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สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และเป็ น แหล่ ง ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ ตอบสนอง
ต่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ส นใจทั่ ว ไป
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ทำ � งานควบคู่ ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ ร อบรู้ และมี ทั ก ษะการใช้ ส ารสนเทศภายใต้
แนวคิดปรัชญาที่ว่า “ตกผลึกร่วมกัน สร้างสรรค์บริการ สืบสานงานวิจัย ประยุกต์ใช้ไอซีที”และมีการบริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ หมายถึง
การบริหารงานโดยใช้ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ การกำ�หนดกลยุทธ์ การนำ�กลยุทธ์
สู่การปฏิบัติงานและการกำ�หนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มกี ารนำ�ผลการประเมินทัง้ องค์กรผ่านระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและอืน่ ๆ และการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละการสร้างทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ
ขอเรียนทุกท่านว่า สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นของทุกท่าน ทัง้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชน เรามาช่วยกันดูแลบำ�รุงรักษา มีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์รว่ มกัน เพือ่ ผลลัพธ์ทไี่ ด้จะทำ�ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นสถาบันทาง
วิชาการตามวิสยั ทัศน์ทจี่ ะเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม พัฒนาองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาสูส่ ากล
ดังนั้น ขอให้นักศึกษามั่นใจว่า “คือแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม...คืนสู่สังคม” อย่างแท้จริง
										
									
										
									
										

2

(รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล)
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คำ�นำ�
คูม่ อื ประชาชน การใช้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเล่มนี้ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นเอกสารประกอบ
การเรียนรูใ้ นการใช้บริการของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับนักศึกษา คณาจารย์ ประชาชนและผูใ้ ช้บริการทัว่ ไป เป็นคูม่ อื เพือ่ มุง่ เน้นพัฒนา
ให้ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความรอบรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและเข้าใช้
ทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนมีทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล
การรู้จักเลือกประเมินค่าสารสนเทศ มีความรู้ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกวิธี มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ซึ่งจะนำ�
ไปสู่การเรียนรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นพืน้ ฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต
ในยุคสารสนเทศต่อไป
คู่มือประชาชน การใช้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเล่มนี้ จะเป็นการอำ�นวยประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้บริการของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากผู้ใช้บริการที่นำ�ไปใช้
มีคำ�แนะนำ� หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ผู้จัดทำ�ยินดีน้อมรับเพื่อ
นำ�ไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นแรงใจและให้การสนับสนุนช่วยทำ�ให้คู่มือการใช้บริการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเล่มนี้สำ�เร็จสมบูรณ์ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
หัวหน้าสำ�นักงานผูอ้ �ำ นวยการ ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษา และบรรณารักษ์ทชี่ ว่ ยวิพากษ์ให้ขอ้ เสนอแนะ คุณค่าและประโยชน์ของคูม่ อื ประชาชน การใช้บริการ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เล่มนี้ ผูจ้ ดั ทำ�ขอน้อมนำ�บูชาแด่ผมู้ พี ระคุณทุกท่านทีก่ ล่าวนามและมิได้กล่าวนาม
รวมถึงบิดา มารดา และคณาจารย์ที่ให้การอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้จัดทำ�
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้จัดทำ�
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Academic Resources and Information Technology Center
NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตอบสนองต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
ปรัชญา
		 ตกผลึกร่วมกัน สร้างสรรค์บริการ สืบสานงานวิจัย ประยุกต์ใช้ไอซีที
วิสัยทัศน์
		 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำ�งานควบคู่ท้องถิ่น ส่งเสริมบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้
และมีทักษะการใช้สารสนเทศ
พันธกิจ
1. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนทางมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน ภูมิภาคตะวันตก
ประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา
3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ทวารวดี และสิ่งแวดล้อม
4. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิตและผู้ใช้บริการให้มีศักยภาพต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. นำ�เทคโนโลยีมาส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการและการค้นคว้าวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน นำ�สู่ประชาคมอาเซียน
3. จัดกิจกรรมและบริการให้ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทวารวดี และสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตและผู้ใช้บริการมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการพร้อมทำ�งานในประชาคมอาเซียน
2. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ทางวิชาการและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการทำ�งาน
3. นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น นำ�ความรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย และสิ่งแวดล้อมไปสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและท้องถิ่น
4. สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบงานที่คล่องตัวและบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

4

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://arit.npru.ac.th/

แนะนำ�สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร คือ 1) อาคารบรรณราชนครินทร์ 7 ชัน้
และ 2) อาคารห้องสมุด 5 ชั้น ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถติดต่อขอรับการบริการต่าง ๆ ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดังนี้

พื้นที่ให้บริการของแต่ละอาคาร
		

อาคารบรรณราชนครินทร์ (7 ชั้น)

ชั้น 1 บริการยืม-คืนหนังสือ บริการมุมอ่านหนังสือพิมพ์ มุมหนังสือใหม่ มุมนิทรรศการ บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า
มุมชมสารคดี โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ห้องพวงชมพู (พักผ่อนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย) ห้องสำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 2 บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค กฤตภาคออนไลน์ บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า และหน่วย
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ชั้น 3 บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า หนังสือภาษาไทย หมวด 000-300 มุมความรู้ตลาดทุนในสถานศึกษา สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
ห้องอ่านสำ�หรับอาจารย์ มุมเด็กและเยาวชน และบริการถ่ายเอกสาร
ชั้น 4 บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า หนังสือภาษาไทย หมวด 400-500 หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หมวด 000-900 มุมแนะนำ�หนังสือใหม่ และห้องอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
ชั้น 5 บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย กองทุนหมู่บ้าน การบริการฐานข้อมูลออนไลน์ มุมนวนิยาย
เรื่องสั้น ห้องศาสนา บริการค้นคว้ากลุ่มย่อย (ห้องชมพูพันทิพย์ ห้องราชพฤกษ์) ห้องประชุมประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
ชั้น 6 บริการโสตทัศนวัสดุ ห้องชมโทรทัศน์ ห้องคาราโอเกะ ห้องมินิเธียเตอร์ และบริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า
ชั้น 7 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และมุมอาเซียน (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
อาคารห้องสมุด 5 ชั้น
ชั้น 1 บริการห้อง Research Station เพื่อสืบค้นผลงานวิชาการของอาจารย์
มุมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ มุมข่าวสารทันสมัย มุมประชุมกลุ่มย่อย มุมอ่านตามอัธยาศัย
มุมพักผ่อน จุดนัดพบ (Meeting Point) และจุดแลกรู้แลกกันอ่าน (Book Barter)
ชั้ น 2 บริ ก ารหนั ง สื อ เก่ า ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศก่ อ นปี พิ ม พ์ 2538
ราชกิจจานุเบกษา และหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 3 บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 300 มุมนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และหนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900
ชั้น 4 หนังสือภาษาไทย หมวด 600-900 และมุมหนังสือพยาบาลศาสตร์
ชั้น 5 ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ห้องอบรมลีลาวดี และห้องโถงกลางอเนกประสงค์
เวลาเปิด-ปิด บริการ
ระหว่างเปิดภาคเรียน
				
				
ระหว่างปิดภาคเรียน
				
				
ปิดบริการ		

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 18.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ปิดบริการ
ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ระบบการจัดหมวดหมู่ของหนังสือภายในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหมวดหมูห่ นังสือโดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า
D.C. หรือ D.D.C แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ 000 - 900 จากหมวดใหญ่เป็นหมวดย่อย ดังนี้

หมวดใหญ่

000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป (Computer Science, Information and General Knowledge)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social Science)
400 ภาษา (Language)
500 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี (Applied Science and Technology)
700 ศิลปะและการนันทนาการ (Arts and Recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and Geography)

หมวดย่อย

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ทั่วไป (Computer Science, Information and General Knowledge)
010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก (Bibliographic Catalogue)
020 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Library and Information Science)
030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม (The Book Compiled and Encyclopedia of Knowledge)
040 ยังไม่กำ�หนดใช้ (Don’t to be used)
050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี (Journals Periodicals and Index)
060 องค์การต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์วิทยา (Organizations, Science, Museum)
070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์ (Journalism Print)
080 ชุมนุมนิพนธ์ (Rally Celebrates)
090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก (Manuscripts, Rare Book)
100 ปรัชญา (Philosophy)
110 อภิปรัชญา (Metaphysics)
120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology is the Reason Humanity)
130 จิตวิทยานามธรรม (Abstract Psychology)
140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Specific Philosophical Concepts)
150 จิตวิทยา (Psychology)
160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา (Dialectic Logic)
170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม (Moral Ethics)
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก (Eastern Philosophy, Ancient Medieval)
190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ (Modern Western Philosophy)
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200 ศาสนา (Religion)
210 ศาสนาธรรมชาติ (Natural Religion)
220 ไบเบิล (Bible)
230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา (Christian Theology Along)
240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา (Christian Morality Devoted to Religion)
250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ (Christianity Local Regulations and Practices)
260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา (Christian Society Religious Theology)
270 ประวัติคริสต์ศาสนา (History of Christianity)
280 นิกายต่าง ๆ ในคริสต์ศาสนา (Sects in Christianity)
290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ (Comparative Religion and Other Religions)
300 สังคมศาสตร์ (Social Science)
310 สถิติศาสตร์ (Statistics)
320 รัฐศาสตร์ การเมือง (Political Science)
330 เศรษฐศาสตร์ (Economics)
340 กฎหมาย (Laws)
350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ (Administration, The Military Administration)
360 ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม (The Social Security, Administration Society)
370 การศึกษา (Education)
380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (Commerce, Communications, Transport)
390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา (Traditions, Customs, Folklore)
400 ภาษา (Language)
410 ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
420 ภาษาอังกฤษ (English Language)
430 ภาษาเยอรมัน (German Language)
440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (French Language, Romance Language)
450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian Language, Romanesque Language)
460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish Language, Portuguese Language)
470 ภาษาละติน (Latin Language)
480 ภาษากรีก (Greek Language)
490 ภาษาอื่น ๆ (Other Languages)
500 วิทยาศาสตร์์และคณิตศาสตร์ (Nortural Science and Mathematics)
510 คณิตศาสตร์ (Mathematics)
520 ดาราศาสตร์ (Astronomy)
530 ฟิสิกส์ (Physics)
540 เคมี (Chemistry)
550 วิทยาศาสตร์โลก (Earth Sciences)
560 บรรพชีวิตวิทยา (Marine life Science)
570 ชีววิทยา (Biology)
580 พฤกษศาสตร์ (Botany)
590 สัตววิทยา (Zoology)
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600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี (Applied Science and Technology)
610 แพทยศาสตร์ (Medicine)
620 วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
630 เกษตรศาสตร์ (Agriculture Science)
640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว (Domestic Science, Family Life)
650 การจัดการธุรกิจ (Business Management)
660 วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
670 โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Factory)
680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร (Produced by Machinery)
690 การก่อสร้าง (Construction)

