
  “ศูนยกลางการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต”

- บริการตอบคำถามชวยการคนควา
- บริการใหยืมแบละรับคืนหนังสือ  วารสาร และแผน CD-Roms
- บริการจองหนังสือ
- บริการคืนหนังสือนอกเวลา
- บริการแนะนำหนังสือใหม
- บริการสืบคนขอมูลสารสนเทศผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
- บริการยืมหนังสือระหวางหองสมุดในเครือขายของมหาวิทยาลัย- บริการยืมหนังสือระหวางหองสมุดในเครือขายของมหาวิทยาลัย
- บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศในสำนักวิทยบริการ
(สืบคนระบบ OPAC)
- การสืบคน full text  จาก  e-books  และ  e-journals
- บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลนตางๆ
- บริการอินเตอรเน็ต

       ผูใชบริการสามารถคืนหนังสือที่ยัง
ไมเกินกำหนดเวลาในตูคืนหนังสือนอกเวลา
นี้ไดในกรณีเวลาที่หองสมุดปดทำการ

ตูคืนหนังสือนอกเวลา

     สำนักวิทยบริการจัดมุมอาเซียนไวใหความรูดานอาเซียน
ทั้งที่เปนตัวเลมหนังสือ และขอมูลอิเล็กทรอนิกสนำเสนอ
บนหนาเว็บไซตของสำนักวิทยบริการ เพื่อใหอาจารยและนิสิต
ไดรับความรูความเขาใจถึงบทบาทของประชาคมอาเชียน

มุมอาเซียน

    สำนักวิทยบริการจัดบริการหองคอมพิวเตอร (Smart Library) 
ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับใหบริการกวา 30 เครื่อง อาจารย
และนิสิตสามารถเขาใชบริการดวยระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ใชสืบคนขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ ตลอดจนใชเพื่อสันทนาการ
ตางๆ ได

หองบริการคอมพิวเตอร (Smart library)

บริการตางๆ

* หมายเหตุ : นับรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท

สิทธิการยืม

ACADEMIC RESOURCE CENTER    
RAJAPRUK UNIVERSITY

สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วันอังคาร – วันเสาร์  เปิดเวลา 8.30 – 18.00 น.
วันอาทิตย์      เปิดเวลา 8.30 – 15.00 น.

*หยุดวันจันทร์และวันหยุดตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กำหนด

เวลาเปิดให้บริการ

ชั้น 2 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย
เลขที่ 9 หม 1 ถนนนครอินทร ตำบลบางขนุน
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท :  02-432-6101-5 ตอ 4201
E-mail : rpu_library@rpu.ac.th  

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
http://library.rpu.ac.th/



เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
http://library.rpu.ac.th/

เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
http://library.rpu.ac.th/

 สำนักวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงคใหเปนแหลงสนับสนุนการศึกษาคนควา
และทำวิจัยของอาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรก
ใชชื่อวา “หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ” มีสถานที่ทำการอยูชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ป ตอมาในป พ.ศ.2550  
หองสมุดมีการขยายทั้งขนาดพื้นที่ และเพิ่มศักยภาพการใหบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศโดยไดนำวิทยาการดานเทคโนโลยีมาบริหารดานทรัพยากรสารสนเทศโดยไดนำวิทยาการดานเทคโนโลยีมาบริหาร
จัดการงานเทคนิค  และงานบริการใหเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น  
มีบริการขอมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) 
วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journals)  และฐานขอมูลตางๆ (Databases)  
ทำใหการเขาถึงขอมูลสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขี้น รวมถึง
การเปดใหบริการอินเตอรเน็ตควบคูไปดวย  จากพัฒนาการดังกลาว 
“หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ” จึงเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยวิทยบริการ” “หองสมุดวิทยาลัยราชพฤกษ” จึงเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยวิทยบริการ” 
และในเดือนเมษายน พ.ศ.2552  และไดยายสถานที่ใหบริการมาตั้งที่
อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย ขั้น 2
 ในปพ.ศ.2557 บทบาทหนาที่ของศูนยวิทยบริการไดขยายขอบขาย
งานหองสมุดเพิ่มสาขาขึ้นที่วิทยาเขตนพวงศ ประกอบกับการเปลี่ยน
สถานภาพจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัย ศูนยวิทยบริการจึงเปลี่ยน
สถานะเปน “สำนักวิทยบริการ” ดวยความพรอมทั้งในดานอาคารสถานที่
ที่เพิ่มขึ้นและดานขอมูลสารสนเทศ ประกอบกับความพรอมดานอุปกรณที่เพิ่มขึ้นและดานขอมูลสารสนเทศ ประกอบกับความพรอมดานอุปกรณ
คอมพิวเตอร และระบบการเชื่อมโยงเครือขายในการรองรับงานบริการ
ทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ที่เอื้อตอความรวมมือและการประสานงาน
ดานงานเทคนิคและงานบริการผานระบบ on-line กับวิทยาเขต
และศูนยนอกเขตที่ตั้ง ไดแก วิทยาเขตนพวงศ และศูนยภูเก็ต  
 ดังนั้น สำนักวิทยบริการจึงเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาและวิจัย 
รวมถึงการเปนแหลงการเรียนรูดวยตัวเองของอาจารยและนิสิต
ไดอยางสมบูรณหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย

แนะนำสำนักวิทยบริการ

     เพื่อความพรอมดานขอมูลสารสนเทศที่สนองตอบความตองการ
ของผูใชบริการ  สำนักวิทยบริการไดคัดสรรและรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลายประเภท และครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัย ทรัพยากรสารสนเทศตางๆ ที่ไดรวบรวมไวใหบริการ
ไดแก
    1. หนังสืออางอิง หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ รายงานการวิจัย 
สิ่งพิมพรัฐบาล เอกสารของหนวยงานเอกชนและองคการระหวางประเทศสิ่งพิมพรัฐบาล เอกสารของหนวยงานเอกชนและองคการระหวางประเทศ
    2. นวนิยาย เรื่องสั้น วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ
    3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) วารสารอิเล็กทรอนิกส 
(e-journals) ในสาขาวิชาตางๆ
    4. แผน CD-Roms ที่นำเสนอขอมูลทางวิชาการและ ดานบันเทิง
    5. ฐานขอมูลออนไลน (on-line databases) ไดแก ฐานขอมูลหนังสือ
และวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ

สำนักวิทยบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 
(Full Text)  มาเสริมเพิ่มเติมประสิทธิภาพ
ใหงานดานบริการมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
ผูใชบริการสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว 
ทุกสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง และไดขอมูล
ที่เปนปจจุบัน โดยอานผานที่เปนปจจุบัน โดยอานผานอุปกรณที่เชื่อมตอ
กับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต อาทิเชน 
Smart phone, PAD, Notebook, 
เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการ มีดังตอไปนี้
    - หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-books) มีมากกวา 500 ชื่อเรื่อง 
ในฐานขอมูล OPAC  และบน เว็บไซตของสำนักวิทยบริการ
    - วารสารอิเล็กทรอนิกส (e-journals) มีประมาณ 60 รายการ
    -    - ฐานขอมูลออนไลน (on-line databases) ไดแก ฐานขอมูล
ทางวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาตางๆที่เปดสอน ซึ่งมีมากกวา 50 ฐาน 

       การกำหนดระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ
ใชการจัดหมวดหมูหนังสือดวยระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress 
Classification System) ระบบ LC นี้จำแนกหมวดหมูหนังสือเปน 20 
หมวดหมูใหญ ไดแก
 A ความรูทั่วไป (GENERAL WORKS)
 B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION)
  C ประวัตศาสตรศึกษา (Auxiliary Science of History)
   D ประวัติศาสตรโลก ยุโรป เอเชีย อัฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอื่นๆ 
(WORLD HISTORY AND HISTORY OF EUROPE, ASIA, AFRICA, 
AUSTRALIA, NEW ZEALAND, ETC.)
   E-F ประวัติศาสตรอเมริกา (HISTORY OF THE AMERICAS)
   G ภูมิศาสตร  โบราณคดี (GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION)
   H สังคมศาสตร (SOCIAL SCIENCES)
   J   J รัฐศาสตร (POLITICAL SCIENCES)
   K กฎหมาย (LAW)
   L การศึกษา (EDUCATION)
   M ดนตรี (MUSIC AND BOOKS ON MUSIC)
   N วิจิตรสศิลป (FINE ARTS)
   P ภาษาและวรรณคดี (LANGUAGE AND LITERATURE)
   Q วิทยาศาสตร (SCIENCE)
   R   R แพทยศาสตร (MEDICINE)
   S เกษตรศาสตร (AGRICULTURE)
   T เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)
   U การทหาร (MILITARY SCIENCE)
   V นาวิกศาสตร (NAVAL SCIENCE)
   Z บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร 
(BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE. 
INFORMATION RESOURCES (GENERAL)INFORMATION RESOURCES (GENERAL)

แนะนำประเภทของขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวม ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ


