
คู่มือการบริการระหว่างห้องสมดุ  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

เล่ม 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโดย 
คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษา 

2559 



 
ค ำน ำ 

 

 สืบเนื่องจากปัญหาของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งแต่ละห้องสมุดได้รับงบประมาณที่
จ ากัด ท าให้ห้องสมุดแต่ละแห่งไม่มีทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงท าให้ห้องสมุดต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของตนเองได้ตามความต้องการ ทั้งนี้
อาจจะเนื่องมาจากความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอน การผลิตสิ่งพิมพ์ในปัจจุบันที่มีจ านวนมาก 
และหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และการที่จะให้การ
บริการระหว่างห้องสมุดสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูล
รายละเอียดของห้องสมุดต่าง ๆ ที่จะติดต่อขอรับบริการด้วย ดังนั้น คณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ 
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพ่ือประโยชน์
ดังกล่าว  และจัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะท างานฝ่ายบริการ
สารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้สนใจโดยทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้วย  ข้อมูล
ประกอบด้วย ชื่อเต็ม และชื่อย่อของมหาวิทยาลัย ชื่อห้องสมุด  สถานที่ตั้ง ชื่อผู้บริหาร ชื่อหน่วยงาน/
ฝ่าย ชื่อบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน/ฝ่าย พร้อมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารเพ่ือ
ใช้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ชื่อเครื่อง (Host) ของการสืบค้นข้อมูล OPAC โดเมน IP Address  ชื่อเว็บไซต์ 
(Web site) ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด เวลาให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) และการให้บริการบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพ่ือความสมบูรณ์ของการให้บริการ
จึงได้น าข้อมูลที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามารวมไว้
ในเล่มนี้ด้วย โดยน าไว้ในส่วนของภาคผนวก วัตถุประสงค์ก็ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติของ
บรรณารักษ์ผู้ให้บริการระหว่างห้องสมุด สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือติดต่อประสานงานกัน
ระหว่างห้องสมุด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
 คู่มือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากคณะท างานฝ่ายบริการสารนิเทศ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทีร่่วมมือร่วมใจกันและจัดส่งข้อมูลกลับมาเพ่ือจัดรวบรวมเป็นรูปเล่ม 
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้  ณ  ที่นี้ 
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                                            โทร. 02 218 2915          e-mail: 
amornrat.s@car.chula.ac.th 
ผู้จัดการศูนย์มรดกภูมิปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:          นำงเบญจำ รุ่งเรืองศิลป์ 
                                            โทร. 02 218 2934          e-mail: benja.r@car.chula.ac.th 
ผู้จัดการศูนย์สารสนเทศนานาชาติ:                                  นำงสำวพรทิพย์ เอ้ืออภัยกุล 
                                           โทร. 02 218 2952           e-mail: 
porntip.a@car.chula.ac.th 
 
ผู้จัดการศูนย์เอกสารประเทศไทย:                                   นำงสำวฐิตยำรัตน์ อินทวงศ์ 
                                          โทร. 02 218 2956           e-mail: 
thitayarat.i@car.chula.ac.th 
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี:                นำยบรรพต สร้อยศรี 
                                          โทร. 02 218 2947           e-mail: banpot.s@car.chula.ac.th 
 

ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : Sierra 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08.00 - 21.00 น. 
     วันเสำร์             เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
               ปิดบริกำรวันอำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตำมประกำศทำงรำชกำร 
 ช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค (กลำงภำค ก่อนสอบ 1 สัปดำห์ ถึงวันสุดท้ำยของกำรสอบ  
                ปลำยภำค ก่อนสอบ 2 สัปดำห์ ถึงวันสุดท้ำยของกำรสอบ) 
     วันจันทร์ – วันอำทิตย์ :  เวลำ 07.00 - 24.00 น. 
      ปิดบริกำรวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตำมประกำศทำงรำชกำร 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลำท ำกำร 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  
  

บุคคลทั่วไป : ค่ำเข้ำใช้บริกำร วันละ 20 บำท 
สมาชิกบุคคลภายนอกประเภท ก (ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำงและศูนย์สำรสนเทศ
นำนำชำติได้) 
เสียค่ำบ ำรุงรำยปี และค่ำประกันควำมเสียหำยตำมอัตรำของผู้สมัครแต่ละประเภท 
 
 

mailto:porntip.a@car.chula.ac.th
mailto:banpot.s@car.chula.ac.th
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สถานภาพผู้สมัคร ค่าบ ารุงรายปี ค่าประกันความ
เสียหาย 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 100 บำท 1,000 บำท 
นิสิตเก่ำ / อดีตบุคลำกรของจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

500 บำท 1,000 บำท 

นักเรียน / นิสิตนักศึกษำของสถำบันอื่น 800 บำท 2,000 บำท 
บุคคลทั่วไป        1,500 บำท 2,000 บำท 
    
สมาชิกบุคคลภายนอกประเภท ข (เข้ำใช้บริกำรได้ แต่ยืมไม่ได้) เสียค่ำบ ำรุงรำยปีตำมอัตรำของ
ผู้สมัครแต่ละประเภท              

สถานภาพผู้สมัคร ค่าบ ารุงรายปี 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย - 
นิสิตเก่ำ / อดีตบุคลำกรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 250 บำท 
นักเรียน / นิสิตนักศึกษำของสถำบันอื่น 350 บำท 
บุคคลทั่วไป 550 บำท 
 



ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน 
Office of the Kasetsart University Library 

มก. : KU. 
 

ชื่อห้องสมุด  : ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
    : Office of the Kasetsart University Library 
ชื่อเว็บไซต์(Web site) : http://www.lib.ku.ac.th 
สถำนที่ตั้ง  :  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  0-2942-8616  ภายใน 1477 
โทรสำร   :  0-2940-5834 
 

ผู้บริหำร 
  ผู้อ ำนวยกำร   
 นางอารีย์  ธัญกิจจานุกิจ   0-2940-5835 ต่อ 401 ภายใน 1477 ต่อ 401  

                                                                      libarn@ku.ac.th 
 รองผู้อ ำนวยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ             
  นางวราภรณ์ แดงช่วง             0-2942-8616  ต่อ 423 ภายใน 1477  ต่อ 112 
           libwpd@ku.ac.th 
 รองผู้อ ำนวยกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ        
 ผศ. ปรีดา เลิศพงษ์วิภูษณะ   plw@ku.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ 
นางสาวถรินนัท์  ด ารงค์สอน 0-2942-8616 ต่อ 331 ภายใน 1477 ต่อ 331  
  libtnd@ku.ac.th 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนแผนและประกันคุณภำพ  
นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ 0-2942-8616 ต่อ 412 ภายใน 1477 ต่อ 412 
  libtpc@ku.ac.th 

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนประชำสัมพันธ์และลูกค้ำสัมพันธ์ 
 นางสาววาทินี  เขมากโรทัย 0-2942-8616 ต่อ 236  ภายใน 1477 ต่อ 236 
      libwnk@ku.ac.th 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิชำกำร 
 นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกลุ                  0-2942-8616 ต่อ 236  ภายใน 1477 ต่อ 215 
       libspch@ku.ac.th 
หน่วยงำน/ฝ่ำย  
 หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร   
 นางกาญจนา  วสุสิริกุล     0-2942-8616  ต่อ 116  ภายใน 1477 ต่อ 116   

      libkcw@ku.ac.th 
 

http://www.lib.ku.ac.th/
mailto:libtpc@ku.ac.th
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ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (รักษำกำร) 
  นางวราภรณ์ แดงช่วง            0-2942-8616  ต่อ 423 ภายใน 1477  ต่อ 112 
           libwpd@ku.ac.th 
 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 นางสาวศศินพร นาคเกษม        0-2942-8616  ต่อ 328  ภายใน 1477 ต่อ 328 
             libspn@ku.ac.th 
 ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ               
 นางสาววาทินี  เขมากโรทัย 0-2942-8616 ต่อ 236  ภายใน 1477 ต่อ 236 
       libwnk@ku.ac.th  
 ฝ่ำยบริกำร     
          นางสาวศิริรัตน์ จ าแนกสาร                          0-2942-8616  ต่อ 221 ภายใน 1477 ต่อ 221 
              Libsrj@ku.ac.th 
 ฝ่ำยสำรสนเทศ     
          นางสาวสุพรรณี หงส์ทอง             0-2942-8616  ต่อ 331 ภายใน 1477 ต่อ 331 
              libwps@ku.ac.th 
 บุคลำกรฝ่ำยบริกำร  
  บริการจ่าย-รับ/บริการService Delivery/ตอบค าถาม               
   นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล   0-9428616 ต่อ 228, 126 
        libdpa@ku.ac.th  
  บริการยืมระหว่างห้องสมุด/ตอบค าถาม  
   นางสาวสมใจ ขุนเจริญ    0-2942-8616 ต่อ 217 
               libsjk@ku.ac.th 
   นางนัยนา  ตรีเนตรสัมพันธ์           0-2942-8616 ต่อ 218 
        libnnt@ku.ac.th 
   นางเพ่ือนแก้ว ทองอ าไพ   0-2942-8616 ต่อ 222 
             libpkt@ku.ac.th 

 บริการวารสาร/ตอบค าถาม 
   นายวินัย มะหะหมัด   0-2942-8616  ต่อ 215 
         libwnm@ku.ac.th 
  บริการจ่าย-รับ สื่อโสตฯ/ตอบค าถาม 
   นางสาวไพลิน จิตเจริญสมุทร  0-2942-8616  ต่อ 216 
         libplj@ku.ac.th 
 

  บริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวิจัย/สืบค้นฐำนข้อมูล/ตอบค ำถำม  
   นางสาวศิริรัตน์ จ าแนกสาร  0-2942-8616  ต่อ 215 
               libsrj@ku.ac.th 
   นางภัทราภรณ์ ตันหัน   0-2942-8616  ต่อ 220 
        libppta@ku.ac.th 
                นางนภาลัย  ทองปัน                     0-2942-8616  ต่อ 221 ต่อ 221 

mailto:libwnk@ku.ac.th
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               libnlt@ku.ac.th 
   นางนัยนา  ตรีเนตรสัมพันธ์           0-2942-8616 ต่อ 218 
               libnnt@ku.ac.th 
   นางเพ่ือนแก้ว ทองอ าไพ   0-2942-8616 ต่อ 222 
             libpkt@ku.ac.th 
   นางสาวกิตติยา ขุมทอง   0-2942-8616 ต่อ 219 
             libkty@ku.ac.th 
   นางสาวสารภ ี สีสุข    0-2942-8616  ต่อ 227 
               lipsps@ku.ac.th 
   นายวินัย มะหะหมัด   0-2942-8616  ต่อ 215 
               libwnm@ku.ac.th 
 

  บริกำรสอน/ฝึกอบรมและส่งเสริมกำรใช้บริกำร/ตอบค ำถำม 
   นางสาวสารภ ี สีสุข   0-2942-8616  ต่อ 227 

       libsps@ku.ac.th 
  

   นางสาวกิตติยา ขุมทอง   0-2942-8616 ต่อ 425 
        libkty@ku.ac.th 
   นายวินัย มะหะหมัด   0-2942-8616  ต่อ 223, 226 

      libwnm@ku.ac.th 
บริการส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นางศสิญา เสือดี    0-2942-8616 ต่อ 216 
        libsys@ku.ac.th 

 
 

ชื่อซอฟแวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ                        INNOPAC 
 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 ช่วงเปิดภำคกำรศึกษำ 
  จันทร์-ศุกร์  :  8.00-20.00  น. 
  เสาร์-อาทิตย์  :  11.00-19.00  น. 

**ช่วงสอบกลางภาคขยายเวลาเปิดบริการถึง 24.00 น. 
 **ช่วงสอบปลายภาค ขยายเวลาเปิดบริการ ถึง 24.00 น. และเปิดบริการตลอด 24 ชม. 
 ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ 
  จันทร์-ศุกร์  :  8.30-16.30 น. 
  เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดท าการ  

ช่วงเปิดภำคฤดูร้อน 
  จันทร์-ศุกร์  :  8.00-18.30  น. 
  เสาร์   :  9.00-16.00  น. 
  อำทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดท ำกำร  
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** ตรวจสอบวัน-เวลำท ำกำรได้จำกหน้ำเว็บส ำนักหอสมุด (www.lib.ku.ac.th) 
 

เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 
ช่องทำงกำรติดต่อ เวลำ สมำชิกภำยใน  สมำชิกภำยนอก 

เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม ราชการปกต-ิ20.00 น. √ √ 
E-mail: libsjk@ku.ac.th, 
libnnt@ku.ac.th 

ตลอด 24 ชม. √ √ 

E-form-แบบฟอร์มออนไลน์ 
http://158.108.80.13/libservice/ 

ตลอด 24 ชม. √ √ 

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เปิดบริการปกติ *เฉพาะสมาชิกภายนอก โดยแสดงบัตร
พร้อมแบบฟอร์มILLจากห้องสมุดต้น
สังกัด 

  
ระเบียบสมำชิกห้องสมุด มีดังนี้ 
1. สมำชิกภำยใน (นิสิต) 
     นิสิตจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยส านักหอสมุดโอนข้อมูลการช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเข้าระบบฐานข้อมูล สมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการส านักหอสมุด 
ซึ่งก าหนดวันหมดอายุดังนี้ 
**นิสิตระดับปริญญำตร ีมีอายุ 1 ภาคการศึกษา ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคเรียน (นิสิตที่ได้รับ
ทุน หรือขอผ่อนผันการช าระเงิน ติดต่อบริการยืม-คืน ส านักหอสมุด เพ่ือต่ออายุบัตร)  
**นิสิตระดับปริญญำโท/เอก มีอายุ 2 ปี ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคฤดูร้อน  
 

2. สมำชิกภำยใน (บุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
 2.1 อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจ าแสดงบัตรประจ าตัวบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หรือบัตรสมาชิกเก่า  
 2.2 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 
ใบรับรองจากหน่วยงาน ใบรับรองการชดใช้ค่าเสียหาย (ลงนามโดยข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป)  
 

3. สมำชิกภำยนอก (มีสิทธิ์ยืมหนังสือ) 
 3.1  ศิษย์ เก่า / ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงบัตรประจ าตัว / บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ส าเนาปริญญาบัตร หรือ Transcript (ศิษย์เก่า) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
1,000 บาท / ปี หรือ 600 บาท / 6 เดือน และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท 
 3.2  บุคคลทั่วไป แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
2,000 บาท / ปี ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท 
 3.3  นิสิต นักศึกษา แสดงบัตรประจ าตัวนิสิตนักศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ค่าธรรมเนียม
สมาชิก 1,200 บาท/ ปี และค่าประกันสิ่งพิมพ์ 2,000 บาท 
 

4. สมำชิกภำยนอก (ไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ) 
    1. นิสิต นักศึกษา นักเรียนในเครื่องแบบ และ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
200 บาท/ปี 
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    2. บุคคลทั่วไป 800 บาท/ปี 
** ยกเว้น ข้าราชการบ านาญ อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ข้าราชการ ข้าราชการ
บ านาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถ
เข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าใช้บริการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามเก่ียวกับการสมัครเป็นสมาชิกส านักหอสมุด / ท าบัตรสมาชิกห้องสมุด ได้ที่
เคาน์เตอร์ยืม - คืน (ชั้น 1) อาคารช่วงเกษตรศิลปการ ได้ตลอดเวลาราชการ 
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ศูนย์วัสดุกำรศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
  FACULTY OF EDUCATIONAL MATERIALS CTR/LIB. 

 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : - 
สถำนที่ตั้ง  :  50  ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  02 -942 -8266, 02-942-8505ต่อ 1840 
โทรสำร   :  02-  942-8265 
หัวหน้ำห้องสมุด 
 นายไพโรจน์ สิทธิผกาผล  :  feduprs@ku.ac.th 
บุคลำกรห้องสมุด 
 นางวลาวรรณ์ ทั่งสุวรรณ์  :  libwwt@ku.ac.th 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์:    8.30 - 16.30 น. 
    เสาร์-อาทิตย์  8:00 - 17:30 น. * 
  *(เฉพาะช่วงที่เปิดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ)    
 ปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์:    8.30 - 16.30 น. 
    เสำร์-อำทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดท ำกำร  
 
เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด (ติดต่อผ่ำนส ำนักหอสมุด ตำมเวลำเปิดบริกำร) 
กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอกเข้ำใช้ได้โดยต้องแสดงบัตรประจ ำตัว ไม่มีสิทธิยืม 
 

ห้องสมุดคณะประมง 
 The Faculty of Fisheries’Library 

 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :http://www.fish.ku.ac.th/Oldversion/FLib/default.asp?Dept=16 
สถำนที่ตั้ง  :  ห้องสมุดคณะประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  0-2942-8200-45 ต่อ 4096, 0-2942-8364 ต่อ 4096 
ผู้ดูแลห้องสมุด : อาจารย์ไพลิน จิตรชุ่ม 
บุคลำกรห้องสมุด : นางสาวณัชพร ทองดอนแช่ม 

:  นางหนูคลาย รักษ์จ ารูญ 
:  นางพวงทิพย์ จันทรคร       

ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
   จันทร์-ศุกร์:       08.30-16.30 น. 
   เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดท าการ  
 

เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์-ศุกร์ 08.30 –16.30 น. 
กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก ไม่มีสิทธิ์ยืมออก บริกำรเฉพำะกำรยืมถ่ำยเอกสำรคืนภำยในวันเท่ำนั้น 

http://www.fish.ku.ac.th/Oldversion/FLib/default.asp?Dept=16
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ห้องสมุดพิทยำลงกรณ 
 Library, Faculty of Economics and Kasetsart Business School 

 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://bidyalib.eco.ku.ac.th 
สถำนที่ตั้ง  :  ส านักเลขานุการ งานบริการวิชาการ  
                                  คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900  
โทรศัพท์  :  0-2579-1544 ต่อ 1534 
   :  สายตรง 0-2942-8280  ภายใน 1534 
โทรสำร   :  0-2579-9579 
หัวหน้ำห้องสมุด ประธานคณะกรรมการห้องสมุดพิทยาลงกรณ 
เลขำนุกำรคณะเศรษฐศำสตร์  :   นางสาวอังสนา สุกจั่น   
หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำ    :   ภคพงศ์ พวงศรีfecopp@ku.ac.th 
บรรณำรักษ์               :   นางวารุณี โพนทัน fecownph@ku.ac.th 

งำนหนังสือ               :   นางวารุณี โพนทัน fecownph@ku.ac.th 
                              :   นางสาววัชรา ด าหริใจ fecowcd@ku.ac.th 

           งำนวำรสำร              : นางสาววัชรา ด าหริใจ fecowcd@ku.ac.th 
           งำนยืม-คืน               :  นางจารวี ดอกพุฒิ     fecojrd@ku.ac.th 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 จันทร์-ศุกร์  : 08.30-20.00  น. 
 เสาร์   : 10.30-17.30  น. 
 อาทิตย์               : 10.30- 17.30 น. 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดท าการ  
 
เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ตามเวลาเปิดบริการ(ติดต่อด้วยตนเองเฉพาะกลุ่ม
เครือข่ายสารนิเทศสาขาเศรษฐศาสตร์) นอกเครือข่ายติดต่อผ่านส านักหอสมุด มก.เท่านั้น 
 

กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก เข้าใช้ได้โดยต้องลงนามและแสดงบัตรประจ าตัวอนุญาตให้ยืมออกนอก
ห้องสมุดเพ่ือถ่ายส าเนาและคืนภายในวันนั้น ๆ   (ห้องสมุดเก็บค่าเข้าใช้บริการ 10 บาท/ครั้ง/วัน) 
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ห้องสมุดคณะวนศำสตร์ 
Library/Faculty of forestry Kasetsart University 

 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.forest.ku.ac.th/library/library.html 
สถำนที่ตั้ง  :  คณะวนศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกวนศาสตร์60 ปีชั้น 2 
โทรศัพท์  :  0-2942-8367 ต่อ 221, 222 
โทรสำร   :  0-2942-8660 
หัวหน้ำห้องสมุด  
      นางทัดชาตุ้นสกุล    :  ffortct@ku.ac.th 
บุคลำกรห้องสมุด     
                  1.นางทัดชา ตุ้นสกุล          บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ  : ffortct@ku.ac.th 
                  2.นางนันธยา  สายบัวทอง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดช านาญงาน: ffornyc@ku.ac.th 
                  3.น.ส.สรัญญา แสวงสุข      ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค  จันทร์-ศุกร์              08.30-16.30  น. 
   เสาร์-อาทิตย์เปิดให้บริการตามตารางเรียนของนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษ

สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
      เสาร์   10.00-18.00 น. 
      อาทิตย์   08.30-16.30 น. 
 ช่วงปิดภาค    จันทร์-ศุกร์   08.30-16.30 น. 
         เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ ปิดท าการ  
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามเวลาเปิดบริการ 
การให้บริการบุคคลภายนอกเข้าใช้ได้โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวและลงนามเข้าใช้ 
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ห้องสมุดคณะวิทยำศำสตร์ 
The Library Faculty of  Science 

 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : - 
สถำนที่ตั้ง  :   50  ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  0-2562-5444 ต่อ 5000 
โทรสำร  :  0-2562-5444 ต่อ 1041 
หัวหน้ำห้องสมุด 
 นายวิยุทธิ์ตันมงคลกาญจน์   :  libvyt@ku.ac.th 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด    จันทร์-ศุกร์         : 08.30-16.30 น. 
                              เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์  ปิดท าการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อผ่านส านักหอสมุด ตามเวลาเปิดท าการ)  
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ยืมออก บริการเฉพาะการยืมถ่ายเอกสารคืนภายในวันเท่านั้น 

 
ห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ 

  The Library of Faculty Social sciences 
 
ชื่อเว็บไซต์ (Web            :  -   
สถำนที่ตั้ง  :  คณะสังคมศาสตร์อาคาร4 ชั้น6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  02-561-3480-84 ต่อ 327, 218, 300 
โทรสำร   :  02-561-2738 
หัวหน้ำห้องสมุด  -   
บุคลำกรห้องสมุด นางสาวเกวริน ยุทธโกศา   บรรณารักษ์ fscokry@ku.ac.th 
   นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   บรรณารักษ์ fsocants@ku.ac.th 

นางสาวศิวิไล หอมหวล      บรรณารักษ์     fsocslh@ku.ac.th 
  
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  Millennium 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค  จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.30  น.  

เสาร์-อาทิตย์ 09.00–16.00 น.   
   
 ปิดภาค  ปิดบริการ 
             เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดท าการ  
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อผ่านส านักหอสมุด ตามเวลาเปิดท าการ)  
การให้บริการบุคคลภายนอกเข้าใช้ได้โดยแสดงบัตรประจ าตัว ไม่มีสิทธิ์ยืม 



12 
  

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศำสตร์ 
Library Faculty of Veterinary Medicine 

 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site)     : http://www.vet.ku.ac.th/library-homepage/main_lib.html 
สถำนที่ตั้ง  :  50  ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  0-29428756-9ต่อ 4522-23 
โทรสำร   :  - 
บุคลำกรห้องสมุด  

นางสาวธัญมน แตงเอ่ียม   fvettta@ku.ac.th 
นางสาวจุฑารัตน์ ฉิมน้อย           fvetjrc@ku.ac.th,  s.a.on5569@gmail.com 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค     08:30-16:30 น.  
 ปิดภาค     08:30-16:30 น. 
 เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดท าการ  
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อผ่านส านักหอสมุด ตามเวลาเปิดท าการ)  
การให้บริการบุคคลภายนอกเข้าใช้ได้โดยแสดงบัตรประจ าตัวแต่ไม่มีสิทธิ์ยืม 

 
ห้องสมุดนฤดม บุญ-หลง: ห้องสมุดคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

Library Faculty of Agro industry 
 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :   - 
สถำนที่ตั้ง  :  คณะอุตสาหกรรมเกษตรตึก 5ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์  :  0-2562-5000 ต่อ 5125 
โทรสำร :  - 
บุคลำกร : 
 นางสาวสุริยะฉัตร์โหระกุล           fagisyh@ku.ac.th 
 นางสิรินาถจันทราเรืองฤทธิ์          fagisnj@ku.ac.th 
 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
  จันทร์-ศุกร์       08.00-16.30 น. 
  เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดท าการ  
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อผ่านส านักหอสมุด ตามเวลาเปิดบริการ) 
การห้บริการบุคคลภายนอกเข้าใช้ได้โดยแสดงบัตรประจ าตัวแต่ไม่มีสิทธิ์ยืม 
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ห้องสมุด/ศูนย์สำรนิเทศสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
Library/Information Center, Institute of Food Research & Product 

Development 
 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://fic.ifrpd.ku.ac.th 
สถำนที่ตั้ง  :  50  ถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์  :  02-942-869-35 ต่อ1303, 1305-6, 02-579-5587 
โทรสำร   :  02-561-1970, 02-940-6455 
หัวหน้ำห้องสมุด  
 นายณัฐวุฒิ  นันทปรีชา  : libntw@ku.ac.th 
ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด จันทร์ -ศุกร์     8.30-16.20 น. 
   เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดท าการ 
  

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อผ่านส านักหอสมุด ตามเวลาเปิดบริการ)  
การให้บริการบุคคลภายนอกเข้าใช้ได้โดยแสดงบัตรประจ าตัวแต่ไม่มีสิทธิ์ยืม 

 

ห้องสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 Library of Architecture 

    

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  
http://www.lib.ku.ac.th/index.php/library-network/1717-2010-06-09-15-16-27 
สถำนที่ตั้ง  : ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์  : 0-2942-8960 ต่อ 205  
โทรสำร   : 0-2579-0113ต่อ 4051 
ผู้ควบคุมดูแลห้องสมุด : อ.นภาวดี  โรจนธรรม (ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ)  
บุคลำกรห้องสมุด : นายวรท  เพ่งเพียร (หัวหน้าหน่วยห้องสมุด) 
   : น.ส.มัญชุสา  กนกโชติพ่ึงเดช 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด  
เปิดภาคเรียน  จันทร์ – ศุกร์9.00 – 18.30 น. 

เสาร์             8.30 – 17.00 น. 
ปิดภาคเรียน  จันทร์ – ศุกร์    09:00-16:30  น. 

เสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ปิดท าการ 
 

* เวลาเปิดท าการขึ้นอยู่กับตารางเรียนภาคพิเศษแต่ละภาคการศึกษา 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามเวลาเปิดท าการ 
การให้บริการบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้โดยลงนามในแฟ้มบุคคลภายนอก และให้บริการเฉพาะยืม
ถ่ายเอกสารโดยแสดงบัตรประจ าตัว และส่งคืนภายในวันนั้น ๆ 



ส ำนักหอสมดุ ก ำแพงแสน 
Office of Kamphaeng Saen Library Kampus 

สห.กพส. : KUKS 
 
ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน   
            : Office of Kamphaeng Saen Library Kampus  
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.lib.kps.ku.ac.th 
สถำนที่ตั้ง   : เลขที่ 1 หมู ่6 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  

ถนนมำลัยแมน อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  
โทรศัพท์  :  02-942-8200-45 ต่อ 3800-4, 034-351-884, 034 281087-8 
โทรสำร   :  034-28-1088 
ผู้บริหำร   
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
 นำงเปรมปรีดิ์ บุญรังษี   : 034 281087-8 ต่อ 2101 
      libppy@ku.ac.th  
 
หัวหน้ำฝ่ำย       

ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 
นำงศิรินันท์ ทรัพย์พลับ   โทรศัพท์ : 034 281087-8 ต่อ 2102 
     libsns@ku.ac.th 
ฝ่ำยพัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
นำงสำวดวงกมล วงศ์จันทร์  โทรศัพท์: 034 281087-8 ต่อ 2210 

      libdkm@ku.ac.th 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรศึกษำ 

 นำงจงกล พุทธิชัยกุล   โทรศัพท์: 034 281087-8 ต่อ 2305 
      libjpt@ku.ac.th  

ฝ่ำยบริกำร 
 นำงสำวมัสยำ ฐำปนพันธ์นิติกุล  : 034 281087-8 ต่อ 1102 
      libmsy@ku.ac.th  
กลุ่มงำนบริกำร 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร 
 นำงสำวมัสยำ ฐำปนพันธ์นิติกุล  : 034 281087-8 ต่อ 1102 
      libmsy@ku.ac.th  

 E-mail กลำง     lib.kps.services@ku.ac.th 
 
 งำนบริกำรสำรสนเทศ 
 นำงสำวมัสยำ ฐำปนพันธ์นิติกุล  โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 1102 
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      libmsy@ku.ac.th 
งำนบริกำรระหว่ำงห้องสมุด 

 นำงสำวนภัสมน แทนเพชร  โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 1102 
libnpm@ku.ac.th 

งำนยืม-คืน 
นำงสำวอัจฉรำ เฮงสุวรรณ  โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 2109 

      libach@ku.ac.th 
นำงสำวดำรุณี วงษ์ศรีทรำ   โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 2111 

      libdrnw@ku.ac.th 
งำนอบรมและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 2109 

 นำงสำวมัสยำ ฐำปนพันธ์นิติกุล  โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 1101 
      libmsy@ku.ac.th 

นำงสำวอัจฉรำ เฮงสุวรรณ  โทรศัพท์:  034 281087-8 ต่อ 2109 
      libach@ku.ac.th 

ชื่อซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ  :  INNOPAC 
 

เวลำเปดิ-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภำคกำรศึกษำ(เพิ่มเวลำช่วงสอบ) 
  จันทร์-พฤหัสบดี  :  8.30-20.00  น.(22.00-24.00) 
  ศุกร์   :  8.30-16.30  น.(22.00-24.00) 
  เสำร์   :  8.30-20.00 น. (22.00-24.00) 
  อำทิตย์   :  (11.00-22.00) 
 ปิดภำคกำรศึกษำ 
  จันทร์-ศุกร์  :  8.30-16.30  น. 

เสำร์-อำทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดท ำกำร  
เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด   
ติดต่อยืม-คืนด้วยตนเอง 
  บริกำรตำมเวลำที่ห้องสมุดเปิดท ำกำร กรณีมีแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดมำแสดง ณ จุด

ทำงเข้ำ อนุญำตให้เข้ำใช้บริกำรฟรี 
ติดต่อทำงอินเทอร์เน็ต 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lib.kps.services@ku.ac.th 
 Facebook:  https://www.facebook.com/libkukps/ 

 
กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก (สมำชิกสมทบ) 
 บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้ห้องสมุดได้โดยสมัครเป็นสมำชิกและท ำบัตรอนุญำตเข้ำใช้
ห้องสมุด ดังนี้ 
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  ประเภท     รำยปี (บำท) รำยวัน (บำท) 
-  บุคคลภำยนอก                      1,000       20 
 ค่ำประกันหนังสือ 2,000 บำท กรณียืมหนังสือ (คืนเงินค่ำประกันให้เมื่อประสงค์จะลำออกจำก

สมำชิกภำพ โดยไม่ท ำควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน ) 
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ระเบียบกำรยืมคืนและค่ำปรับ 

         หนังสือและสื่อโสตฯ 

 
 
ประ เภทสมำชิก 

จ ำนวนยืม
สูงสุด(เล่ม) 

ระยะเวลำกำรยืม (วัน)  
 

ค่ำปรับ 
หนังสือ

ภำษำ ไทย 
หนังสือ 

ภำษำ ต่ำง 
ประเทศ 

วิทยำ 
นิพนธ์
ภำษำ 
ไทย 

วิทยำ นิพนธ์
ภำษำต่ำง 
ประเทศ 

อำจำรย ์ 20 30 30 7 14 5 
บุคลำกร 15 7 14 7 14 5 
นิสิตระดับปริญญำเอก 20 7 14 7 14 5 
นิสิตระดับปริญญำโท 15 7 14 7 14 5 
นิสิตระดับปริญญำตรี 10 7 14 7 14 5 
สมำชิภำยนอก 5 3 3 3 3 5 

 

สิ่งพิมพ์และทรัพยำกรอ่ืนๆ  

ประ เภททรัพยำกร จ ำนวนยืม (รำยกำร) ระยะเวลำกำรยืม(วัน) ค่ำปรับ 

หนังสือส ำรอง 1 3 10 บำท/วัน 
ปัญหำพิเศษ 5 ใช้เฉพำะในห้องสมุด 10 บำท / ชม. 
นิตยสำร 5 7 5 บำท / วัน 
สื่อโสตฯ 5 3 5 บำท / วัน 

หมำยเหตุ สิทธิ์กำรยืมนี้ใช้กับสมำชิกทุกประเภท ยกเว้น สมำชิกบุคคลภำยนอก  



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
Kasetsart University Sriracha Campus 

มก.ศรช. : KU.SRC 
 

ชื่อห้องสมุด: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
        Library Kasetsart University Sriracha Campus 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://lib.vit.src.ku.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 199 หมู่ 6 ถนน สุขุมวิท  ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา   
                   จังหวัด  ชลบรุี 20230 
โทรศัพท์: 038-352622 
โทรสาร: 038-352622 
 
ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

ชื่อ - สกุล: นายอุกฤษฎ์  มนูจันทรัถ 
Tel : 038 - 354581- 6 
 

หัวหน้างานห้องสมุด 
ชื่อ - สกุล: นางสาวมาลี  ใจตั้ง 
E-mail : MaleeJai@hotmail.com 
Tel : 038 - 352622 
 

E-mail บริการยืมระหว่างห้องสมุด: vitrws@src.ku.ac.th, vittyw@src.ku.ac.th 
E-mail กลาง: library@src.ku.ac.th  
Facebook : https://www.facebook.com/libsiracha/ 
ชื่อเครื่อง (Host) ของ OPAC โดเมน: http:// intanin.lib.ku.ac.th/ 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://lib.vit.src.ku.ac.th/ 
ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ: INNOPAC Millennium 
 

เวลาเปิด – ปิด
บริการห้องสมุด 

ภาคเรียน 

วันจันทร์ – ศุกร์ วันเสาร์ - อาทิตย์ 

ภาคการศึกษาปกติ 08.30 – 19.30 น. 08.30 – 16.30 น. 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 08.30 – 18.30 น. 08.30 – 16.30 น. 

ปิดภาคการศึกษา 08.00 – 16.30 น.  08.30 – 16.30 น. 
 
หมายเหตุ: ช่วงก่อนสอบ 2 สัปดาห์และช่วงสอบ  
เวลาท าการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.30 – 18.30 น. 

mailto:vitrws@src.ku.ac.th
mailto:library@src.ku.ac.th
https://www.facebook.com/libsiracha/


เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ติดต่อยืม – คืนด้วยตนเอง 
เปิดภาคการศึกษา 

- วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30 – 19.30 น. 
- วันเสาร์ – อาทิตย์   08.30 – 16.30 น. 

ปิดภาคการศึกษา 
- วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30 – 18.30 น. 
- วันเสาร์ – อาทิตย์    08.30 – 16.30 น. 
-  

ยื่นแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดท่ีเคาน์เตอร์บริการสารสนเทศพร้อมจ่ายเงินค่ามัดจ า 
 
ติดต่อด้วยตนเอง 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศ ชั้น 1 หลังจากนั้นจ่ายเงิน
ค่ามัดจ า ( กรณขีอส าเนาเอกสาร จ านวน 100 หน้า ขึ้นไป ) จึงจะถือว่าด าเนินการยื่นเรื่องยืมระหว่างห้องสมุด
เรียบร้อย 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการตามวันเวลาที่เปิดดังกล่าวข้างต้นบุคคลภายนอกสามารถสมัคร
เป็นสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน 

- อาจารย์บุคลากรและนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
                                   เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
- บุคคลภายนอกทั่วไป 
- บุคคลภายนอก( ศิษย์เก่า ) 
 

 
500 บาท / ปี 
300 บาท / ปี 

 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

ไม่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ฟรี ฟรี 
   
 

หมายเหตุ: ค่าประกันของเสียหายจะรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก  

 

 

 



ระเบียบการยืม - คืนและค่าปรับ 

สมาชิก จ านวน ระยะเวลายืม ค่าปรับ 
  หนังสือภาษาไทย  

( รายการ) 
หนังสือภาษาอังกฤษ  

( รายการ) 
 

อาจารย ์ 20 1 เดือน 

5 บาท/วัน/รายการ 
บุคลากร 15 1 เดือน 

นิสิตระดับปริญญาตรี 10 
1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ นิสิตระดับปริญญาโท 15 

บุคคลภายนอก 4 
 

 



 

  

ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
Khon Kaen University Library 

KKULib 
 
ช่ือห้องสมุด   :  ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
            :  Khon Kaen University Library 
ช่ือเวบ็ไซต์ (Web site) :  http://library.kku.ac.th 
สถำนทีต่ั้ง    :  ส ำนกัหอสมุด  
                                            มหำวทิยำลยัขอนแก่น 
                                            123  ถนนมิตรภำพ   อ ำเภอเมือง 
                              จงัหวดัขอนแก่น 40002   
โทรศัพท์     :     
โทรสำร    :  043-202543 
ผู้บริหำร   
 ผู้อ ำนวยกำร รองศำสตรจำรย ์ดร. วนิดำ  แก่นอำกำศ       
                                         wanida@kku.ac.th   
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
                                         พญ.เสำวนนัท ์บ ำเรอรำช 
                                           sauwanan@kku.ac.th 
              รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
                                         นำงสำวส่งศรี ดีศรีแกว้ 
                                         Sondee@kku.ac.th                         
              รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 
                                         ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร. ศุภสิทธ์ิ      คนใหญ่ 
                         supako@kku.ac.th 
              ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรวชิำกำร  
                                     นำงสำวสิริพร ทิวะสิงห์  
                                     tsirip@kku.ac.th 
 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
                                    นำงจรูญลกัษณ์ นำรี 
                                    Chathu1@kku.ac.th 
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              ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนและสำรสนเทศ 
                                    นำงสำวจีรภำ สึมะจำรึก 
                                    Jeesim@kku.ac.th 
              
หัวหน้ำกลุ่มภำรกจิ       

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
นำงพจมำลย ์ พงศ ์วทิยำนนท ์  โทรศพัท ์: 043-202541 
     pojaman@kku.ac.th 
กลุ่มภำรกจิกำรจัดกำรสำรสนเทศสำขำวทิยศำสตร์และเทคโนโลยี  
นำงจรูญลกัษณ์ นำรี                  โทรศพัท:์ 043-202541 

      chathu1@kku.ac.th 
กลุ่มภำรกจิกำรจัดกำรสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  นำงละออ ขอ้ยุน่     โทรศพัท:์ 043-202541 

      laow@kku.ac.th 
กลุ่มภำรกจิกำรจัดกำรสำรสนเทศสำขำวทิยศำสตร์สุขภำพ   
นำงยภุำพร ทอ้งนอ้ย              โทรศพัท:์ 043-202541 

       tyupap@kku.ac.th 
            กลุ่มภำรกจิส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
             นำงสำวยศยำ สิทธิวงษ ์                            โทรศพัท:์ 043-202541 
                                                                                 yodsayada@kku.ac.th 
            กลุ่มภำรกจิพพิธิภัณฑ์และหอจดหมำยเหตุ 
             นำยวนัชำติ    ภูมี    โทรศพัท ์: 043-202541 
       bwanch@kku.ac.th 
 
ช่ือซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ  :  INNOPAC 
เวลำเปิด-ปิดบริกำรห้องสมุด 
 วนัจนัทร์ – วนัอำทิตย ์        :  08.00 – 20.30 น. 
 วนันกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุชดเชย               :  เปิดบริกำรโซน 24 ชัว่โมง 
เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
  บริกำรตำมเวลำท่ีห้องสมุดเปิดท ำกำร  

mailto:noy@nida.nida.ac.th
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กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก 
 บุคคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ใชห้อ้งสมุดไดโ้ดยสมคัรเป็นสมำชิก และท ำบตัรอนุญำตเขำ้ใช้
หอ้งสมุด ดงัน้ี 
  ประเภท     รำยปี (บำท) รำยวนั (บำท) 
1.สมำชิกรำยปีประเภทท่ีไม่มีสิทธ์ิยมื      
             1.1 ศิษยเ์ก่ำ อดีตขำ้รำชกำร อดีตพนกังำนของ                               ฟรี(ค่ำธรรมเนียม 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น                                                                             ออกบตัร 30 บำท ตลอดชีพ) 
             1.2 บุคคลทัว่ไป                                                             400                     20                                                                                                        
              1.3 นกัเรียนระดบัมธัยม หรือต ่ำกวำ่  ภิกษุ สำมเณร แม่ชี                ไม่เรียกเก็บ      
2.สมำชิกรำยปีประเภทท่ีมีสิทธ์ิยมื                                           รำยปี               ค่ำประกัน 
 2.1 ศิษยเ์ก่ำ อดีตขำ้รำชกำร อดีตพนกังำนของ                             
                   มหำวทิยำลยัขอนแก่น      500              2,000 
 2.2 บุคคลทัว่ไป                                                        1,000                 2,000 
              2.3 นกัศึกษำและบุคลำกรของสถำบนั 
                     ท่ีมีขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบัมหำวทิยำลยั 
                     หรือนกัศึกษำและบุคลำกรของสถำบนัสมทบ      700                   2,000      - 
             2.4 นกัศึกษำหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ๆหรือ 
                    นกัศึกษำ และบุคลำกรตำมโครงกำร  
                    แลกเปล่ียนหรือโครงกำรควำมร่วมมือกบั 
                    มหำวทิยำลยั ขอนแก่น                                        500                      2,000 
            2.5 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษำหรือต ่ำกวำ่                   500                      1,000 
 ค่ำประกนัหนงัสือ กรณียมืหนงัสือ (คืนเงินค่ำประกนัใหเ้ม่ือประสงคจ์ะลำออกจำกสมำชิกภำพ) 
 นกัเรียนในเคร่ืองแบบ หรือแสดงบตัรนกัเรียน (ระดบัมธัยมศึกษำปีท่ี 1 –ระดบัปวช.) และ

