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ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 

ศนูย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่ง ๆ ทัง้
หนงัสือ  วารสาร  สื่อโสตทศันวสัด ุสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ฐานข้อมลูออนไลน์ และสารสนเทศ
ออนไลน์ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัการเรียน การสอน การศกึษา การค้นคว้า ของมหาวิทยาลยั 
มีระบบการจดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีทนัสมยั ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถงึข้อมลูได้ผ่าน
http://www.lib.hcu.ac.th เปิดให้บริการ 2 แหง่ คือ ท่ีอาคารบรรณสาร และวิทยาเขตยศเส  
  อาคารบรรณสาร มีเนือ้ท่ีใช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการได้ประมาณ  2,000 คน  เปิดให้บริการทกุวนั ตัง้แต่ วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 08.00 
– 20.00 น.    และ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.  
 วทิยาเขตยศเส  ให้บริการท่ี ชัน้ 1 มีเนือ้ท่ีใช้สอย 238  ตารางเมตร  รองรับ
ผู้ใช้บริการได้ 100 คน  เปิดให้บริการเฉพาะวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์  เวลา 08.30  – 18.00 น.  

ปิดบริการในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์และวนัหยดุของมหาวิทยาลยั  
การให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา    
เปิดให้บริการท่ีอาคารบรรณสาร (บางพลี) เท่านัน้ เฉพาะ  วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  เวลา 
08.00 – 17.00 น. ทกุชัน้   

การสมัครสมาชกิ  
 - นกัศกึษา:  โดยน าหลกัฐาน คือ บตัรนกัศกึษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนใน
ภาคปัจจบุนั พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จ านวน 1 รูป     
 - อาจารย์ และบคุลากร:  โดยน าหลกัฐาน คือ บตัรประจ าตวับคุลากร พร้อมรูปถ่ายขนาด 
1 นิว้   จ านวน 1 รูป 
  ย่ืนหลกัฐานขอท าบตัรสมาชิกได้ท่ีบริการยืม-คืนชัน้ 1 (สมาชิกสภาพของอาจารย์ 
และบคุลากรมีอายเุทา่กบัระยะเวลาการจ้างท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด) 
 



        

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีให้บริการประกอบด้วย หนงัสือ วารสาร สื่อโสตทศันวสัด ุสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ และฐานข้อมลูออนไลน์ โดยมีการจดัเก็บให้เป็นระบบและสามารถใช้ได้สะดวก
โดย  

หนังสือ มีการจดัหมวดหมู่ 2 ระบบ ได้แก่ 
   ระบบการจัดหมวดหมู่ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (U.S. Library of 
Congress Classification System หรือ LC)  ใช้ส าหรับหนงัสือ และเอกสารทัว่ไปทาง
สาขาวิชามนษุยศาสตร์  สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 

  ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาตอิเมริกัน  (U.S. National Library of 
Medicine Classification System หรือ NLM) ใช้ส าหรับหนงัสือและเอกสารทางสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น  เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบดั เภสชัศาสตร์ สาธารณสขุ
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  และการแพทย์แผนจีน 
            โสตทัศนวัสดุ  ได้แก่   เทปบนัทกึเสียง  วีดิทศัน์   สไลด์ ซีดี และดีวีดี จดัเก็บโดย
ก าหนดสญัลกัษณ์แทนสื่อโสตทศันวสัดแุต่ละประเภท 
  วารสาร  จดัเก็บโดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษรแรกของช่ือวารสาร    และจดัเก็บใน
ลกัษณะของชัน้เปิดส าหรับวารสารฉบบัปัจจบุนั และฉบบัเยบ็เลม่ สว่นวารสารฉบบัปลีก 
จดัเก็บในลกัษณะของชัน้ปิด 
  ราชกจิจานุเบกษา จดัเก็บในลกัษณะของชัน้เปิด ให้บริการตัง้แต ่
ปี 2535 – ปัจจบุนั 
  หนังสือพมิพ์ฉบับปัจจุบัน ให้บริการบริเวณที่นัง่อา่นชัน้ 1 สว่นฉบบัย้อนหลงั 1 
เดือน จดัให้บริการบริเวณงานวารสาร 

