู้อื่นยืมโดยเด็ดขำด

2. บริการตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ เป็นบริกำรหนึ่งที่บรรณำรักษ์จะช่วยผู้ใช้บริกำรเกิด
ควำมสะดวกและควำมเข้ำใจในกำรใช้บริกำรต่ำงๆของสำนักวิทยบริกำรมำกยิ่งขึ้น เช่น ให้คำแนะนำ
วิธีกำรใช้ ฐำนข้อมูล Web OPAC กำรใช้หนังสืออ้ำงอิง กำรเขียนบรรณำนุกรม แนะนำแหล่งข้อมูลที่
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นข้อมูลตรงตำมควำมต้องกำร รวมถึง กำรให้คำอธิบำยถึง วิธีกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ที่สำนักวิทยบริกำรรวบรวมไว้ให้บริกำร
3. บริการคืนหนังสือนอกเวลา
สำหรับผู้ที่ต้องกำรจะคืนหนังสือนอกเวลำทำกำรของสำนักวิทยบริกำร สำมำรถใช้บริกำรได้ที่
ตู้รับหนังสือนอกเวลำซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้ำนหน้ำ สำนักวิทยบริกำร โดยใส่หนังสือที่ต้องกำรส่ง คืน ในตู้
และหนังสือนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง
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4. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในสานักวิทยบริการ
บริกำรสืบค้นหนังสือภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่มีให้บริกำรภำยในสำนักวิทยบริกำร
จำกฐำนข้อมูล Web OPAC และบริกำรสืบค้นสำรนิเทศสำเร็จรูป CD-ROM

5. บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการ
เป็นกำรสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ที่สำนักวิทยบริกำรจัดหำมำให้บริกำร ได้แก่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เป็นต้น
เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำร: http://library.rpu.ac.th/
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6. บริการยืมระหว่างสานักวิทยบริการ ในเครือมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สำนักวิทยบริกำรที่อยู่ในเครือมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ ได้แก่ สำนักวิทยบริกำรหลัก นนทบุรี
สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตนพวงศ์, สำนักวิทยบริกำร ศูนย์ภูเก็ต
ข้อปฏิบัติในการยืมระหว่างสานักวิทยบริการ มีดังนี้
1. ผู้ใช้บริกำรทำกำรตรวจสอบทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำร โดยสืบค้นตรวจสอบจำก
ฐำนข้อมูล Web OPAC (http://58.97.8.13/wcrpc/default.php)
2. ผู้ใช้บริกำรขอแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงสำนักวิทยบริกำรจำกบรรณำรักษ์ประจำสำนัก
วิทยบริกำรที่ใช้บริกำร (ได้แก่ สำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตนพวงศ์ หรือ สำนักวิทยบริกำร ศูนย์ภูเก็ต)
3. ผู้ใช้บริก ำรกรอกรำยกำรยืมระหว่ ำงสำนักวิทยบริกำรให้ครบถ้วนตำมรำยละเอียดใน
แบบฟอร์ม โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail วัตถุประสงค์ของกำรนำข้อมูลไปใช้ และรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรยืม จำกนั้นส่งแบบฟอร์มดังกล่ำวให้บรรณำรักษ์ดำเนินกำรต่อไป
4. บรรณำรักษ์ประจำสำนักวิทยบริกำรจะส่งคำขอของผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรยืมระหว่ำงสำนัก
วิทยบริกำรมำ ยังสำนักวิทยำบริกำร นนทบุรี ทำงไลน์หรือทำงอีเมล์
5. เมื่อบรรณำรักษ์ประจำสำนักวิทยำบริกำร นนทบุรี ได้รับคำขอแล้วจะดำเนินกำรจัดส่ง
ทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวไปยังบรรณำรักษ์ประจำสำนักวิทยบริกำรที่ส่งคำขอมำ เพื่อจัดยืมให้ผู้
ขอใช้ บริ กำรต่ อไป โดยบรรณำรั กษ์ ประจ ำส ำนั กวิ ทยบริ กำรที่ ส่ง คำขอมำ จะรั บผิ ดชอบในกำร
ให้บริกำรยืมและทวงคืนกลับมำที่สำนักวิทยบริกำร นนทบุรี ต่อไป
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมระหว่างสานักวิทยบริการ

25

7. บริการแนะนาหนังสือใหม่
สำนักวิทยบริกำรจัดมุมแสดงหนังสือใหม่ภำยในสำนักฯ และแนะนำหนังสือใหม่บนเว็บไซต์
ของสำนักฯ
มุมแสดงหนังสือใหม่ภำยในสำนักวิทยบริกำร