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อนุญาตให้เขา้ใชบ้ริการฟรี 



 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
Chiang Mai University 

มช. : CMU 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
            :  Chiang Mai University Library (CMUL) 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://library.cmu.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
            239 ถนนห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200   
โทรศัพท์     :  (053) 944531  
โทรสาร     :  (053) 222766  
 
ผู้บริหาร   
 นำงสำววรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์    โทรศัพท์ : (053) 944501 
          ผู้อ ำนวยกำร                                      wararak@lib.cmu.ac.th                                 
    

 นำงสดศรี  กันทะอินทร์   โทรศัพท์ : (053) 944502 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร      sodsri@lib.cmu.ac.th  

  

นำงจีรำพรรณ สวัสดิพงษ์   โทรศัพท์ : (053) 944504 
รองผู้อ ำนวยกำร    jeerapan@lib.cmu.ac.th 
ฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร 
 
นำยวีระชัย  เตชะวัชรีกุล   โทรศัพท์ : (053) 944503 
รองผู้อ ำนวยกำร    veerachai@lib.cmu.ac.th 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
นำงสำวพรพิศ เดชำวัฒน์   โทรศัพท์ : (053) 944532 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร   pornpit@lib.cmu.ac.th 

 
หัวหน้าฝ่าย 

เลขานุการส านักหอสมุด 
นำงสำวฐิติรัตน์  ตันติวัฒน์   โทรศัพท์ : (053) 944505 
     thitirat@lib.cmu.ac.th 
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หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงสุกัญญำ ธำรำวัชรศำสตร์  โทรศัพท์ : (053) 944553 
     sukanya@lib.cmu.ac.th 
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงคัทลียำ ปริชำนิ   โทรศัพท์ : (053) 944589 
     catleya.p@lib.cmu.ac.th 
 
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นำยภูเบศ ปำโมกข์เกษม   โทรศัพท์ : (053) 948212 
     poobase@lib.cmu.ac.th 
 
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นำงชมพูนุช สรำวุเดชำ   โทรศัพท์ : (053) 935201 
     chompoonuch@lib.cmu.ac.th 
 
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
นำงวัลลภำ เตชะวัชรีกุล   โทรศัพท์ : (053) 942122 
     wallapa@lib.cmu.ac.th 

 
หัวหน้างาน       

งานบริการสารนิเทศ    
 นำยนพพร  เพียรพิกุล   โทรศัพท์ : (053) 944553 

nopporn.p@lib.cmu.ac.th 

งานโสตทัศนศึกษา   
 นำยวสุ ละอองศรี   โทรศัพท์ : (053) 944516 

vasu@lib.cmu.ac.th 

งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ   
 นำงสำววรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์  โทรศัพท์ : (053) 944501 

wararak@lib.cmu.ac.th 

งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงคัทลียำ ปริชำนิ   โทรศัพท์ : (053) 944589 

catleya.p@lib.cmu.ac.th 
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งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงกชพร  ศรีพรรณ์   โทรศัพท์ : (053) 944510 

kochaporn@lib.cmu.ac.th 
งานอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงคัทลียำ ปริชำนิ (รักษำกำรแทน) โทรศัพท์ : (053) 944589 

catleya.p@lib.cmu.ac.th 
งานระบบคอมพิวเตอร์ 
นำยกวินณัช สิงห์ปัน   โทรศัพท์ : (053) 944539 ต่อ 33 

kawinnat@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
นำงประภำพันธ์ พลำยจันทร์  โทรศัพท์ : (053) 944075, (053) 944081 

prapapun@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
นำงสำวอุทุมพร มณีวรรณ์   โทรศัพท์ : (053) 943319 

uthumporn@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
นำยคุณำวุฒิ เทียมทอง   โทรศัพท์ : (053) 944116-7 

kunawut@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
นำยภูเบศ ปำโมกข์เกษม   โทรศัพท์ : (053) 948212 

poobase@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ 
นำงสำวสุรีวรรณ จันทร์สว่ำง  โทรศัพท์ : (053) 942815 

sureewan@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 
นำงสดศรี กันทะอินทร์   โทรศัพท์ : (053) 944433-4 

sodsri@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 
นำงทิพวรรณ สุขรวย   โทรศัพท์ : (053) 935071 

tippawan@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 
นำงสำวประกำยดำว ศรีโมรำ  โทรศัพท์ : (053) 935031, (053) 935036 

dow@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 
นำงชมพูนุช  สรำวุเดชำ   โทรศัพท์ : (053) 935201 

chompoonuch@lib.cmu.ac.th 
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งานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 
นำงอรกัญญำ เมธำ   โทรศัพท์ : (053) 944327 

aorrakanya@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
นำยธนะพันธุ์ กำรคนซื่อ   โทรศัพท์ : (053) 948025, (053) 948030 

thanapun@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 
นำงวัลลภำ  เตชะวัชรีกุล   โทรศัพท์ : (053) 942122 

wallapa@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 
นำงสำวอรุณรัตน์ วงค์ฉำยำ  โทรศัพท์ : (053) 943291-2 

arunrat@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 
นำงสำวพรพิศ เดชำวัฒน์   โทรศพัท์ : (053) 944815-6 

pornpit@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะศึกษำศำสตร์ 
นำงสำวเรณุกำ สันธิ   โทรศัพท์ : (053) 944217, (053) 944227-8 

renuka@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะเศรษฐศำสตร์ 
นำงเกษวรำ อินทรฉิม   โทรศัพท์ : (053) 942237 

gedvara@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดคณะสังคมศำสตร์ 
นำงสำววรรธนันทพร วิลัยรักษ์  โทรศัพท์ : (053) 943545 

wattanantaporn@lib.cmu.ac.th 
งานห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นำงชมพูนุช  สรำวุเดชำ(ผู้ดูแลงำนห้องสมุด)โทรศัพท์ : (053) 935201 

chompoonuch@lib.cmu.ac.th 

งานห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต 
นำงสำวเรณุกำ สันธิ (ผู้ดูแลงำนห้องสมุด) โทรศัพท์ : (053) 944217, (053) 944227-8 

renuka@lib.cmu.ac.th 
 
กลุ่มงานบริการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 
นำงจีรำพรรณ สวัสดิพงษ์   โทรศัพท์ : (053) 944504 
     jeerapan@lib.cmu.ac.th 
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หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
นำงสุกัญญำ ธำรำวัชรศำสตร์  โทรศัพท์ : (053) 944553 
     sukanya@lib.cmu.ac.th 
หัวหน้างานบริการสารนิเทศ    

 นำยนพพร  เพียรพิกุล   โทรศัพท์ : (053) 944553 
nopporn.p@lib.cmu.ac.th 

รองหัวหน้างานบริการสารนิเทศ    
 นำงสำวศุภวรรณ อำจกล้ำ  โทรศัพท์ : (053) 944553 

supawan.a@lib.cmu.ac.th 
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ 

นำงสำวสุรินทรำ หล้ำสกูล   โทรศัพท์ : (053) 944511 
surintha@lib.cmu.ac.th 

นำงสำวชัณษำ สีแดง   โทรศัพท์ : (053) 944553 
chansa@lib.cmu.ac.th 

นำงสำวธันทิวำ ภักดีภัทรำกร  โทรศัพท์ : (053) 944511 
thuntiwa@lib.cmu.ac.th 

เคาน์เตอร์ตอบค าถามช่วยการค้นคว้า โทรศัพท์ : (053) 944531 
libref@lib.cmu.ac.th 

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน   โทรศัพท์ : (053) 944513 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
นำงนันทยำ  ปันเทียร   โทรศัพท์ : (053) 944534 

illcmu@lib.cmu.ac.th, illcmu@gmail.com 
 
ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  INNOPAC (Innovative Millennium) 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา 
  วันจันทร์ – วันศุกร์          :  08.00 – 21.00 น. 
  วันเสำร์ – วันอำทิตย์  :  10.00 – 18.00 น. 
  (ก่อนสอบปลำยภำค 2 สัปดำห์และช่วงสอบ)  
  วันจันทร์ – วันศุกร์          :  08.00 – 23.30 น. 
 วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย :  ปิด 
 ปิดภาคการศึกษา 
  วันจันทร์ – วันศุกร์  :  08.30 – 16.30 น. 
  วันเสำร์ – วันอำทิตย์  :  ปิด 
  วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย :  ปิด 

mailto:illcmu@gmail.com
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เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด   
 บริกำรตำมเวลำที่ห้องสมุดเปิดท ำกำร (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
 บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้บริกำรฟรี เพียงกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบบัตรประจ ำตัวเพ่ือ
แลกบัตร Visitor กับเจ้ำหน้ำที่บริเวณทำงเข้ำ-ออก (หำกท ำบัตรหำยต้องช ำระค่ำปรับ) ทั้งนี้สำมำรถ
เลือกสมัครเป็นสมำชิกได้ ดังนี้ 

ประเภท ค่าธรรมเนียม สิทธิในการรับบริการ 
บุคคลทั่วไป – สมำชิก
สมทบประเภท ก 

1. ค่ำธรรมเนียมบัตร 200 บำท/ปี  
2. ค่ำบ ำรุงห้องสมุด 1,000 บำท/ปี  
3. ค่ำประกันควำมเสียหำย 2,000 
บำท/ปี (คืนภำยใน 45 วัน เมื่อพ้น
จำกกำรเป็นสมำชิก) 

 เข้ำใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมำชิก 
 ยื มหนั ง สื อ  โ ส ต ทั ศน วั ส ดุ 

จ ำนวน 5 รำยกำร/7 วัน (ยืม
ได้ทุกห้องสมุด ยกเว้นห้องสมุด
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

 ใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือใช้อินเทอร์เน็ต จำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลำง
จัดให้ โดย ไม่จ ำกัดจ ำนวน
ชั่วโมง 

บุคคลทั่วไป - สมำชิก
สมทบประเภท ข 

ค่ำธรรมเนียมบัตรและเข้ำใช้บริกำร 
500 บำท/ป ี

 เข้ำใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมำชิก 
 ใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือใช้อินเทอร์เน็ต จำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลำง
จัดให้ โดย ไม่จ ำกัดจ ำนวน
ชั่วโมง 

บุคคลทั่วไป - สมำชิก
สมทบประเภท ค 

ค่ำธรรมเนียมบัตรและเข้ำใช้บริกำร 
200 บำท/ปี 

 เข้ำใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมำชิก 

บุคคลทั่วไป - สมำชิก
ส ม ท บ ป ร ะ เ ภ ท  ง  
(ศิษยเ์ก่ำ) 
 

1. ค่ำธรรมเนียมบัตร 200 บำท/ปี  
2. ค่ำบ ำรุงห้องสมุด 500 บำท/ปี  
3. ค่ำประกันควำมเสียหำย 2,000 
บำท/ปี (คืนภำยใน 45 วัน เมื่อพ้น
จำกกำรเป็นสมำชิก) 

 เข้ำใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมำชิก 
 ยื มหนั ง สื อ  โ ส ต ทั ศน วั ส ดุ 

จ ำนวน 5 รำยกำร/7 วัน (ยืม
ได้ทุกห้องสมุด ยกเว้นห้องสมุด
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

 ใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือใช้อินเทอร์เน็ต จำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ห้องสมุดกลำง
จัดให้ โดย ไม่จ ำกัดจ ำนวน
ชั่วโมง 

ส ม ำ ชิ ก  PULINET ค่ำบ ำรุงห้องสมุด 50 บำท/ปี ยืมหนังสือที่ห้องสมุดกลำงของ
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ประเภท ค่าธรรมเนียม สิทธิในการรับบริการ 
ได้แก่ นักศึกษำระดับ 
บัณฑิตศึกษำ บุคลำกร
ที่สังกัด มหำวิทยำลัย
ส่วนภูมิภำค 20 แห่ง 

ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ใ น สั ง กั ด 
มหำวิทยำลั ย ในส่ วนภู มิ ภ ำค 
จ ำนวน 3 รำยกำร/7 วัน 

ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร บ ำ น ำ ญ 
พ นั ก ง ำ น บ ำ น ำ ญ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ที่เกษียณอำยุ 

ได้รับกำรยกเว้นค่ำท ำธรรมเนียม
บัตร ค่ำบ ำรุง และค่ำประกันควำม
เสียหำย  

 เข้ำใช้ห้องสมุดด้วยบัตรสมำชิก 
 ยื มหนั ง สื อ  โ ส ต ทั ศน วั ส ดุ 

จ ำนวน 5 รำยกำร/7 วัน (ยืม
ได้ทุกห้องสมุด ยกเว้นห้องสมุด
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ) 

 
 



 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  
Thaksin University  

มทษ. : TSU : SK  
 
ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ 
            :  Thaksin University Library (Songkhla Campus) 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.lib.tsu.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง    :  ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ 

:  140 ถ. กำญจนวนิช ม. 4 ต. เขำรูปช้ำง อ .เมือง จ. สงขลำ 90000 
โทรศัพท์     :  0-7431-7669 
โทรสาร     :  0-7431-7679 
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
 ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม    โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5000 
       visit.10@hotmail.com 
 รองผู้อ านวยการ     โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1201 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนุช คีรีรัฐนิคม  anut59@hotmail.com 
 