จุลสาร กฤตภาค จดัเก็บไว้ตามล าดบัอกัษรของหวัเร่ืองในตู้จลุสาร ตู้กฤตภาค 
 ฐานข้อมูลออนไลน์  ประกอบด้วยฐานข้อมลูที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมลู
ออนไลน์ท่ีเป็น Open Access ฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีบอกรับเป็นสมาชิก ได้แก่ ฐานข้อมลู 

ScienceDirect  ฐานข้อมลู Micromedex Solutions ฐานข้อมลู CNKI (ใช้ผ่าน IP 
มหาวิทยาลัยและ VPN กรณทีี่อยู่นอกมหาวิทยาลัย) สามารถเข้าใช้และศกึษาวิธีการใช้ 
VPN ได้ท่ี http://lib.hcu.ac.th/index.php/e-resources  สว่นฐานข้อมลูออนไลน์อ่ืนๆ สามารถ
เข้าใช้ได้ท่ีเวบ็ไซต์ศนูย์บรรณสารสนเทศท่ี http://lib.hcu.ac.th 
  ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออก ได้แก่ หนงัสืออ้างอิง หนงัสือหา
ยาก วารสาร จลุสาร กฤตภาค  หลกัสตูร คูมื่อการศกึษา และสื่อโสตทศันวสัด ุ 
 
การให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 บริการต่ออายกุารยืมด้วยตนเองผา่น  Web OPAC ท่ี http://lib.hcu.ac.th 

 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ท่ีหมายเลขภายใน 1472 

 บริการสืบค้นฐานข้อมลูสารสนเทศจาก หน้าจอ OPAC ชัน้ 1,3,4,5,6 และ
ผ่านเวบ็ไซต์ของศนูย์บรรณสารสนเทศท่ี http://www.lib.hcu.ac.th 

 บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ 

 บริการฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีบอกรับเป็นสมาชิก (ฐานข้อมลู Science  
Direct, ฐานข้อมลู  CNKI และ ฐานข้อมลู Micromedex   Solutions 
รวมทั้งฐานข้อมูลออน์ไลน์ Open Access 

 บริการแนะน าการใช้ห้องสมดุ และการค้นคว้าวิจยั 

 บริการจองหนงัสือ 

 บริการ Book Delivery 

 บริการสารสนเทศตามค าขอ 

 บริการรับคืนหนงัสือนอกเวลาท าการ 

 บริการเสนอซือ้หนงัสือ 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/e-resources
http://lib.hcu.ac.th/
http://www.hcu.ac.th/


 

 บริการยืมกรณีพิเศษ 

 บริการแนะน าการเขียนรายงาน และการท าบรรณานกุรม 
 

ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

  1. แสดงบตัรประจ าตวั หรือบตัรสมาชิกทกุครัง้ ก่อนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ หากปรากฏวา่ผู้ ถือบตัรมิใช่เจ้าของ ทางศนูย์บรรณสารสนเทศจะยดึบตัรนัน้ไว้ 

  2. ยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกนัได้ 3 ครัง้ 

  3. สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

● นกัศกึษาปริญญาตรียืมได้  7 เลม่ นาน 3 สปัดาห์ ยกเว้น
วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ งานวิจยั ยืมได้ 2 สปัดาห์และไมใ่ห้ตอ่
อายกุารยืม      

● นกัศกึษาปริญญาโท ยืมได้ 10 เลม่ นาน 4 สปัดาห์ ตอ่อายกุาร
ยืมได้ 1 ครัง้  

● นกัศกึษาปริญญาเอก ยืมได้ 10 เลม่ นาน 8 สปัดาห์ ตอ่อายกุาร
ยืมได้ 1 ครัง้  

● อาจารย์ ยืมได้ 15 เลม่ นาน 8 สปัดาห์ ตอ่อายกุารยืมได้ 1 ครัง้  
● บคุลากร ยืมได้ 10 เลม่  นาน  4 สปัดาห์ 