700 ศิลปะและการนันทนาการ (Arts and Recration)
710 ภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architecture)
720 สถาปัตยกรรม (Architecture)
730 ประติมากรรม (Sculpture)
740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์ (Decorative Painting)
750 จิตรกรรม ภาพเขียน (Painting Pictures)
760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก (Art Printing Graphic Arts)
770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย (Taking Photos, Photo)
780 ดนตรี (Music)
790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา (Entertainment Recreational Sports)
800 วรรณคดี (Literature)
810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ (American Literature in English)
820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ (English Literature Old English)
830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน (German Literature)
840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์ (French, Romance Literature)
850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน (Italian Roman Literature)
860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส (Spanish, Portuguese Literature)
870 วรรณคดีภาษาละติน (Latin Literature)
880 วรรณคดีภาษากรีก (Greek Literature)
890 วรรณคดีภาษาอื่น ๆ (Literature in Other Languages)
900 ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (History and Geography)
910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว (Geography of Tourism)
920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Biography, Badge)
930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (Ancient History)
940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก (History of Western Europe)
950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก (East Asia History)
960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา (History of Africa)
970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ (North America History)
980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้ (South America History)
990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก (Other Parts of World History)
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ความรู้เพิ่มเติม
เลขเรียกหนังสือ (Call Number) คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำ�หนดขึ้นสำ�หรับหนังสือแต่ละเล่มโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ซํ้ากัน เพื่อบอก
ตำ�แหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ทำ�ให้สะดวกในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น และสะดวกในการค้นหา เลขเรียกหนังสือจะปรากฏอยู่ที่
สันหนังสือแต่ละเล่ม ซึ่งจะปรากฏที่ผลการสืบค้นเมื่อใช้ฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ
			

769.57
ส923ร

769.57 คือ เลขหมู่หนังสือแทนเนื้อหา
923 คือ เลขผู้แต่งของชื่อ เสริม

ส คือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งชื่อ เสริม สุนทรานันท์
ร คือ อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ รูปยาซิกาแรตไทย

หนังสืออ้างอิงภาษาไทย สัญลักษณ์ อ ตามด้วยเลขหมู่หนังสือ ตัวอย่าง อ 330.03 ว555ห

อ
330.03
ว555ห

หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์ R ตามด้วยเลขหมู่หนังสือ ตัวอย่าง R 410.03 A325D
หนังสืออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้บริการที่ชั้น 4 ใช้เฉพาะในสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น

R
410.03
A325D

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย สัญลักษณ์ ว ตามด้วยเลขหมู่หนังสือ ตัวอย่าง ว 371.201 ก239ก
ให้บริการที่ชั้น 5 สามารถยืมได้

ว
371.201
ก239ก

หนังสือเยาวชน นิทาน สัญลักษณ์ ย ตามด้วยเลขผู้แต่ง ตัวอย่าง ย ว451ย

ย
ว451ย

นวนิยาย สัญลักษณ์ น ตามด้วยเลขผู้แต่ง เรียงตามอักษรผู้แต่ง ตัวอย่าง น ก116ร

น
ก116ร

เรื่ อ งสั้ น สั ญ ลั ก ษณ์ รส ตามด้ ว ยเลขผู้ แ ต่ ง เรี ย งตามอั ก ษรผู้ แ ต่ ง ตั ว อย่ า ง รส น526พ
ให้บริการทีช่ นั้ 5 ซึง่ สามารถยืมได้ หากมีขอ้ สงสัยในการค้นหาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 – 6

รส
น526พ

สัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติม
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สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สามารถสืบค้นได้
โดยผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ http://library.npru.ac.th/cgi-bin/gw/chameleon สามารถเลื อ กสื บ ค้ น ได้ จ ากฐานข้ อ มู ล หนั ง สื อ
และโสตทัศนวัสดุ และบทความดรรชนีวารสาร

วิธีการสืบค้น
1. ชื่อผู้แต่ง (author) ผู้แต่ง และรวมถึง ผู้เรียบเรียง ผู้รวบรวม บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ ผู้แต่งเพลง ผู้ผลิตวัสดุ ฯลฯ
ไม่ใช้คำ�นำ�หน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ดร. ศ. รศ. ผศ. นายแพทย์ อาจารย์ ฯลฯ เช่น พิสิฐ รัตนกุล (ไม่ใช้ นาย) เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
(ไม่ใช้ อาจารย์)
2. ชื่อเรื่อง (title) และรวมถึง ชื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ชื่อภาพยนตร์
ชื่อหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3. หัวเรื่อง (subject) คือ คำ�หรือวลีที่บรรณารักษ์กำ�หนดขึ้นเพื่อสื่อถึงเนื้อหาของหนังสือ เป็นตัวแทนของเนื้อเรื่อง
- เป็นศัพท์์เฉพาะศัพท์ทางวิชาการที่ใช้กันแพร่หลาย
- โดยใช้คู่มือกำ�หนดหัวเรื่อง
- หนังสือเล่มหนึี่ง ๆ อาจมีหัวเรื่องได้หลายหัวเรื่อง
4. คำ�สำ�คัญ (keyword) เป็นคำ�หรือวลีที่ปรากฏในทุก ๆ ที่ของข้อมูล ซึ่งผู้ใช้กำ�หนดเองเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
- คำ�ที่สั้นกะทัดรัดได้ใจความ และสื่อถึงเนื้อหา
- ระบบจะทำ�การดึงคำ�ค้นจากข้อมูลทั้งหมดในทุกตำ�แหน่งของข้อมูล
- ผลลัพธ์ที่ได้อาจได้ข้อมูลจำ�นวนมากและเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็มาด้วย เช่น ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียด
ให้กับครอบครัวชนบท คำ�สำ�คัญ : การย้ายถิ่น การเพิ่มรายได้ ความเครียด ครอบครัวชนบท เป็นต้น
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การสืบค้นหนังสือ
การสืบค้นมี 2 วิธี คือ การสืบค้นแบบทั่วไป และการสืบค้นแบบง่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้
วิธีที่ 1 การสืบค้นแบบทั่วไป คือ พิมพ์คำ�ค้นในช่องสืบค้น และระบุประเภทคำ�ค้นที่ต้องการได้ ตามตัวอย่าง

แสดงตัวเล่มของแต่ละหัวเรื่อง
แสดงเป็นหัวเรื่องตามตัวอักษร หากต้องการดูรายละเอียด จะต้องคลิกที่หัวเรื่อง