แนะนำหนังสือใหม่บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำร
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8. บริการอินเทอร์เน็ตในห้อง Smart Library
สำนักวิทยบริกำรจัดห้อง Smart Library ไว้ให้บริกำร Internet และเพื่อใช้บริกำรกำร
สืบค้นข้อมูลสำรสนเทศในห้องสมุด โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์มำกกว่ำ 30 เครื่องไว้ให้บริกำร

9. มุมนิทรรศการอาเซียน (ASEAN)
มุมนิทรรศกำรอำเซียนในสำนักวิทยบริกำร
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มุมอำเซียน (ASEAN) บนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริกำร
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การสืบค้น WEB OPAC
ปัจจุบันสำนักวิทยบริกำรจัดให้มีระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศสำรสนเทศบนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตให้แก่คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป เพื่อสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศภำยใน
สำนักวิทยบริกำร กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศมีขั้นตอนกำรเข้ำถึง สำรสนเทศที่ต้องกำร โดยมี
วิธีกำรสืบค้นตำมขั้นตอนดังนี้
1. เข้ำระบบที่ http://58.97.8.13/wcrpc/default.php

2. กำรเข้ำระบบให้เปลี่ยนในช่องของ User Type ให้เป็น Guest และคลิกปุ่ม Log in
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3. เมื่อเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำกำรสืบค้นดังภำพ ให้ผู้ใช้บริกำรเลือกที่
เงื่อนไขการสืบค้นโดย

โดยในช่องของ สืบค้นโดย จะมีเงื่อนไขกำรสืบค้นให้เลือก ดังภำพ ให้ผู้ใช้บริกำรเลือกเงื่อนไข
ตำมควำมต้องกำรหรือที่ผู้ใช้บริกำรทรำบและต้องกำรสืบค้น
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4. เมื่อเลือกเงื่อนไขในกำรสืบค้นเรียบร้อย ให้พิมพ์คำสืบค้นที่ต้องกำรตำมเงื่อนไขในช่องของ
คาสืบค้น และกดปุ่ม สืบค้น เช่น
สืบค้นโดย (ระบุเงื่อนไข) : ชื่อเรื่อง
คาสืบค้น
: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีชื่อเรื่องว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศ” ทั้งหมดที่มี
ภำยในสำนักวิทยบริกำร ดังภำพ

และเมื่อเลือกคลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือที่ต้องกำรจะปรำกฏรำยละเอียดรำยกำรของหนังสือเล่ม
นั้น ได้แก่ ชื่อเรื่องหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ สถำนที่พิมพ์ เลขหมู่หนังสือ สถำนที่จัดเก็บหนังสือ
เป็นต้น ดังภำพ
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ในกรณีที่รำยกำรหนังสือนั้นระบุว่ำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถคลิกเข้ำ
อ่ำนเอกสำรฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที โดยกำรคลิกที่ช่องของรำยกำร “ที่อยู่และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” จำกนั้นจะปรำกฏเอกสำรฉบับเต็มขึ้นมำ ดังภำพ
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WEBSITE สานักวิทยบริการ
ส่วนที่ 1 เมนูหลักของเว็บไซต์
สำมำรถเข้ำชมเว็บไซต์สำนักวิทยบริกำรได้จำก URL : library.rpu.ac.th
หน้ำหลักของเว็บไซต์

จำกหน้ำหลักของเว็บไซต์จะมีเมนูหลักด้ำนบนจำนวน 4 เมนู ได้แก่ หน้ำหลัก (Home)
แนะนำสำนักฯ (About ARC) งำนบริกำร (Services) ติดต่อเรำ (Contact) เป็นต้น โดยแต่ละ
เมนูจะมีเมนูย่อยลงมำดังนี้
1. เมนูหน้าหลัก (Home) เป็นเมนูที่กดย้อนกลับไปยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ จะไม่มีเมนูย่อย
2. เมนูแนะนาสานักฯ (About ARC) จะมีเมนูย่อยเพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสำนักวิทย
บริกำร โดยแบ่งออกเป็น 2 เมนูย่อย คือ แนะนำสำนักวิทยบริกำร และระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำร
และในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยลงมำ ดังนี้
 แนะนำสำนักวิทยบริกำร
ควำมเป็นมำ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
โครงสร้ำงองค์กร
บุคลำกร

 ระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำร
ระเบียบและมำรยำทในกำรเข้ำใช้
ระเบียบกำรยืม-คืน
ระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำร Internet
ระเบียบกำรลงโทษ
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เมนูแนะนำ สำนักฯ (About ARC)

3. เมนูงานบริการ (Services) เป็นเมนูแนะนำงำนบริกำรและข้อมูลสำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น
6 เมนูย่อย คือ งำนบริกำรของสำนักฯ E-BOOKS, E-JOURNALS, DATABASES, ASEAN, หนังสือ
ใหม่ และในแต่ละเมนูจะมีเมนูย่อยลงมำอีก ดังนี้
 งำนบริกำรของสำนักฯ
บริกำรยืม-คืน
บริกำรตอบคำถำม
บริกำรคืนหนังสือนอกเวลำ
บริกำรสืบค้นทรัพยำกร
บริกำรยืมระหว่ำงศูนย์ฯ
 E-BOOKS
รำยงำนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
E-BOOKS มุมบริกำรคัดสรร
 E-JOURNALS
 DATABASES
ฐำนข้อมูลงำนวิจัย
ฐำนข้อมูลที่น่ำสนใจ
ฐำนข้อมูลอื่น ๆ
ฐำนข้อมูลที่บอกรับ
 ธุรกิจแนวใหม่หลัง COVID-19
 ASEAN
 หนังสือใหม่
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เมนูงำนบริกำร (Services)

4. เมนูติดต่อเรา (Contact) จะเป็นเมนูแจ้งสถำนที่ตั้งและแผนที่ของสำนักวิทยบริกำร
เมนูติดต่อเรำ (Contact)
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ส่วนที่ 2 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ในส่วนนี้เป็นเมนูกำรเข้ำใช้บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ (ฐำนขัอมูล Web OPAC) และ
บริกำรสึบค้นฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (Union catalog)
สืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ

ส่วนที่ 3 บริการคัดสรร E-books/E-journals และรายงานการวิจัยของ มรพ.
ในส่วนนี้เป็นมุมของกำรบริกำรคัดสรรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่
น่ำสนใจจำกหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำงๆ มำแนะนำแก่ผู้ใช้บริกำร และส่วนของรำยงำนวิจัยของ มรพ.
เป็นกำรนำเสนอรำยงำนกำรวิจัย ฉบับเต็ม (Full Text) ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ โดย
นำเสนอเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
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รำยงำนกำรวิจัยของ มรพ. ทำงสำนักวิทยบริกำรจัดรูปแบบกำรนำเสนอเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์โดยจำแนกตำมคณะ/สำขำวิชำ ดังภำพ
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ส่วนที่ 4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals)
กำรจัดให้บริกำรวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีควำมน่ำสนใจ

ส่วนที่ 5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database)
ในส่วนของกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลจะแบ่งออกเป็น
- ฐำนข้อมูลงำนวิจัย
- ฐำนข้อมูลที่น่ำสนใจ
- ฐำนข้อมูลอื่นๆ
- ฐำนข้อมูลที่บอกรับ
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ส่วนที่ 6 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspapers)
ในส่วนนี้เป็นกำรนำเสนอรำยกำรหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดกำร The Nation เป็นต้น

ส่วนที่ 7 ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ในส่ ว นของกำรประชำสั ม พั น ธ์ / กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กำรแนะน ำหนั ง สื อ มำใหม่ บอร์ ด
นิทรรศกำรต่ำงๆและข่ำวสำรกิจกรรมของสำนักฯ
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ส่วนที่ 8 เมนูรอง (ด้านข้างขวา)
เมนูรอง (ด้ำนข้ำงขวำ) เป็นเมนูทำงลัดสู่ข้อมูลสำรสนเทศในหลำยๆ เมนูที่กล่ำวมำข้ำงต้น
แต่จะมีส่วนเพิ่มของเมนูเอกสำรสำนักวิทยบริกำร แบบฟอร์มออนไลน์ แหล่งข้อมูลที่น่ำสนใจ
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 เอกสำรสำนักวิทยบริกำร นำเสนอในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คู่มือกำรใช้
ห้องสมุด และเอกสำรแนะนำสำนักววิทยบริกำร คู่มือกำรใช้ฐำนข้อมูล คูมือปฎิบัติงำนต่ำงๆ

 แบบฟอร์มออนไลน์ จะประกอบไปด้วยแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงสำนักวิทยบริกำรทั้ง
3 แห่งของมหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์ และแบบฟอร์มกำรสมัครออนไลน์
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 แหล่งข้อมูลที่น่ำสนใจ ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ
แหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ แหล่งข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-books)


โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมกำรตรวจสอบกำรลอกเลียนงำนวรรณกรรม
จัดทำโดยบัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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