  4. หนงัสืออ้างอิง หนงัสือหายาก วารสาร จลุสาร กฤตภาค  หลกัสตูร คูมื่อ
การศกึษา ไมอ่นญุาตให้ยืมออก  สมาชิกสามารถยืมถ่ายส าเนาเอกสารได้ โดยกรอก
แบบฟอร์มยืมถ่ายเอกสาร ท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชัน้ 1 และชัน้ 6  และต้องน าสง่คืน
ภายในวนัเดียวกนั หากไมส่ง่คืนตามก าหนด ต้องเสียค่าปรับเลม่ละ 10 บาท/เลม่/วนั 
  5. สื่อโสตทศันวสัด ุไมอ่นญุาตให้ยืมออก  สามารถขอใช้บริการได้ท่ี 
เคาน์เตอร์บริการ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชัน้ 2 
 

การปรับ 

 กรณี สมาชิก คืนทรัพยากรสารสนเทศช้ากวา่วนัก าหนดสง่ท่ีได้ประทบัตราไว้ ต้อง
เสียคา่ปรับวนัละ 5 บาท/เลม่/วนั 

 
บริการยืมระหว่างห้องสมุดและบริการสทิธ์ิในการเข้าใช้ห้องสมุดในเครือข่าย 

สมาชิกสามารถติดตอ่ขอยืมหนงัสือจากห้องสมดุอ่ืน ๆ ของสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนได้ ผ่านการให้บริการยืมระหวา่งห้องสมดุ (Interlibrary Loan)  โดยติดต่อท่ีเคาน์เตอร์

งานบริการฯ ชัน้ 3 ชัน้ 4  และชัน้ 6  เพ่ือกรอกแบบฟอร์มขอยืมระหวา่งห้องสมดุ และน า

แบบฟอร์มท่ีมีลายมือช่ือของบรรณารักษ์ผู้ รับผิดชอบบริการยืมระหวา่งห้องสมดุไปแสดงยงั

ห้องสมดุท่ีสมาชิกต้องการยืมหนงัสือ ภายใน 7 วนั ท าการนบัตัง้แตว่นัออกแบบฟอร์ม 

Interlibrary Loan หลงัจากสง่คืนหนงัสือแล้วให้น าสง่แบบฟอร์มส าเนาสีเหลืองคืน 

ศนูย์บรรณสารสนเทศ  ในกรณีขอท าส าเนาเอกสารผา่นระบบ Interlibrary Loan สมาชิกต้อง

เสียคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการขอรับบริการนัน้ นอกจากนี ้สมาชิกสามารถเข้าใช้ห้องสมดุใน

เครือข่ายได้โดยไมเ่สียคา่ธรรมเนียมการเข้าใช้ ได้แก่ หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ ส านกั

บรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ ส านกัหอสมดุกลาง 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เพียงแสดงบตัรประจ าตวันกัศกึษาต่อห้องสมดุท่ีเข้าใช้ 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับสมาชกิที่ท าหนังสือหาย 

 1. สมาชิกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีงานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ชัน้ 1     
ทราบเร่ืองการท าหนงัสือหายด้วยตนเองทนัที เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการบนัทกึ และ
ด าเนินการเก่ียวกบัคา่ปรับท่ีเกิดขึน้ 



        

 2. สมาชิกต้องเสียคา่ธรรมเนียมด าเนินการแจ้งหนงัสือหาย 50 บาท/เลม่    หากมี
คา่ปรับหนงัสือเลม่นัน้ ๆ สมาชิกต้องจ่ายคา่ปรับท่ีเกิดขึน้ในระบบนบัตัง้แตว่นัก าหนดสง่คืน
จนถงึวนัแจ้งในอตัราวนัละ 5 บาท/เลม่/วนั 

 3. หลงัจากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกต้องจดัหาหนงัสือท่ีเทียบเทา่หรือ
เหมือนกบัเลม่ท่ีสญูหายมาชดใช้ให้ทางศนูย์บรรณสารสนเทศในเวลา 14 วนัท าการ   หากไม่
สามารถหาหนงัสือมาชดใช้ได้ ต้องยอมชดใช้ราคาหนงัสือให้ทางศนูย์บรรณสารสนเทศเป็น 2 
เทา่ ของราคาหนงัสือท่ีท าหาย    และหากเลยก าหนด 14 วนัท าการหลงัจากท่ีได้แจ้งหายแล้ว
สมาชิกไมม่าติดตอ่หรือน าหนงัสือมาคืน  สมาชิกต้องเสียค่าปรับอีกวนัละ 5 บาท/เลม่/วนั 
จนกวา่จะหาหนงัสือมาคืนได้ การช าระคา่ปรับในกรณีนีจ้ะคิดตัง้แตว่นัท่ีแจ้งหายเป็นต้นไป
จนกวา่จะมีการชดใช้ 

ข้อปฏิบัตใินการใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ 

 1.  แตง่กายสภุาพเรียบร้อย 

 2.  ไมส่บูบหุร่ีในศนูย์บรรณสารสนเทศ 

  3.  ไมน่ าอาหารและเคร่ืองด่ืมทกุชนิดเข้ามาในบริเวณพืน้ท่ีให้บริการของศนูย์บรรณ
สารสนเทศ 

4.  ไมค่ยุหรือสง่เสียงดงั รวมทัง้งดใช้เคร่ืองมือสื่อสารทกุชนิด ภายในบริเวณพืน้ท่ี
บริการของศนูย์บรรณสารสนเทศ 

 5.  ไมต่ดั ฉีก ขีดเขียน หรือท าลายทรัพยากรสารสนเทศของศนูย์บรรณสารสนเทศ    
ซึง่ถือวา่เป็นการท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั ผู้กระท าผิดต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ 

 6.  ให้บคุลากรของศนูย์บรรณสารสนเทศตรวจเอกสารหรือหนงัสือท่ีน าออกทกุครัง้ 
 
 
โทร:  02-312-6300 ต่อ 1418 และ 02-713-8121 อีเมล์: libhcu@hotmail.com 
เว็บไซต์: http://lib.hcu.ac.th              FB: https://www.facebook.com/libhcufanpage 
 

ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6 
บริการพืน้ที่นัง่อา่น บริการ

โสตทศันวสัด ุ
บริการพืน้ที่นัง่
อ่าน 

บริการพืน้ที่นัง่
อ่าน 

บริการพืน้ที่นัง่
อ่าน 

บริการพืน้ที่นัง่
อ่าน 

จดุสืบค้น 
WEBOPAC 

จดุสืบค้นสือ่
โสตทศันวสัด ุ

จดุสืบค้น 
WEBOPAC 

จดุสืบค้น 
WEBOPAC 

จดุสืบค้น 
WEBOPAC 

จดุสืบค้น 
WEBOPAC 

บริการเคร่ืองสแกน
เอกสาร 

บริการห้อง
ฉาย
ภาพยนตร์ 

หนงัสอืสาขา
สงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 

หนงัสอืสาขา
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

ห้องสมดุภาษาจีน วารสาร 

ห้องสมดุสีเขียว ห้องประชมุ ห้องสมดุกฎหมาย หอจดหมายเหต ุ
 

ห้องสมดุแพทย์
แผนจีน 

หนงัสอืพิมพ์ 

มมุแสดงหนงัสือ
แนะน า/ใหม ่

ห้องสือ่
ประสม 

นวนิยาย เร่ืองสัน้ บริการ
ห้องสมัมนากลุม่ 

สถาบนัขงจ่ือ
การแพทย์แผนจีน 

หลกัสตูร 
 
 

เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืนหนงัสือ 

 วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยั มฉก. 

สหกิจศกึษา หอเอกสาร  
ดร. อเุทน  
เตชะไพบลูย์ 

 

ห้องสมดุวฒันธรรม
ศาสนาเต๋า 

 หนงัสอือ้างอิง
หมวดหมู ่A-P,Z 
 

หนงัสอือ้างอิง
หมวดหมู ่Q-WZ 

ห้องแสดง
นิทรรศการพระ
ราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราช
กมุารี ณ ห้องทรง
พระอกัษร 

 

  หนงัสอืหายาก ศนูย์บริการ 
เภสชัสนเทศ 

บริการห้องศกึษา
เดี่ยว 

 

  มมุหนงัสือ  
(ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ 
ปราโมช, หลวง
วิจิตรวาทการ, 
พทุธทาสภิกข,ุ 
คณุธรรม) 

มมุหนงัสือสขุภาพ 
(สสส.) 

  

 

ตดิต่อ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ 
 

http://lib.hcu.ac.th/
https://www.facebook.com/libhcufanpage