หัวหน้าส านักงาน 
นำงอัจฉรำภรณ์  กวมทรัพย ์    โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5111 

                                   boombim_9999@hotmail.com 
       
งานบริการสารสนเทศ 
 นำงกอบกุล สุวลักษณ์    โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5104 
       skobkul@gmail.com 
 

งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 นำงกอบกุล สุวลักษณ์    โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5104 
       skobkul@gmail.com 
 

งานบริการยืม-คืน 
 นำงสำวผกำทิพย์  ชูชำติ     โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5106 
       ninan_27@hotmail.com 

 

งานบริการวารสาร 
 นำงสำวขวัญชนก   วิริยะกุลโอภำศ   โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5201 
       love.chula@hotmail.com 
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ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ   :  WALAI AutoLib 
 เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภำคกำรศึกษำ 
        วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 20.30 น. 
         วันเสำร์                 09.00 – 20.00 น. 
         วันอำทิตย์               09.00 – 17.00 น. 
 ภำคเรียนฤดูร้อน 
        วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 18.30 น. 
         วันเสำร์                 09.00 – 18.00 น. 
         วันอำทิตย์               09.00 – 17.00 น. 
          ปิดภำคกำรศึกษำ 
   วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 17.00 น. 
         วันเสำร์-อำทิตย์               ปิดท ำกำร 
 ปิดวันนักขัตฤกษ์ 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์                08.00 – 17.00 น. 
     วันเสำร์ - อำทิตย์                09.00 – 17.00 น.      
การให้บริการบุคคลภายนอก 
          1. บุคคลภำยนอกทั่วไป 
              กรณีไม่ต้องกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
              -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ นิสิต นักศึกษำ คนละ 5 บำท ต่อวัน 
              -  บุคคลทั่วไปคนละ 10 บำท/วัน (นิสิตนักศึกษำมหำวิทยำลัยสังกัดทบวงเดิม  
                 ไม่คิดค่ำบริกำร)                      
               กรณีต้องกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

    -  สมัครเป็นสมำชิกสมทบ โดยช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 100 ค่ำบบ ำรุงห้องสมุด   
       ประจ ำปี ปีละ 500 บำท ค่ำประกันของเสียหำย 1000 บำท (ค่ำประกันของเสียหำย 
       สำมำรถขอรับคืนได้ภำยใน 45 วัน เมื่อพ้นสภำพสมำชิกและไม่มีพันธะกับส ำนักฯ) 

 2. บุคคลจำกสถำบัน/มหำวิทยำลัยที่สมัครสมำชิกข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค  
              (PULINET )  ไม่เสียค่ำธรรมในกำรเข้ำใช้และยืมทรัพยำกรได้ ตำมข้อตกลงระหว่ำง 
              ห้องสมุดฯ 

 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
Thaksin University Library 

มทษ. : TSU : PT  
 
ชื่อห้องสมุด   :  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
            :  Thaksin University Library (Phatthalung Campus) 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.lib.tsu.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง    :  ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

:  222 ม.2 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 93210 
โทรศัพท์     :  0-7460-9600 ต่อ 1210  
โทรสาร     :  0-7460-9619  
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
 ดร.วิสิทธิ์  บุญชุม    โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1200 
       visit.10@hotmail.com 
 

 รองผู้อ านวยการ     โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1201 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนุช คีรีรัฐนิคม  anut59@hotmail.com 
 

หัวหน้าส านักงาน 
นำงอัจฉรำภรณ์  กวมทรัพย ์    โทรศัพท์ :  0-7431-7600 ต่อ 5111 

       boombim_9999@hotmail.com 
       
งานบริการสารสนเทศ 
 นำงสำวเนำวลักษณ์ แสงสนิท   โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1220 
       annnawaluck@gmail.com 
 

งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 นำงสำวเนำวลักษณ์ แสงสนิท   โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1220 
       annnawaluck@gmail.com 
 

งานบริการยืม-คืน 
 นำงสำวสุพิริยำ ผลนำค    โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1226 
                                                                         supijung_48@hotmail.com 

 
งานบริการวารสาร 

 นำงสำวเสำวภำ ประพันธ์วงศ์   โทรศัพท์ :  0-7460-9600 ต่อ 1221 
       kamyui_4@hotmail.com 
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ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ   :  WALAI AutoLib 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภำคกำรศึกษำ 
        วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 20.00 น. 
         วันเสำร์-อำทิตย์               10.00 – 18.00 น. 
ก่อนสอบกลำงและปลำยภำค 
   วันจันทร์ -ศุกร์      08.00 - 21.00 น.  
   เสำร์-อำทิตย์      10.00–18.00 น. 
 ภำคเรียนฤดูร้อน 
        วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 18.00 น. 
         วันเสำร์-อำทิตย์               10.00 – 18.00 น. 
          ปิดภำคกำรศึกษำ 
   วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 17.00 น. 
         วันเสำร์-อำทิตย์               ปิดท ำกำร 
 ปิดวันนักขัตฤกษ์ 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์                08.00 – 17.00 น. 
     วันเสำร์ - อำทิตย์                ปิดบริกำร 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
     ไม่คิดค่ำบริกำรกำรเข้ำใช้บริกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi  

มจธ. : KMUTT 
 

ชื่อห้องสมุด  : ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
   : KMUTT Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://www.lib.kmutt.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
                               126 ถ. ประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์  : 02 470-8223 
โทรสาร   : 02 470-8212 
ผู้บริหาร  
 ที่ปรึกษา 
  ผศ.ดร. บัณฑิต ทิพำกร 
 ผู้อ านวยการ 
  อำจำรย์พิชัย โฆษิตพันธ์วงศ์  : 02 470-8220 

             : pichai.kos@kmutt.ac.th 
 

 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
              นำงสำวสุภำวดี สงัข์วรรณ                    : 02 470-8226 
                                                              : supawadee.sun@mail.kmutt.ac.th 
 นำงสำวอำรยำ ศรีบัวบำน   :  02 470-8236 
             : araya.sri@mail.kmutt.ac.th 
 

 บริการยืม-คืนหนังสือ 
              นำงสำวนันทยำ พุฒแก้ว  : 02 470-8218 

           : nuntaya.poo@mail.kmutt.ac.th 
              นำงสำวสุพักตรำ ยุทธภัณฑ์บริภำร       : 02 470-7040 

          : supaktra.yut@mail.kmutt.ac.th 
 

 บริการฐานข้อมูลของส านักหอสมุด 
              นำงสำวอำรยำ ศรีบัวบำน  : 02 470-8236 
             : araya.sri@mail.kmutt.ac.th 
 บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
              นำงสำวสุภำวดี สงัข์วรรณ              : 02 470-8226 
                                                              : supawadee.sun@mail.kmutt.ac.th 
 นำงสำวนันทยำ พุฒแก้ว   : 02 470-8218 

           : nuntaya.poo@mail.kmutt.ac.th 
 

mailto:supawadee.sun@mail.kmutt.ac.th
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ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลำงส ำหรับกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  :   ill.lib@mail.kmutt.ac.th 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : KMUTT-LM (KMUTT Library Automation system) 
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
          เวลาเปิดท าการห้องสมุด     
ภาคเรียนปกต ิ จันทร์-อำทิตย์        : 8.00 – 21.00 น. 
ภารเรียนฤดูร้อน จันทร์-อำทิตย์    : 8.00 – 17.00 น. 
เวลาปิดท าการห้องสมุด             วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด   :  ตำมเวลำเปิดท ำกำรของห้องสมุด  
การให้บริการบุคคลภายนอก         : ไม่ได้เก็บค่ำเข้ำใช้บริกำร ให้ใช้เอกสำรในห้องสมุดเท่ำนั้น   
เปิดบริกำรส ำหรับบุคคลภำยนอก จันทร์-อำทิตย์     :  8.00 – 17.00 น. 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
King Mongkut’s  University of Technology North Bangkok 

มจพ. KMUTNB 
 

http://library.kmutnb.ac.th 
 

ชื่อห้องสมุด  : ส ำนักหอสมุดกลำง 
   : Central Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site)   http://library.kmutnb.ac.th 
สถานที่ตั้ง  :  เลขที่ 1518   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

    ถนนพิบูลสงครำม  แขวงวงค์สว่ำง  เขตบำงซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์  : (02) 586-8862 
โทรสาร   : (02) 586-8862 
 
ผู้บริหาร 
ผู้อ ำนวยกำร   : รศ. อุดม จีนประดับ   (02) 555-2000 ต่อ 2101 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร : นำงรุ่งทิพย์ สกุลสุกใส   (02) 555-2000 ต่อ 2103 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร : รศ.ดร.สมชำย ปรำกำรเจริญ       (02) 555-2000 ต่อ 2105 

 
เลขานุการส านักหอสมุดกลาง / หัวหน้าฝ่าย 

เลขำนุกำรส ำนักหอสมุดกลำง  
: นำงจินตนำ บุญสมบัติ    (02) 555-2000 ต่อ 2104 

หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ   
: นำงสำวณัฐนพิน ฉุนพ่วง    (02) 555-2000 ต่อ 2142 

หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์และพัฒนำ     
          : นำงสำวพนำรมย์ เกียรติลีลำนันท์                      (02) 555-2000 ต่อ 2110 
หัวหน้ำฝ่ำยฝ่ำยเทคโนโลยีสำรนิเทศและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  
          : นำยจีรพล คุ่มเคี่ยม                                     (02) 555-2000 ต่อ 2117 

บุคลากรฝ่ายบริการ    
งานบริการยืม-คืนหนังสือ    : นำงธนิญำ ธรรมกิจ  (02) 555-2000 ต่อ 2143 
งานบริการสารสนเทศ     

  -งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
   : นำงสำวธันย์ณิชำ ธนินจิรโชติพัชร       

     (02) 555-2000 ต่อ 2147    
     kit@kmutnb.ac.th 

     : นำงสำวปวีณำ กลำงประพันธ์  
                      (02) 555-2000 ต่อ 2147      
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-งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
      : นำงสำวธันย์ณิชำ ธนินจิรโชติพัชร       

     (02) 555-2000 ต่อ 2147    
     Kitty_kmitnb_1@hotmail.com 

     : นำงสำวปวีณำ กลำงประพันธ์  
               (02) 555-2000 ต่อ 2147      
      pv1181@hotmail.com   

           - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง : library@kmutnb.ac.th,  
: library_kmutnb@hotmail.com 

 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค   
    :  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.00- 20.00 น. 
        วันเสำร์  เวลำ 09.00- 20.00 น. 
 ปิดภาค 
    :  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 08.00-16.00 น. 
        วันเสำร์ – วันอำทิตย์ ปิดบริกำร 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลำท ำกำร 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก  
 1. บุคคลภำยนอกทั่วไป  

: ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้บริกำรวันละ 20 บำท  
  หรือสมัครสมำชิกรำยปี  ในอัตรำปีละ  500 บำท 

   :  บริกำรอ่ำนในห้องสมุด และถ่ำยส ำเนำเอกสำร 
 2.บุคคลจำกสถำบัน/มหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมร่วมมือ 24 แห่ง 
   : ไม่เสียค่ำธรรมในกำรเข้ำใช้ แต่ต้องแสดงบัตรนักศึกษำที่อยู่ในควำมร่วมมือ 
   : ยืมทรัพยำกรได้ ตำมข้อตกลงระหว่ำงห้องสมุด 
   
 



 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Suranaree University of Technology 

มทส : SUT 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  
            :  The Center for Library Resources and Educational Media  

   (CLREM) 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://library.sut.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  

   จ.นครราชสีมา 30000   
โทรศัพท์     :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (04) 422-3000       
                                  ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (04) 422-3074     
                                  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (04) 422-3061-2 
โทรสาร    :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (04) 422-4070 
    ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (04) 422-3060   
                                  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (04) 422-3060   
   
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ  อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง       

โทรศัพท์ : (02) 422-3084 
                                         nattaya@sut.ac.th    
 รองผู้อ านวยการ  อาจารย์ ดร.โศรฎา แข็งการ 

  โทรศัพท์ : (02) 422-3077 
soradak@sut.ac.th 

 

หัวหน้าฝ่าย      
1.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     นางสาวณัชชา บวรพานิชย์  โทรศัพท์ : (04) 422-3061 
     arraya@sut.ac.th 
2.  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
     นางดวงใจ กาญจนศิลป์  โทรศัพท์ : (04) 422-3071 

      doungjai@sut.ac.th 
3.  ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
     นางขวัญแก้ว เทพวิชิต  โทรศัพท ์:  (04) 422-3073 

kwankaew@sut.ac.th 
4.  ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 
     นายณรงค์ สุบงกช   โทรศัพท์ : (04) 422-3064 
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subong@sut.ac.th 
5.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     นายบดินทร์ ยางราชย์  โทรศัพท ์: (04) 422-3081 

badin@sut.ac.th 
6.  ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
     นางสุภารักษ์ เมินกระโทก  โทรศัพท ์: (04) 422-3088 

srisui@sut.ac.th 
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ 

นางขวัญแก้ว เทพวิชิต   โทรศัพท์ :  (04) 422-3073 
kwankaew@sut.ac.th 

นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี  โทรศัพท์ :  (04) 422-3074 
wilailaki@sut.ac.th 

นางสาวนงลักษณ์ จันตา   โทรศัพท์ :  (04) 422-3074 
nongluck@sut.ac.th 

 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  ALIST 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วันศุกร์    :  08.00 - 20.00 น 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์   :  09.00 - 17.00 น. 
วันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย :  ปิด 

ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
วันจันทร์ – วันศุกร์   :  08.00 - 24.00 น 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์   :  09.00 - 24.00 น. 
วันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย :  09.00 - 24.00 น. 

ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ – วันศุกร์   :  08.30 - 16.30 น. 
เสาร์ – อาทิตย์    :  ปิด 
วันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย :  ปิด 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันและเวลาห้องสมุดเปิดท าการ  
 

การให้บริการบุคคลภายนอก 
 บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดโดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้ หากต้องการสมัครสมาชิกให้
น าบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษาสถาบันอ่ืน หรือบัตรนักเรียน พร้อม
ช าระเงินค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

1.  ค่าบ ารุงห้องสมุดรายปี 
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  ศิษย์เก่า      500 บาท  
  บุคคลภายนอก  1,000 บาท 
  นักเรียน      100 บาท 

2.  ค่าท าบัตรห้องสมุด       50 บาท 
3.  ค่าประกันของเสียหาย  3,000 บาท (คืนเงินค่าประกันให้เมื่อประสงค์ลาออกจาก

สมาชิก) 
 สิทธิ์ในการยืม 

หนังสือ   5 เล่ม / 14 วัน 
หนังสือส ารอง  2 รายการ / 1 คืน 
นิตยสาร   5 ฉบับ / 7 วัน 
สื่อไม่ตีพิมพ์  3 รายการ / 14 วัน 

 



มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
Thammasat  University 

มธ : TU 
 

ช่ือห้องสมุด :  หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 :  Thammasat  University   Libraries 
สถานที่ตัง้ :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
โทรศัพท์ : (02)623-5176  (ส านกังานเลขานกุาร) 
                          (02)613-3544  (บริการตอบค าถาม) 
โทรสาร : (02)623-5173  (ส านกังานเลขานกุาร) 
ผู้บริหาร  
           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ยลระบลิ ผู้อ านวยการ 
                                              โทรศพัท์ :(02)613-3501 
                                                                    akekarin@tu.ac.th 
       นางสาวฐิตมิา หิรัญเวชยางกรู                  รองผู้อ านวยการสายบริหารและพฒันา                                 
                                                                    โทรศพัท์ :(02)613-3502 
                                                                    titima@tu.ac.th 
หัวหน้างาน/ฝ่าย 
       ส านักงานเลขานุการ 
         นางรัมภาพร  ส ารองกิจ                     โทรศพัท์ :( 02)613-3505 
                                                                   rsum@tu.ac.th 
       ฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
           นางจนัทนา มากมิตร                    โทรศพัท์ :(02)613-3552   
                                                                  juntanam@tu.ac.th 
       ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
          นางสาวศวิาพร อทุยัสาร์                      โทรศพัท์ :(02)613-3526    
                                                                   sivaporn@tu.ac.th 
ช่ือซอฟต์แวร์งานบริการห้องสมุดอัตโนมัต ิ   : Koha 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
         บริการตามเวลาท่ีห้องสมดุเปิดบริการ 
 การให้บริการบุคคลภายนอก 
1. สมาชิกรายวนั             คา่ธรรมเนียมวนัละ 20 บาท 

mailto:rsum@tu.ac.th
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2. สมาชิกรายปี              คา่ธรรมเนียมปีละ 500 บาท  
3. สมาชิกสมทบ(มีสิทธิยืมหนงัสือทัว่ไป) คา่ธรรมเนียมปีละ 4,000บาท และคา่ประกนัหนงัสือ 2,000 บาท 
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ช่ือห้องสมุด :  หอสมุดปรีดี พนมยงค ์
 :  Pridi Banomyong Library 
สถานทีต่ั้ง :  อาคารหอสมุด 60 ปี ชั้นใตดิ้น 1- 3 
                                   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ :  (02) 613-3537  (หวัหนา้) 
    (02) 613-3544  (บริการตอบค าถาม) 
                                   (02) 613-3547  (บริการยมื-คืน) 
                                   (02) 613-3546  (บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด) 
    (02) 613-3542  (บริการวารสาร) 
โทรสาร :  (02) 623-5177 
หัวหน้าห้องสมุด  
          นางกาญจนาภรณ์   จิตตส์ง่า                       e-mail  : kanporn@tu.ac.th       
บริการตอบค าถามและการสืบค้น                                                                
          นางสาวนพวรรณ วฒันะนนท ์                   e-mail  : noppawan@tu.ac.th 
  
          นางสาวจุฑาทิพย ์โอสนานนท ์                  e-mail  : chutatip@tu.ac.th  
          นางสาวอญัชิสา อุทยัทกัษิณ                       e-mail  : anchisa@tu.ac.th 
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์                          
          นางสาวยวุดี แกว้เอ่ียม                                e-mail  : kaweearm@tu.ac.th       
บริการยืม-คืน และยืมระหว่างห้องสมุด                                
                                                                                     
          นางสาวจุฑาทิพย ์โอสนานนท ์                  e-mail  : chutatip@tu.ac.th                                                                                                                                            
เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด  
                              วนัจนัทร์ -วนัศุกร์                   เวลา 8.00 - 21.30 น. 
                              วนัเสาร์ -วนัอาทิตย ์                เวลา 9.00 - 21.30 น. 
                              วนันกัขตัฤกษ ์                        ปิดบริการ               
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                        ทุกวนัตามเวลาท่ีหอ้งสมุดเปิดบริการ 
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ช่ือห้องสมุด           : หอ้งสมุดสัญญา  ธรรมศกัด์ิ (คณะนิติศาสตร์) 
                                 Sanya Dharmasakti Library   
สถานทีต่ั้ง              : อาคารคณะนิติศาสตร์  
                                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์                 :(02) 613-2966, 613-2151, 02-613-2124 
โทรสาร                   :(02) 224-1381 
หัวหน้าห้องสมุด    
              นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ                           e-mail  : kungnap@tu.ac.th 
               wanida.waree@gmail.com 
บรรณารักษ์บริการ      
              นายกฤตนนัท ์ดุษฎีเมธานนท ์                             e-mail  : kittanun@tu.ac.th 
เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด  
                                   วนัจนัทร์-วนัศุกร์                            เวลา 8.00 - 21.30 น. 
                                    วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์                        เวลา 9.00 - 19.00 น.  
                                    วนันกัขตัฤกษ ์                                ปิดบริการ 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                    ทุกวนัตามเวลาท่ีห้องสมุดเปิดบริการ 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
                                     งดบริการบุคคลภายนอกในช่วง 1 เดือนก่อนสอบ จนถึงสอบเสร็จ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:suchitra@tu.ac.th
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ช่ือห้องสมุด          : หอ้งสมุดศาสตราจารยส์ังเวยีน อินทรวชิยั (คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) 
                                Professor Sangvian Indaravijaya Library 
สถานทีต่ั้ง             :อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   ชั้น 4  
                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ  10200 
โทรศัพท์               :(02) 613-2205, 613-2265 
หัวหน้าห้องสมุด 
             นางสาวสุมนา วสัสระ                          e-mail : sumana@tu.ac.th 
เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด 
                                    วนัจนัทร์ – วนัศุกร์                      เวลา 8.00 - 20.00 น. 
                                    วนัเสาร์                                        เวลา 8.30 - 18.00 น. 
                                    วนัอาทิตย ์                                   เวลา 8.30 - 18.00 น. 

                                                            วนันกัขตัฤกษ ์                             ปิดบริการ 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                    ทุกวนัตามเวลาท่ีห้องสมุดเปิดบริการ 
 
 
ช่ือห้องสมุด         : หอ้งสมุดศาสตราจารยดิ์เรก  ชยันาม  
                               Professor Direk Jayanama Library 
สถานทีต่ั้ง            : อาคารคณะรัฐศาสตร์  ชั้น 5 
                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ  10200 
โทรศัพท์              : (02) 613-2308, 613-2326 
หัวหน้าห้องสมุด 
                นางจนัทร์เพญ็ เล่าอิทธิโชติ                   e-mail : chanpen@tu.ac.th 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
                                   วนัจนัทร์ -วนัศุกร์                         เวลา 8.00 - 19.00 น. 
                                   วนัเสาร์                                         เวลา 9.00 – 18.00 น. 
                                   วนัอาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ ์       ปิดบริการ 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                        ทุกวนัตามเวลาท่ีหอ้งสมุดเปิดบริการ 
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ช่ือห้องสมุด          : หอ้งสมุดป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  (คณะเศรษฐศาสตร์) 
                                Puey Ungphakorn Library 
สถานทีต่ั้ง            : อาคารหอสมุด 60 ปี ชั้น 3 
                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ  10200 
โทรศัพท์             : (02) 613-3548, 613-3550 
โทรสาร               : (02) 623-5147 
หัวหน้าห้องสมุด   
              นางสาวพูลสุข   ปริวตัรวรวุฒิ              e-mail  : priwatr@tu.ac.th 
 เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด  

       วนัจนัทร์ – วนัศุกร์                      เวลา 8.00 - 19.00 น. 
       วนัเสาร์                                        ปิดบริการ 
       วนัอาทิตย ์                                   เวลา 9.00 - 16.00 น. 

                                     วนันกัขตัฤกษ ์                              ปิดบริการ                     
หมายเหตุ 

1. ขยายเวลาเปิดบริการวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น.  ดงัน้ี 

 
ช่วงท่ี 1     15 พฤศจิกายน - 15  ธนัวาคม 

 
ช่วงท่ี 2     15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 

2. ขยายเวลาเปิดบริการวนัเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.  ดงัน้ี 

 
ช่วงท่ี 1     15 พฤศจิกายน - 15  ธนัวาคม 

 
ช่วงท่ี 2     15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                    ทุกวนัตามเวลาท่ีห้องสมุดเปิดบริการ 
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ช่ือห้องสมุด           : หอ้งสมุดคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
                                 Faculty of Journalism & Mass Communication Library 
สถานทีต่ั้ง             : อาคารคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน  ชั้น 1 
                                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ท่าพระจนัทร์  กรุงเทพฯ  10200 
โทรศัพท์               : (02) 613-2716,  2717 
โทรสาร                 : - 
หัวหน้าห้องสมุด 
                                นางบงัอร นพกูล      e-mall  : bung@tu.ac.th 
เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด 
                                   วนัจนัทร์ - วนัศุกร์                       เวลา 8.00 - 19.00 น. 
                                   วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์                      เวลา 8.30 - 18.00 น. 
                                   วนันกัขตัฤกษ ์                             ปิดบริการ 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                  ทุกวนัตามเวลาท่ีหอ้งสมุดเปิดบริการ 
 
ช่ือห้องสมุด         :หอสมุดป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ (รังสิต) 
                              Puey  Ungpakorn  Library.  Rangsit 
สถานทีต่ั้ง            :มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 
                              อ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี   12121 
โทรศัพท์               :(02) 986-9610, 564-4444 ต่อ1305 
โทรสาร                 :(02) 968-9609 
หัวหน้าห้องสมุด    
               นางสาวแจ่มจนัทร์ นพบุตรกานต ์                 email : jam@tu.ac.th                                                                               
เวลาเปิด – ปิดห้องสมุด  
               หอสมุดป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ (รังสิต) 
                              วนัจนัทร์ -วนัศุกร์               เวลา 8.00 - 24.00 น. 
                                                                          (ช่วงปิดภาคการศึกษาเปิดบริการ 8.00 - 21.00 น.) 
                              วนัเสาร์ -วนัอาทิตย ์            เวลา 9.00 -18.00 น. 
                                                                          (ช่วงสอบขยายเวลาเป็น เวลา 9.00 - 24.00 น.) 
                              วนันกัขตัฤกษปิ์ดบริการ 
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ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
                              วนัจนัทร์ -วนัศุกร์               เวลา 8.00 -24.00 น. 
                                                                          (ช่วงปิดภาคการศึกษาเปิดบริการ 8.00 - 21.00 น.) 
                              วนัเสาร์ -วนัอาทิตย ์           เวลา 10.00 -24.00 น. 
                                          (ช่วงปิดภาคการศึกษาเปิดบริการ 10.00 - 21.00 น.) 
                               เปิดบริการ 24 ชม.ช่วงสอบ 
                              วนันกัขตัฤกษ ์                    ปิดบริการ 
การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                ทุกวนัตามเวลาท่ีหอ้งสมุดเปิดบริการ 
 
  
ช่ือห้องสมุด          :หอ้งสมุดนงเยาว ์ ชยัเสรี 
                              Nongyao Chaiseri Library 
สถานทีต่ั้ง             :ชั้น 7-8 อาคารปิยชาติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
                               อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12121 
โทรศัพท์               :(02)986-9213 ต่อ 7504 ,7502 
โทรสาร                 :(02)986-9213 ต่อ 7500 
หัวหน้าห้องสมุด 
                นางสาวพชัรี ภูริเทเวศร์                   e-mail  : ptt@tu.ac.th 
                                                                                     : tmedlib@tu.ac.th 
เวลาเปิด - ปิดห้องสมุด 

            วนัจนัทร์ - วนัศุกร์                    เวลา  8.00 - 20.00 น. 
            วนัเสาร์                                      เวลา 9.00 - 18.00 น.  
            วนัอาทิตยแ์ละวนันกัขตัฤกษ ์    ปิดบริการ 

การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
                                  ทุกวนัตามเวลาท่ีหอ้งสมุดเปิดบริการ 
  



มหาวิทยาลัยนเรศวร 
Naresuan University 

ม.น. : NU 
 

ชื่อห้องสมุด  : ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   : Naresuan University Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Website) : http://www.lib.nu.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : มหาวิทยาลัยนเรศวร  99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  : 0-5596-2615 
โทรสาร   : 0-5596-2676  
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ       : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น 
         0-5596-2675  rattima@nu.ac.th 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   : นางวลุลี  โพธิรังสิยากร    
  0-5596-7866 waluleeb@nu.ac.th 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   : ดร.ศิริวรรณ วิชัย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ    : นางสาวธนพร  ประเสริฐกุล 
   0-5596-2603  thanapornp@nu.ac.th  
หัวหน้าฝ่าย 
ส านักงานเลขานุการ    : นางปราณี  ค าแหง   

   0-5596-2669 praneek@nu.ac.th 
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย  

0-5596-2636 porntipaa@nu.ac.th 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ    : นางสาวขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์   

0-5596-2625 khwantrakulk@nu.ac.th 
 
ฝ่ายบริการสารสนเทศ 
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ   : นางสาวขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์    

0-5596-2625 
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ   : นางสาววรรณาภรณ์  เทียรท้าว   

0-5596-2602 
หัวหน้างานบริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: นางรวิวรรณ ศรีอ าไพ    

0-5596-7865 
หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด   : นายเกดิษฐ  เกิดโภคา    

0-5596-2649 
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บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
1. ดร.ศศิธร  ติณะมาศ   0-5596-2623   sasithornt@nu.ac.th  
2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์  0-5596-2625 khwantrakulk@nu.ac.th  

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์นาค   0-5596-2615   suchadas@nu.ac.th 
2. นางสาววรรณาภรณ์  เทียรท้าว  0-5596-2602 wannapornt@nu.ac.th  
3. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์  0-5596-2625 khwantrakulk@nu.ac.th  

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
1. นางสาววรรณาภรณ์  เทียรท้าว  0-5596-2602 wannapornt@nu.ac.th  

บริการสอนการรู้สารสนเทศ 
1. ดร.ศศิธร  ติณะมาศ   0-5596-2623   sasithornt@nu.ac.th  
2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์  0-5596-2625 khwantrakulk@nu.ac.th  

บริการสื่อโสตทัศนศึกษา 
1. นางธิดารัตน์  ใบสูงเนิน   0-5596-2641 thidabai@nu.ac.th  
2. นางชนัญชิดา  ม่วงทอง   0-5596-2640 nattayam@nu.ac.th 

 

ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC Millennium 
 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.30 น. 
        วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 17.30 น. 