วิธีที่ 2 การสืบค้นแบบง่าย คือ พิมพ์คำ�ค้นในช่องสืบค้น เลือกประเภททรัพยากรที่ต้องการ

แสดงเป็นบรรณานุกรม
คลิกเลือกรายการตัวเล่มเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการ

เคล็ดลับก่อนไปหาหนังสือ
1. ตรวจสอบสถานะหนังสือ เพื่อให้ทราบว่าหนังสืออยู่ที่ชั้น หรือถูกยืม
2. ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บหนังสือ เพื่อให้ทราบว่าหนังสือดังกล่าวให้บริการที่ชั้นใด
3. จดเลขเรียกหนังสือทุกครั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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การสืบค้นดรรชนีวารสาร 		
พิมพ์คำ�สืบค้นในช่องสืบค้น และเลือกบทความวารสาร

เคล็ดลับก่อนไปหาบทความวารสาร
จดรายละเอียดชือ่ วารสาร ชือ่ ผูแ้ ต่ง ชือ่ บทความ ปีพมิ พ์ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้า ตัวเล่มวารสารมีให้บริการทีช่ นั้ 2 อาคารบรรณราชนครินทร์
เรียงตามอักษรชื่อวารสาร

การสืบค้นโสตทัศนวัสดุ

เคล็ดลับการใช้บริการโสตทัศนวัสดุ
จดเลขทะเบียนของประเภทโสตทัศนวัสดุนั้น ๆ เช่น VCD
3456, DVD 3456, CD-ROM 3456 แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
โสตทัศนวัสดุทราบ โสตทัศนวัสดุทุกประเภทมีให้บริการที่ชั้น 6
อาคารบรรณราชนครินทร์ เรียงตามเลขทะเบียนของสือ่ โสตทัศนวัสดุแต่ละประเภทนั้นๆ
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การตรวจสอบข้อมูลการยืมด้วยตนเอง ผ่าน WebOPAC ของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นักศึกษา นักเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเท่านั้น
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมด้วยตนเอง ผ่าน WebOPAC
1. คลิกที่เมนู การเข้าสู่ระบบของสมาชิก
2. โดยพิมพ์รหัสนักศึกษา ที่ช่องรหัสสมาชิก ตัวอย่าง รหัสสมาชิก 534233XXX รหัสผ่าน 534233XXX
3. คลิก ยืนยัน
4. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ
- รายการยืม		
- รายการจอง
- รายการเกินกำ�หนด		
- เลือกรายการที่ต้องการยืมต่อ
- แล้วคลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
- การบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ์ เช่น หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย หนังสือ
อ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือพิมพ์
- การบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทไม่ตีพิมพ์ เช่น วีซีดี ดีวีดี และซีดีรอม
- การบริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษาสามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในมหาวิทยาลัย หรือถ้ามีความต้องการใช้นอกพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยต้องใช้บริการที่เมนู คู่มือการใช้งานระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1 ชั้น 4 และชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3437
3440 และ 3442
ABI/INFORM เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเนื้อหาทางการบริหารจัดการ โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง และการรวบรวม
ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารจัดการรูปแบบฉบับเต็ม
ProQuest Dissertations & Theses เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท
SpringerLink (E-journals) (E-books) เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสารด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ
ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสาร
การประชุมซึ่งมีเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน
Web of Science เป็นฐานข้อมูลของบริษัท Thomson ISI เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย ได้แก่ Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts &
Humanities Citation Index
Wilson Web ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ถึง 13 ฐานข้อมูลมีเนือ้ หาตัง้ แต่ปี 1981-ปัจจุบนั
Crcnetbase.com เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี โพลีเมอร์
อุตสาหกรรมอาหาร สิง่ แวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ สถิตศิ าสตร์ แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการหนังสือให้อา่ นประมาณ
6,037 กว่าชื่อเรื่อง
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Academic Search Elite เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชาจากทั่วโลก ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สถาปัตยกรรม จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ (การแสดง
การดนตรี) สามารถเข้าใช้โดยผ่าน USERNAME : NPRU และ PASSWORD : LIBRARY
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลทางศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมงานวิจัย
ทางด้านศึกษาศาสตร์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่การศึกษาระดับประถมศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ การศึกษาเฉพาะด้าน สามารถ
เข้าใช้โดยผ่าน USERNAME : NPRU และ PASSWORD : LIBRARY
ThaiLiS Digital Collection เป็นการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปและสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพือ่ ความสะดวกในการสืบค้นได้
มติชนออนไลน์ เป็นการสืบค้นบทความจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกฉบับ สามารถเข้าใช้โดยผ่าน USERNAME : NPRU และ PASSWORD
: SEP25
2E-book ภาษาไทย เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่น่าสนใจ และสามารถเข้ามาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย
ได้ตลอดเวลา

ตารางสรุปการวิเคราะห์ฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) ที่มีความเหมาะสมในแต่ละคณะ
ชื่อฐานข้อมูลที่ให้บริการ

คณะครุศาสตร์

ความเหมาะสมของฐานแต่ละคณะ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการฯ คณะพยาบาลศาสตร์

1. Thai LIS Digital Collection
2. ศูนย์ข้อมูลมติชน
3. ACM Digital Library
4. Proquest
5. H.W. Wilson
6. ISI Web of Science
7. Springer Link
8. Academic Search Elite
9. Education Research Complete
10. Academic Search Premier
11. CRC netBase
12. Science Direct
13. ACS Chemistry for life
14. 2 E-book

ระบบเครือข่ายไร้สาย ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครือข่ายไร้สายในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ได้ทุกพื้นที่ในสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้องมี USERNAME และ PASSWORD ในการใช้อนิ เทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถติดต่อได้จากสำ�นักคอมพิวเตอร์
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การยืม-คืน หนังสือ
สมาชิกสามารถติดต่อขอรับบริการยืม-คืนหนังสือและซีดปี ระกอบหนังสือได้ทเี่ คาน์เตอร์ชนั้ 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ไม่สามารถยืมออกได้ คือ หนังสืออ้างอิง และวารสาร จะให้บริการภายในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น

บริการยืม - คืน
บริการยืม – คืน		
:
บริการข้อมูลสมาชิก		
:
บริการจองหนังสือ		
:
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
:
						

ให้บริการยืม – คืนหนังสือ และซีดีประกอบหนังสือ
จัดทำ�บัตรสมาชิกและบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่
ให้บริการจองหนังสือสำ�หรับหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมไปก่อน
ให้บริการยืมหนังสือระหว่างสำ�นักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขั้นตอนและรายละเอียดการทำ�บัตรสมาชิก
1. ผู้มีสิทธิทำ�บัตรสมาชิก ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษา ภาค กศ.พป. นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท
ป.บัณฑิตศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน (ชั้น 1)
3. ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 1 รูป
4. ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
5. อายุบัตรสมาชิกของนักศึกษาจะใช้ได้เพียง 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนต่อไปให้นำ�ใบเสร็จค่าลงทะเบียนมาต่ออายุ
** โปรดใช้บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาของตนเองเท่านั้นในการใช้บริการ **

สิทธิในการยืมหนังสือ
สมาชิก

จำ�นวนเล่ม

ระยะเวลาในการยืม

ค่าปรับ/วัน/ชิ้น

อาจารย์ประจำ�/อาจารย์พิเศษ

20 เล่ม

1		 ภาคการศึกษา

5		 บาท

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

10 เล่ม

14 วัน

5		 บาท

นักศึกษาปริญญาเอก/ปริญญาโท/ป.บัณฑิตศึกษา

10 เล่ม

14 วัน

5		 บาท

นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ, ภาค กศ.พป./นักเรียนสาธิต

5		 เล่ม

7		 วัน

5		 บาท

* บุคคลภายนอกไม่สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้ แต่สามารถใช้บริการได้ภายในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีระเบียบรองรับ

หนังสือหาย/ชำ�รุด
กรณีหนังสือหาย/ชำ�รุด ผู้ยืมต้องติดต่อบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ บริการยืม-คืน ชั้น 1 โดยดำ�เนินการดังนี้
1. หาหนังสือมาชดใช้เหมือนต้นฉบับเดิมและชำ�ระค่าจัดทำ�รูปเล่มเสริมปกเล่มละ 50 บาท
2. กรณีที่หาหนังสือมาชดใช้ไม่ได้ จะพิจารณาดังนี้
2.1 หนังสือเก่ามีคุณค่าให้ถ่ายสำ�เนาชดใช้ หรือชดใช้เป็นเงินจำ�นวน 3 เท่าของราคาหนังสือ
2.2 กรณีเป็นหนังสือได้รับบริจาค ชดใช้เป็นจำ�นวนเงินโดยนับจากหน้าของหนังสือหน้าละ 1 บาท และบวกเพิ่มอีก 1 เท่า พร้อมกันนี้
		 ต้องชำ�ระค่าจัดทำ�รูปเล่มเสริมปกเล่มละ 50 บาท ทุกรายการ

บริการตู้รับคืนหนังสือ
เพื่อความสะดวกในการคืนหนังสือ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวางตู้รับคืนหนังสือไว้ 1 ตู้ ที่หน้าทางเข้าชั้น 1 โดยให้
บริการหลังจากสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการ ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือผ่านตู้รับคืนหนังสือได้ช่วงเวลาที่ปิดบริการ
ผู้ที่ส่งหนังสือภายในกำ�หนดส่งหรือส่งภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะถือเสมือนว่าเป็นการส่ง
ตามกำ�หนด สำ�หรับหนังสือส่งเกินกำ�หนด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าปรับตามระเบียบ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ยืม-คืน หนังสือ
บุคคลทีส่ ามารถยืมหนังสือได้ตอ้ งเป็นบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดสิทธิการยืมไว้ตามประกาศโดยต้องมีรายละเอียดการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
- ผู้มีสิทธิยืมตามระเบียบสามารถยืมด้วยตนเองเท่านั้น
- ส่วนการคืนสามารถคืนด้วยตนเองหรือให้ผู้แทนดำ�เนินการแทนได้
- การชำ�ระค่าปรับการส่งคืนล่าช้า หรือการทำ�หนังสือชำ�รุดเสียหาย หรือการทำ�หนังสือสูญหายให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่

ประเภทขั้นตอน

1

การตรวจสอบเอกสาร

การยืม
- ผูข้ อยืมหนังสือยืน่ บัตรสมาชิก หรือบัตรประจำ�ตัว
นักศึกษา พร้อมกับตัวเล่มหนังสือที่ต้องการยืม
ต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ
ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
การคืน
- ผู้รับบริการยื่นตัวเล่มหนังสือที่ต้องการคืน
ต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ
ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

1 นาที

(การดำ�เนินการต่อหนังสือ
1 เล่ม)

2

การพิจารณา

การยืม
- เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกหรือ
บัตรนักศึกษา และตรวจสอบความถูกต้อง
- เจ้าหน้าทีส่ แกนบาร์โค้ดของหนังสือทีต่ อ้ งการยืม
ประทับตราวันกำ�หนดส่งและลบสัญญาณแม่เหล็ก
- เจ้าหน้าที่มอบบัตรและตัวเล่มหนังสือที่ยืม
ให้แก่ผู้ยืมหนังสือ
การคืน
- เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดในตัวเล่มหนังสือที่คืน
ประทับตรารับคืน และตั้งสัญญาณแม่เหล็ก

1 นาที

(การดำ�เนินการต่อหนังสือ
1 เล่ม)

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำ�เนินการรวม 2 นาที
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บริการวารสารและหนังสือพิมพ์
บริการวารสารฉบับปัจจุบัน
:
						
บริการวารสารฉบับล่วงเวลา :
						
บริการวารสารเย็บเล่ม
:
						
บริการหนังสือพิมพ์
:
						
บริการกฤตภาคออนไลน์
:
						

วารสารฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจัดเรียงลำ�ดับตามตัวอักษร
ของชื่อวารสารพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ที่สันปกของวารสาร
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวารสาร
วัน เดือน ปี ฉบับที่ต้องการ
จัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อวารสาร ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
บทความ ดรรชนีวารสาร (WebOPAC)
ให้บริการที่ชั้น 1 และชั้น 2 ส่วนหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาจะจัดเก็บในระบบชั้นปิด
หากต้องการใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
เป็นการสืบค้นบทความจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทุกฉบับ สามารถเข้าใช้โดยผ่าน
USERNAME : NPRU และ PASSWORD : SEP25

บริการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า การจัดนิทรรศการ แนะนำ�ข่าวสารน่ารู้ แนะนำ�หนังสือใหม่ การจัดอบรมความรู้ และบริการส่งเสริม
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ชั้น 4 และชั้น 5

บริการโสตทัศนวัสดุ
บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้บริการต้องใช้บัตรประจำ�ตัวนักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแจ้งรหัสและชื่อเรื่องที่ต้องการยืมทุกครั้ง
ประเภทของโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีซีดี ดีวีดี ซีดีรอม
บริการห้องชมโทรทัศน์ ให้บริการบริเวณชั้น 6 บริการชมโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้ สารคดี ฯลฯ
บริการห้องมินิเธียเตอร์/คาราโอเกะ ผู้ใช้บริการแจ้งความจำ�นงขอใช้ห้องตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป อาจารย์สามารถจองห้องเพื่อใช้ในการสอน
โดยติดต่อขอจองล่วงหน้าและใช้ได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 รายวิชา
บริการฉายภาพยนตร์ดีทุกวันพุธ ให้บริการที่ห้องมินิเธียเตอร์ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมได้โดย
ลงชื่อในแบบฟอร์มก่อนเข้าชมทุกครั้ง

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สิทธิการยืมโสตทัศนวัสดุ
สมาชิก

จำ�นวนรายการ

ระยะเวลาในการเรียน

ค่าปรับ/วัน/ชิ้น

อาจารย์ประจำ�/อาจารย์พิเศษ

2 รายการ

3 วัน

5 บาท

นักศึกษาภาคปกติ/นักเรียนสาธิต

2 รายการ

3 วัน

5 บาท

นักศึกษา กศ.พป./ป.บัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก

2 รายการ

7 วัน

5 บาท

** หากชำ�รุดหรือสูญหาย ให้ซื้อเรื่องเดิมมาชดใช้ + ค่าจัดเตรียมรายการละ 50 บาท หากซื้อไม่ได้ให้ชดใช้เป็นเงินจำ�นวน 3 เท่าของวัสดุ
ราคาปัจจุบัน+ค่าจัดเตรียมรายการละ 50 บาท

คู่มือสำ�หรับประชาชน : การขอหนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ และ วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำ�หนด) ตั้งแต่เวลา
08.30 - 16.30 น.
หมายเหตุ (ปิดราชการตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่

ประเภทขั้นตอน

1

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีผู้รับบริการหรือผู้แทนมาส่งและรอรับเรื่อง
ด้วยตนเอง
รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

15 นาที

(กรณีที่ 1 ผู้รับบริการ
หรื อ ผู้ แ ทนมาส่ ง และ
รอรับเรื่องด้วยตนเอง)

2

การพิจารณา

กรณีผู้รับบริการหรือผู้แทนมาส่งและรอรับเรื่อง
ด้วยตนเอง
- เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
- ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรอง

30 นาที

(กรณีที่ 1 ผู้รับบริการ
หรื อ ผู้ แ ทนมาส่ ง และ
รอรับเรื่องด้วยตนเอง)

3

การลงนาม /
คณะกรรมการมีมติ

กรณีผู้รับบริการหรือผู้แทนมาส่งและรอรับเรื่อง
ด้วยตนเอง
- เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ลงทะเบียนหนังสือออก
- จัดทำ�ซองเอกสารและส่งมอบ

30 นาที

(กรณีที่ 1 ผู้รับบริการ
หรื อ ผู้ แ ทนมาส่ ง และ
รอรับเรื่องด้วยตนเอง)

4

การตรวจสอบเอกสาร

กรณีผู้รับบริการส่งเรื่องทางไปรษณีย์
- รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

1 วัน

(กรณีที่ 2 ผู้รับบริการ
ส่งเรื่องทางไปรษณีย์)

18

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

หมายเหตุ

5

การพิจารณา

กรณีผู้รับบริการส่งเรื่องทางไปรษณีย์
- เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
- ตรวจสอบความถูกต้อง กลั่นกรอง

3 วันทำ�การ

(กรณีที่ 2 ผู้รับบริการ
ส่งเรื่องทางไปรษณีย์)
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การลงนาม /
คณะกรรมการมีมติ

กรณีผู้รับบริการส่งเรื่องทางไปรษณีย์
- เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
- ตรวจสอบความถูกต้อง
- ลงทะเบียนหนังสือออก
- จัดทำ�ซองเอกสารและจัดส่ง

3 วันทำ�การ

(กรณีที่ 2 ผู้รับบริการ
ส่งเรื่องทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาดำ�เนินการรวม กรณีที่ 1 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที และกรณีที่ 2 ใช้เวลา 7 วันทำ�การ

บริการสนับสนุนเพื่อความสะดวกในการให้บริการ
การเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
						
						
						
						
						

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยินดีในการให้บริการผูใ้ ช้บริการ
ทุกท่านในการแนะนำ�หนังสือและสือ่ ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูใ้ ช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะเสนอซือ้ หนังสือสามารถ
ติดต่อได้ทหี่ น่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 2 อาคาร 5 ชัน้ และสอบถามเพิม่ เติมได้ทหี่ มายเลข
โทรศัพท์ภายใน 3451 – 3453 หรือหากต้องการเสนอเพือ่ จัดซือ้ วารสารวิชาการและวารสารที่
น่าสนใจ สามารถติดต่อได้ทหี่ น่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3438

บริการสนับสนุนการเรียนการสอน
						
						
						
						

บริการฝึกอบรมการใช้หอ้ งสมุดและการสืบค้น สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นสารสนเทศ
ในหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และการบริการนำ�ชมห้องสมุด สามารถติดต่อใช้บริการที่ชั้น 1, 4 และ 5 หมายเลขโทรศัพท์
ภายใน 3437, 3440 และ 3442

บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้้า
บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า บรรณารักษ์บริการตอบคำ�ถามและช่วย
						
การค้นคว้ายินดีให้คำ�แนะนำ�ให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
						
การวิจัย สามารถติดต่อใช้บริการที่ชั้น 1, 4 และ 5 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3437, 3440
						
และ 3442
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
						
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ บทความออนไลน์
						
นิทรรศการออนไลน์ และการแนะนำ�ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการ
						
ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถติดต่อ
						
ใช้บริการที่ชั้น 1, 4 และ 5 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3437, 3440 และ 3442
สิ่งอำ�นวยความสะดวก 		
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มกี ารบริการห้องพวงชมพู (พักผ่อน
						
และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย) ที่ชั้น 1 ห้องอ่านสำ�หรับอาจารย์และบริการถ่ายสำ�เนาเอกสารที่
						
ชั้น 3 บริการค้นคว้ากลุ่มย่อย (ห้องชมพูพันทิพย์ ห้องราชพฤกษ์) ให้บริการที่ชั้น 5
บริการห้อง Research Station 			
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มกี ารบริการห้อง Research Station เพือ่
						
สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และผู้ใช้บริการทุกท่าน มีมุม
						
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์
						
เป็นต้น จัดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารห้องสมุด 5 ชั้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://arit.npru.ac.th/
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ฉายภาพยนตร์ดีทุกวันพุธ
			
บริการโสตทัศนวัสดุ จะจัดบริการจัดฉายภาพยนตร์ดที กุ วันพุธ ณ ห้อง มินเิ ธียเตอร์ ชัน้ 6
						
ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 13.30 น. รายชื่อฉายภาพยนตร์ดีทุกวันพุธที่จะฉายในแต่ละสัปดาห์
				
		
และสามารถติดตามรายละเอียดได้จากหน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ ชัน้ 6 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3443
เว็บไซต์ http://arit.npru.ac.th/
						
						
						

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดั ทำ�เว็บไซต์ เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสาร ความรู้
กิจกรรม การบริการต่าง ๆ ทางวิชาการของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงคลิกเลือก http://arit.npru.ac.th/ เพือ่ เป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรูร้ ว่ มกัน สร้างสังคม
อุดมปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขโทรศัพท์สำ�หรับผู้ใช้บริการ
1. บริการยืม-คืนหนังสือ				
						
2. บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ
						
จองห้องมินิเธียเตอร์				
						
3. บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า			
						
4. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์			
						
5. บริการแนะนำ�การใช้บริการ
					
ฐานข้อมูลออนไลน์และสื่อออนไลน์			
						
6. บริการจัดหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
												
						
7. สำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการ		
						
และเทคโนโลยีสารสนเทศ				
						
8. ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

034-109300 ต่อ 3437
034-109300 ต่อ 3443
034-109300 ต่อ 3440, 3442
034-109300 ต่อ 3438
034-109300 ต่อ 3440, 3442
034-109300 ต่อ 3451, 3452,
3453
034-261056,
034-109300 ต่อ 3436
034-109300 ต่อ 3434

ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ใช้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น
ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถนำ�กระเป๋าเข้ามาในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่
ไม่สูบบุหรี่ ห้ามนำ�อาหาร ขนมและเครื่องดื่มเข้ามาภายในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่พูดคุยโทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่น สัญญาณโทรศัพท์ควรใช้ระบบสั่น
ห้ามขีด เขียน ตัด ฉีก ขโมย หรือกระทำ�การใด ๆ ให้ทรัพยากรสารสนเทศเกิดความเสียหาย หากชำ�รุดและเสียหาย จะต้องดำ�เนินการ
ชดใช้ตามประกาศของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หากมีความประสงค์ต้องการถ่ายรูป ถ่ายวีดิทัศน์ ติดต่อขออนุญาตที่สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โปรดระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าของผู้ใช้บริการ
8. ห้ามนำ�ทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ ออกจากสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต
9. ขอความร่วมมือรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวม ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียด
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT NPRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Tel : 034-109300 ต่อ 3436 Tel/Fax : 034-261054-56 Website : http://arit.npru.ac.th/ E-mail : library.npru.ac.th

คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา
			
			
ผู้จัดทำ�
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รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
อาจารย์นุชรี 		
นางสมรัก 		
นางสาวสุรีรัตน์ 		

ปริสุทธกุล		
บุญศรีงาม		
เปล่งเจริญศิริชัย		
คล้ายสถาพร		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
บรรณารักษ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://arit.npru.ac.th/

บุคลากรสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 081-0054678, 034-261056
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chailerd@npru.ac.th

อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261056
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nutjaree@npru.ac.th

นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชัย
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3436
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Somrak@npru.ac.th

นางจมรพรรณ วรพัฒนานันต์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3436
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jamornpan@npru.ac.th

นางสาวลัดดา บุญเปลี่ยนพล
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรและจรรยาบรรณ
หัวหน้าหน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3438
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Ladda@npru.ac.th

นางสาวสุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหน้าหน่วยบริการฐานข้อมูลและสื่อออนไลน์
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3440
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sureerat@npru.ac.th

นางสาวโสภา ลีวงศ์พันธ์
หัวหน้าหน่วยนโยบายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยธุรการและสารบรรณ
โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3436
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Sopa@npru.ac.th

นางสาวเขมิกา ศูนย์กลาง 		
หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3436
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kemika@npru.ac.th

นายธนกร โพธิยาลัย			
ผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้
โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3436
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Thanakorn@npru.ac.th

นายสถาพร บัวรัตน์
		
หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261055, 034-109300 ต่อ 3453			
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sathaporn@npru.ac.th

นางสาวสุรีพันธ์ ผลเจริญ 		
หัวหน้าหน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยประชุมและพิธีการ
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3437 		
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Sureephan@npru.ac.th

นายเทพฤทธิ์ ตั้งฤทัยวานิชย์		
หัวหน้าหน่วยพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทวารวดี
โทรศัพท์ : 034-261055, 034-109300 ต่อ 3453 		
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Theparit@npru.ac.th

นางสาวกิ่งดาว ฮั่วจั่น
หัวหน้าหน่วยพัฒนาหอจดหมายเหตุ
โทรศัพท์ : 034-261055, 034-109300 ต่อ 3453			
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Kengdown@npru.ac.th

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://arit.npru.ac.th/

21

22

นายสุภกิติ มุสิราช
หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3442 		
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Supakiti@npru.ac.th

นายปราชญา เจิมอุทัย 		
หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาเว็บไซต์
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3443			
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Prachaya@npru.ac.th

นางสาวเรณุกา ปรีชานุกูล 		
หัวหน้าหน่วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
โทรศัพท์ : 034-261055, 034-109300 ต่อ 3453 		
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Ranuka@npru.ac.th

นางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทักษ์พร		
หัวหน้าหน่วยพัฒนาและบริการโสตทัศนวัสดุสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3443 		
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Amratter@npru.ac.th

นางสาวฐานิตา มลคลํ้า 		
ประจำ�หน่วยธุรการและสารบรรณ
โทรศัพท์ : 034-109300 ต่อ 3436

นางสาวโชติกา บรรจง 		
ประจำ�หน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261055, 034-109300 ต่อ 3453

นางสาวกรรณิกา ธีรานนท์ 		
ประจำ�หน่วยบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3437

นางกรรณิกา เบ้าอู๋ 			
ประจำ�หน่วยบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3437

นายสุขกรี นันยา
ประจำ�หน่วยบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3439

นายกรวิวัฒน์ อ่อนจันทร์งาม
ประจำ�หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 034-261056, 034-109300 ต่อ 3440

นางสาวธนพร จุงใจ
		
ประจำ�หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
โทรศัพท์ : 034-261054, 034-109300 ต่อ 3438

นายจรัญ เกตุกิ่งแก้ว
พนักงานทำ�ความสะอาด

นางสาวจิณณพัต บรรจง
พนักงานทำ�ความสะอาด

นายธนวินท์ บุญผุด
พนักงานทำ�ความสะอาด

นายสราวุธ เอี๊ยววรานนท์
พนักงานทำ�ความสะอาด

นางเสาวลักษณ์ อ่อนจันทร์งาม
พนักงานทำ�ความสะอาด
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พื้นที่การให้บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริการยืม - คืน หนังสือ

มุมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องพวงชมพู ให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นัดพบ

มุมอ่านหนังสือพิมพ์

มุมพักผ่อนและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

มุมนิทรรศการ

พื้นที่การให้บริการ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริการวารสารและหนังสือพิมพ์

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน วารสาร

ชั้นวางวารสารฉบับเย็บเล่มเรียงตามอักษรชื่อวารสาร
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บรรยากาศและมุมสบาย ๆ
ภายในห้องอ่านวารสาร ชั้น 2
อาคารบรรณราชนครินทร์
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พื้นที่การให้บริการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารห้องสมุด 5 ชั้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นที่นั่งอ่านกลุ่ม ชั้น 3

มุมเด็กและเยาวชน ชั้น 3

ห้องอ่านสำ�หรับอาจารย์ ห้องค้นคว้าสำ�หรับอาจารย์ ชั้น 3

มุมหนังสือนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 3

หนังสือหมวด 300 ภาษาไทย ชั้น 3

หนังสือหมวด 000 - 900 ภาษาต่างประเทศ ชั้น 3
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สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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พื้นที่การให้บริการ ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์และอาคารห้องสมุด 5 ชั้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นหนังสือหมวด 400 - 500 ภาษาไทย ชั้น 4

พื้นที่นั่งอ่านกลุ่ม ชั้น 4

ห้องอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
และบริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 4

มุมหนังสือพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4

ชั้นหนังสือหมวด 600 - 900 ภาษาไทย ชั้น 4
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มุมหนังสืออ้างอิง 000 – 900 ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ชั้น 4
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พื้นที่การให้บริการ ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารห้องสมุด 5 ชั้น
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า บริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย “ราชพฤกษ์” บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย “ชมพูพันทิพย์”

ห้องอบรมลีลาวดี ห้องประชุมเฟื่องฟ้า
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พื้นที่การให้บริการ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ

บริการห้องมินิเธียเตอร์

บริการห้องชมโทรทัศน์และห้องคาราโอเกะ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏนครปฐม NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
http://arit.npru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT NPRU)
85 ถนนมาลัยแมน อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Tel : 034-109300 ต่อ 3436, 034-261056
Fax : 034-261056 http://arit.npru.ac.th/
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