เปิดบริการการอ่าน 24 ชั่วโมง  
1 สัปดาห์ ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา  
2 สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา  

 ปิดภาคการศึกษา 
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.  
       วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.30 - 17.30 น. 
 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศทางราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลาท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ หากต้องการยืมหนังสือต้องสมัคร
สมาชิก ดังนี้  
1. บุคคลภายนอกท่ัวไป 

1) สมาชิกวิสามัญ (ศิษย์เก่า) ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี/คน ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท 
2) สมาชิกสมทบ  
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2.1) ประเภทนักเรียน นักศึกษา  ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี/คน ค่าประกันของเสียหาย 500 
บาท 

2.2) ประเภทบุคคลทั่วไป        ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ปี/คน ค่าประกันของเสียหาย 
1,000 บาท 

ค่าประกันของเสียหาย จะขอรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก 
2. บุคคลจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่สมัครสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 
  : ไม่เสียค่าธรรมในการเข้าใช้ 
  : ยืมทรัพยากรได้ ตามข้อตกลงระหว่างห้องสมุดฯ 
 
 



 
 

ส ำนักหอสมุด มหำวทิยำลยับูรพำ 
BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY 

มบ. : BUU 
 

ช่ือห้องสมุด   :  ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับูรพำ 
            :  BURAPHA UNIVERSITY LIBRARY (BUU) 
ช่ือเวบ็ไซต์ (Web site) :  http://www.lib.buu.ac.th 
สถำนทีต่ั้ง    :  ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยับูรพำ  

  169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง  
  จงัหวดัชลบุรี 20131 

โทรศัพท์     :  (038) 102460 ส ำนกัผูอ้  ำนวยกำร 
                                       (038) 102475-7 (กลุ่มงำนบริกำร)  
โทรสำร     :  (038) 390049  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด   
 นำงวนัทนำ กิติศรีวรพนัธ์ุ โทรศพัท ์: (038) 102499  
                                                                      e-mail : wantana@buu.ac.th           
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรสำรสนเทศ 

นำงวงเดือน  เจริญ โทรศพัท:์  (038) 102475-7 
          e-mail : wongduen@buu.ac.th 
  

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ โทรศพัท:์ (038) 102475 
  e-mail :  liloan@buu.ac.th 
บริกำรยืม-คืน โทรศพัท:์ (038) 102476-7     
งำนบริกำรระหว่ำงห้องสมุด 
 ไปรษณียก์ลำง   
 liloan@buu.ac.th 
 

ช่ือซอฟต์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ :  MAGICLIBRARY 

mailto:liloan@buu.ac.th
mailto:liloan@buu.ac.th
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เวลำเปิด-ปิดห้องสมุด 
      วนัจนัทร์ – วนัอำทิตย ์         :  08.00 – 22.00 น. 
      ก่อนสอบ 1 สัปดำห์ จนถึงวนัสุดทำ้ยของกำรสอบ   
     วนัจนัทร์ – วนัอำทิตย ์ :  08.00 – 24.00 น. 
    วนันกัขตัฤกษ ์และวนัหยดุชดเชย               :  ปิด 
 

เวลำให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
  บริกำรตำมเวลำท่ีห้องสมุดเปิดท ำกำร กรณีมีแบบฟอร์มกำรยมืระหวำ่งห้องสมุดมำแสดง ณ จุด

ทำงเขำ้ อนุญำตใหเ้ขำ้ใชบ้ริกำรฟรี 
กำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก 
 บุคคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ใชห้อ้งสมุดไดโ้ดยสมคัรเป็นสมำชิก และท ำบตัรอนุญำตเขำ้ใช้
หอ้งสมุด ดงัน้ี 
  ประเภท      

- บุคคลภำยนอก 20 บำท/วนั 
- บุคคลภำยนอกค่ำบ ำรุงห้องสมุด ปีละ 1,500 บำท และคำ่ประกนัวสัดุ 

หอ้งสมุด 2,000 บำท 
- ขำ้รำชกำรบ ำนำญหรืออดีตขำ้รำชกำรมหำวิทยำลยับูรพำค่ำบ ำรุงหอ้งสมุด ปีละ 100 บำท 

และค่ำประกนัวสัดุหอ้งสมุด 2,000 บำท  



 
 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
Burapha University Chanthaburi Campus 

 

ชื่อห้องสมุด   :  ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
          : Library Burapha University Chanthaburi Campus 

 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/ 
สถานที่ตั้ง    :  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ที่อยู่ : เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน  

 ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  22170 
โทรศัพท์     :  (039)-310-000 ต่อ 4011  
                                (039)-310-150  
โทรสาร     : (039)-310-150 
 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี                                                                        

 ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์     โทรศัพท์ : (039)-310-000 ต่อ 1000,1010 
 

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี           
  ดร.ณัฐพล ชมแสง     โทรศัพท์ : (039)-310-000 ต่อ 1025,3513 
                                                               

ผู้อ านวยการกองบริหาร       
 นางสาวพัชรี  ปัญญาเลิศศรัทธา  โทรศัพท์ : (039)-310-000 ต่อ 1109 
  

หัวหน้างานฝ่ายห้องสมุด       
นางสาวจ ารัส  ศรีลือ   โทรศัพท์ : (039)-310-000 ต่อ 4010 
     jumrus@buu.ac.th 

หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา    
นายอดิเรก  นาวารัตน์   โทรศัพท์: (039)-310-000 ต่อ 4150 

      adirek@buu.ac.th 
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายวินัย  ปุริเกษม   โทรศัพท์: (039)-310-000 ต่อ 4113 
      winai@buu.ac.th 
กลุ่มงานบริการ 

นางเกษสุนีย์  จันทวี   โทรศัพท์:  (039)-310-000 ต่อ 4011 
                              ketsunee@buu.ac.th 

นางสาวอมราภรณ์  พิมพ์เวียง  โทรศัพท์:  (039)-310-000 ต่อ 4011 

mailto:adirek@buu.ac.th


56 
 

 

      amaraporn@buu.ac.th  
โต๊ะบริการสารสนเทศ     โทรศัพท์:  (039)-310-000 ต่อ 4011 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  Magic Library 4.0x 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 จันทร์–ศุกร์ : เวลา   08.30 - 19.30 น. 
 เสาร์-อาทิตย์ : เวลา   08.30 - 17.30 น. 
 ภาคฤดูร้อน : เวลา   08.30 - 16.30 น. 
 หยุดวันนักขัตฤกษ์ : ปิด 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดท าการ  

การให้บริการบุคคลภายนอก 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าเข้าใช้บริการ แต่ไม่สามารยืมทรัพยากร

สารสนเทศ และสื่อต่างๆ ออกจากห้องสมุดได้ 
 



 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
University of Phayao 

มพ. : UP 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
            :  Library Resources and Educational Media Center 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.clm.up.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง    :  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  19 ม. 2  ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  56000 
โทรศัพท์     :  (054) 466666 ต่อ 3530-3533  
   :  (054) 466666 ต่อ 3521-3522 
   :  (054) 466705 
โทรสาร     :  (054) 466666 ต่อ 3539 
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
 ดร. พรพรรณ จันทร์แดง    โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3535 
       Phornphan.ja@up.ac.th 
  

หัวหน้างาน 
งานธุรการ 

 นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย   โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3532 
       nattadanun.yo@up.ac.th 
 งานพัฒนาและวิเคราะห์สนเทศ 
 นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม   โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3521 
       Chaweewan.bo@up.ac.th  
งานบริการสารสนเทศ 
 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล   โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3531 
       Wanpen.ta@up.ac.th 
งานห้องสมุดสาขา 
 นายวิชญนนท์ มณีชาติ    โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3685 
       Vitchayanon.ma@up.ac.th 
งานบริการระหว่างยืมระหว่างห้องสมุด 
 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล   โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3531 
       Wanpen.ta@up.ac.th 
       clm@up.ac.th 
งานบริการยืม-คืน 

นางสาวภัทรวดี สุริยะ    โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3530 

malito:mail@demolink.org
malito:mail@demolink.org
malito:mail@demolink.org
malito:mail@demolink.org
mailto:Wanpen.ta@up.ac.th
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      Pattharawadee.sa@up.ac.th 

 
หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
           นายวชิญนนท์ มณีชาติ             โทรศัพท์ :  (054) 466666 ต่อ 3685 
                                                                          Vitchayanon.ma@up.ac.th 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ   :  ALIST  
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา 
        วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 20.30 น. 
         วันเสาร์-อาทิตย์               09.00 – 17.00 น. 
 ปิดภาคการศึกษา 
   วันจันทร์ – วันศุกร์            08.00 – 16.30 น. 
         วันเสาร์-อาทิตย์               09.00 – 17.00 น. 
ก่อนสอบกลางและปลายภาค 
   วันจันทร์ -ศุกร์      08.00 -24.00 น.  
   เสาร์-อาทิตย์      09.00 – 24.00 น. 
 ปิดวันนักขัตฤกษ์ 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์                08.00 – 16.30 น. 
     วันเสาร์ - อาทิตย์                09.00 – 17.00 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
     ไม่คิดค่าบริการการเข้าใช้บริการ  
 
 

malito:mail@demolink.org
malito:mail@demolink.org


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      
Mahasarakham University 

มมส. : MSU 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักวิทยบริกำร 
            :  Academic Resource Center 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  library.msu.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
                                  ต ำบลขำมเรียง   อ ำเภอกันทรวิชัย 
                                  จังหวัดมหำสำรคำม  44150 
โทรศัพท์     :  0-4375-4322  ต่อ  2491 
โทรสาร     :  0-4375-4358 
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
   นำงพรพิมล  มโนชัย   โทรศัพท์  0-4375-4322-40 ต่อ 2401 
       pornpimol.m@msu.ac.th 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ 
     นำยสมพงษ์  เจริญศิริ   โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2404 
      sompong.c@msu.ac.th  
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ 
   นำงรุ่งเรือง สิทธิจันทร์   โทรศัพท์  0-4375-4322-40 ต่อ 2429 
      rungreang.s@msu.ac.th  
 รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศเขตพื้นที่ในเมือง 
     นำงสำวชลทิชำ นำรอง  โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2432 
      chonticha.n@msu.ac.th   
 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและกิจการพิเศษ 
              นำยนิเวศ  ศรีธัญญรัตน์             โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2440 
      niwet.s@.msu.ac.th 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านักฯ 
 นำงศุภลักษณ์ นิลทะรำช    โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2493 
      supalak.k@msu.ac.th 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      นำงจีรกำญจน์ เต็มพรสิน     โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2404 

               jeerakan.p@msu.ac.th 
หัวหน้าหอสมุด 

      นำงสำวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์  โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2437 
      maliwan.n@msu.ac.th 
  
 

mailto:pornpimol.m@msu.ac.th
mailto:sompong.c@msu.ac.th
mailto:rungreang.s@msu.ac.th
mailto:%20chonticha.n@msu.ac.th
mailto:niwet.s@msu.ac.th
mailto:jeerakan.p@msu.ac.th
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หัวหน้าศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร 
     นำงณัฐพร เดชชัย   โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2413 

                                                          ndejchai@hotmil.com 
        หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ 
               นำงสำวชลทิชำ นำรอง                โทรศัพท์   0-4375-4322-40  ต่อ 2432 
                                                          chonticha.n@msu.ac.th  
          หัวหน้ากลุ่มงานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
               นำยอำรยะ เสนำคุณ                โทรศพัท์   0-4375-4322-40  ต่อ 2440 
                                                               araya.s@msu.ac.th    
           หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 นำงจีรกำญจน์ เต็มพรสิน               โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2404   
                                                         Jeerakan.p@msu.ac.th 
           หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
               นำยสมพงษ์ เจริญศิริ  โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2404 
      sompong.c@msu.ac.th  
           รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
        นำงสำวชลทิชำ นำรอง                โทรศัพท์   0-4375-4322-40  ต่อ 2432 
                                                          chonticha.n@msu.ac.th  
           กลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ 
        นำงสำวรุ่งฤดี  ภูชมศร ี  โทรศัพท์ 0-4375-4322-40 ต่อ 2436 
      rungrudee.p@msu.ac.th 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริการ 
               นำงรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์                โทรศัพท์  0-4375-4322-40 ต่อ 2405, 2429                                                                                                                  
                                                              rungreang.s@msu.ac.th 
           งำนบริกำรสำรสนเทศ  โทรศัพท์  0-4375-4322-40 ต่อ 2405, 2405                                                                                                                  
                  นำงสำวรุจิรำ  เหลืองอุบล  rujira.l@msu.ac.th  
            งำนบริกำรยืม-คืน 
                 นำยสมจิต  รัตนสวนจิก               โทรศัพท์  0-4375-4322-40 ต่อ 2406 
                                                               chit1543@hotmail.com 
 งำนบริกำรสำรสนเทศเขตพ้ืนที่ในเมืองและงำนวิจัยสถำบัน 
                 นำงสำวน้ ำลิน   เทียมแก้ว           โทรศัพท์  043754322-40 ต่อ 2429 
                                                              namlin.t@msu.ac.th 
          บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

นำงรุ่งเรือง  สิทธิจันทร์                  โทรศัพท์ 043754322-40 ต่อ 2429 
     rungreang.s@msu.ac.th              
นำงสำวน้ ำลิน   เทียมแก้ว          โทรศัพท์  043754322-40 ต่อ 2429 
                                              namlin.t@msu.ac.th   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลำง            library@msu.ac.th    - 

 
ชือ่ซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  INNOPAC- Slerra 

mailto:chonticha.n@msu.ac.th
mailto:araya.s@msu.ac.th
mailto:araya.e@msu.ac.th
mailto:Jeerakan.p@msu.ac.th
mailto:sompong.c@msu.ac.th
mailto:chonticha.n@msu.ac.th
mailto:rungrudee.p@msu.ac.th
mailto:rungreang.s@msu.ac.th
mailto:rujira.l@msu.ac.th
mailto:hit1543@hotmail.com
mailto:namlin.t@msu.ac.th
mailto:rungreang.s@msu.ac.th
mailto:namlin.t@msu.ac.th
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เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด  
                       1.  ระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ 
                                      เปิดบริกำร  วันจันทร์-เสำร ์   เวลำ  08.00-20.00  น. 
                                                     วันอำทิตย์         เวลำ  08.00-18.00  น. 
                                      ปิดบริกำร    วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
                      2.  ระหว่ำงปิดภำคกำรศึกษำ 
                                      เปิดบริกำร  วันจันทร์-เสำร ์   เวลำ  08.00-20.00  น. 
                                                     วันอำทิตย์         เวลำ  08.00-18.00  น. 
                                      ปิดบริกำร   วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
                     ติดต่อด้วยตนเอง ได้ตำมเวลำเปิด-ปิดให้บริกำรของห้องสมุด 
                     สมำชิกส่งค ำขอยืมระหว่ำงห้องสมุดทำงอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของส ำนักฯ ได้ตลอดเวลำ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  : ไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้บริกำร 



 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
Mahidol University 

มม : MU 
 
ชื่อห้องสมุด   :  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
            :  Mahidol University Library and Knowledge Center 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http:// www.li.mahidol.ac.th 
สถานที่ตั้ง   : 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4   ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์     : 0-2441-9581 
โทรสาร     : 0-2441-9580 
 

ผู้บริหาร   
ผู้อ านวยการ  

    ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  โทรศัพท์ : 0-2441-9741,  
0-2800-2680-9 ต่อ 4215 

E-mail : ruchareka.wit@mahidol.ac.th, 
           directli@mahidol.ac.th   

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
     นางสาวพรจิตต์ หมีงาม  โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4217 

  E-mail : pornchit.mee@mahidol.ac.th 
 

รองผู้อ านวยการวิชาการ 
    นางอังคณา อินทรพาณิชย์  โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ  

       E-mail :  
  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังความรู้ 
นางสาวลักขณา บ ารุงชูเกียรติ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4259 

       E-mail : luckana.bum@mahidol.ac.th 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานเทคนิค 
    นางอังคณา สุริวรรณ์    โทร. 0-2644-8678-91 ต่อ 5205 

Fax. 0-2644-4495 
E-mail : aungkana.sur@mahidol.ac.th  

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร 
 นางสาวเอมอร พิทยายน  Tel. 0-2800-2680-9 ext. 4257 
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E-mail : aemon.phi@mahidol.ac.th 
 

หัวหน้าฝ่าย / งาน 
งานบริหารและธุรการ 
    นางจิตาภา สัจจโสภณ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4219 

    E-mail : jitapa.saj@mahidol.ac.th 
 งานคลังและพัสดุ 
     นางอัจฉราพร อัศเวศน์   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4248 
       E-mail : ajcharaporn.asa@mahidol.ac.th 
 ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด 
     นางสาววัฒนา นามเมือง   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4220, 4239  
       E-mail : wattana.nam@mahidol.ac.th 
 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
     นางพรรณทิพา โรจนกร   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4231  
       E-mail : phantipa.roj@mahidol.ac.th 
 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร 

     นางสาวอุษณีย์ เพ็งเที่ยง   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4221  
       E-mail : ausanee.pen@mahidol.ac.th 
 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
     นางสาวรัชน ีกิตติรังสี    โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4220  
       E-mail : ratchanee.kit@mahidol.ac.th 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา 
  นางรัชนก ข าประถม  โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4224  
       E-mail : rakchanok.lia@mahidol.ac.th 
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นางสาวศศิธร วงศ์โพธิสาร  โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4224 
       E-mail : sasitorn.von@mahidol.ac.th 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 
              ดร.สถาพร สาธุการ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4223, 4228 
       E-mail : sathaporn.sat@mahidol.ac.th 

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
    นายโกมล คงม่ันกตเวที (รักษาการ)  โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4346 

       E-mail : komol.kon@mahidol.ac.th 
 งานบริหารจดหมายเหตุ 
     นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4346 
       E-mail : nattagun.ape@mahidol.ac.th 
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 ฝ่ายคลังความรู้ 
     นางสาวลักขณา บ ารุงชูเกียรติ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4259 
       E-mail : luckana.bum@mahidol.ac.th 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  Sierra INNOPAC 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   หอสมุดกลาง 
สถานที่ตั้ง     :   อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25   

ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล     
จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2800-2680-9 ต่อ 4225, 4227, 4264-5, 4300-1, 4340-1 
โทรสาร     :  0-2441-9580 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางกัญจนพร ทับทิมเทศ 
    E-mail : kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th 
 

บุคลากรงานบริการ 
งานบริการสารสนเทศ 
นายศิรชีพ ขอนดอก   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4227 

      E-mail: siracheep.kho@mahidol.ac.th 
         บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

นางกัญจนพร ทับทิมเทศ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4268 
     E-mail : kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th 

นายศิรชีพ ขอนดอก   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4227 
      E-mail: siracheep.kho@mahidol.ac.th 

นางสาวรุ่งนภา แสงระวี   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4341 
      E-mail: rungnapa.srw@mahidol.ac.th 

หม่อมหลวงรติกร วรวุฒิ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4301 
      E-mail: ratikorn.var@mahidol.ac.th 

งานบริการยืม-คืน 
นางกัญจนพร ทับทิมเทศ   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4268 

      E-mail : kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th 
งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
นายศิรชีพ ขอนดอก   โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4227 

      E-mail: siracheep.kho@mahidol.ac.th 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  licl@mahidol.ac.th 
 

mailto:kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th
mailto:siracheep.kho@mahidol.ac.th
mailto:kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th
mailto:siracheep.kho@mahidol.ac.th
mailto:kanchanaporn.tub@mahidol.ac.th
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เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
           เปิดภาค จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 21.00 น. 
   เสาร์  9.00 – 17.00 น. 
 ช่วงสอบ 
   กลางภาค ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ ถึงวันสุดท้ายของการสอบ 
   จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 22.00 น. 
   เสาร์  9.00 – 17.00 น. 

 

          ปลายภาค ก่อนสอบ 4 สัปดาห์ ถึงวันสุดท้ายของการสอบ 
      จันทร์ – ศุกร์     8.00 - 24.00 น 
   เสาร์  9.00 – 17.00 น. 

อาทิตย์   9.00 – 17.00 น. 
 

           ปิดภาคปลาย จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
   เสาร์  9.00 – 17.00 น. 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันเวลาที่เปิดท าการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (แลกบัตรบุคคลภายนอก) 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 

สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิค       
                                        การแพทย์ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-4371-7 ต่อ 2230, 2207 
โทรสาร     :  0-2441-4370  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ 

E-mail : kwanruen.kid@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   limt@mahidol.ac.th 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

              จันทร์ – วันศุกร์  08.30 - 18.30 น. 

ปิดภาค จันทร์ - ศุกร์  8.30 - 16.30 น. 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันเวลาที่เปิดท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 

ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย 

สถานที่ตั้ง     :   ชั้น 10 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
                                          เลขที่ 2 ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 
โทรศัพท์     :  0-2412-1367, 0-2419-7466-80 ต่อ 2020 
โทรสาร     :  0-2412-8415  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล 

E-mail : surang.sir@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   lins@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
              จันทร์ – ศุกร์  08.00 - 17.00 น. 

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
 

mailto:kwanruen.kid@mahidol.ac.th
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา 

สถานที่ตั้ง     :   ชั้น 1 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
  999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-5333 ต่อ 2104 
โทรสาร     :  0-2412-8415 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail : yupin.yun@mahidol.ac.th 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
              จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.  
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 

ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน    
พยาบาลรามาธิบดี 270 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์     :  0-2201-1280, 0-2201-1290  
โทรสาร     :  0-2354-7268 
หัวหน้าห้องสมุด  : นายเกรียงศักดิ์ บุญถวิล 

E-mail : kriangsak.boo@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   lira@mahidol.ac.th 

 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

    จันทร์ – วันศุกร์  07.00 - 20.00 น.  

เสาร์ – อาทิตย์  08.30 - 16.30 น.  

                
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – เสาร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   หอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

สถานที่ตั้ง      :   อาคารหอสมุดศิริราช เลขที่ 2 ถ.วังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
10700 

โทรศัพท์     :  0-2419-7635, 0-2419-763  
โทรสาร     :  0-2412-8418  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางฬุริยา มนาศัย 

E-mail : Luriya.man@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   lisi@mahidol.ac.th 

 silib@mahidol.ac.th 
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
    จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 20.30 น.  

วันเสาร์   08.30 - 16.30 น.  
วันอาทิตย์   09.00 - 12.00 น. 

          
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันเวลาที่เปิดท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 

ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 

สถานที่ตั้ง      :   อาคารราชรัตน์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์     :  0-2644-8678 
โทรสาร     :  0-2644-4495 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวปัญจธร เตชวณิชย์พงศ์ 

E-mail :  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   lipy@mahidol.ac.th 
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค   จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 19.00 น.  

เสาร์   09.00 - 17.00 น.  
ปิดภาคปลาย  จนัทร์ – วันศุกร์  08.30 - 16.30 น.  

          

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันเวลาที่เปิดท าการ 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 

สถานที่ตั้ง      :   ตึกฟิสิกส์ ชั้น 2 และชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

272 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์     :  0-2201-5714-17, 02201-5718 
โทรสาร     :  0-2354-7144  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล 
      E-mail : varasaya.soo@mahidol.ac.th 
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์กลาง lisc@mahidol.ac.th   
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 19.30 น.  

เสาร์   08.30 - 16.30 น.  
ปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์  08.30 - 18.30 น.  

เสาร์   08.30 - 16.30 น.  
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
สถานที่ตั้ง     :   ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2441-5000 ต่อ 42002-4 
โทรสาร     :  0-2441-9509, 0-2441-9510 
หัวหน้าห้องสมุด  : นายทวี มานะธ ารง 

E-mail :   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง    lien@mahidol.ac.th 
      โทรศัพท์ : 0-2800-2680-9 ต่อ 4220, 4239  
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค :   จันทร์ - วันศุกร์     08.30 - 18.30 น. 

เสาร์ – อาทิตย์    10.00 - 17.00 น. 
ปิดภาค :   วันจันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 

mailto:lisc@mahidol.ac.th
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2441-9040-3 ต่อ 49 
โทรสาร     :  0-2441-9044  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล 

E-mail : suratsawadi.dit@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   liad@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.00 - 18.30 น. 

ปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์  08.30 - 16.30 น.  

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2441-0201-4 ต่อ 226-8 
โทรสาร     :  0-2441-9333 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ 

E-mail : penpimon.kho@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  lipr@mahidol.ac.th  

 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
     จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 17.30 น. 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 

mailto:suratsawadi.dit@mahidol.ac.th
mailto:lisc@mahidol.ac.th
mailto:penpimon.kho@mahidol.ac.th
mailto:lisc@mahidol.ac.th
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
สถานที่ตั้ง     :   อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 

มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2800-2308-14 ต่อ 3102 
โทรสาร     :  0-2800-2332 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางกาญจน์ศิริ พูนทอง 

E-mail : kansiri.pho@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  lilc@mahidol.ac.th  

 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
    จันทร์ – วันศุกร์  08.30 - 16.30 น. 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2890-3820 ต่อ 210 
โทรสาร     :  0-2441-9344  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวสมปอง อ้นเดช 

E-mail : sompong.ond@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง     linu@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
    จันทร์ – วันศุกร์  08.30 - 16.30 น. 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
 

mailto:kansiri.pho@mahidol.ac.th
mailto:lisc@mahidol.ac.th
mailto:sompong.ond@mahidol.ac.th
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี  
สถานที่ตั้ง      :   อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 6 -7 เลขที่ 420/1 ถ.ราชวิถ ีเขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์     :  0-2640-9843, 0-2643-5533 ต่อ 611-612 
โทรสาร     :  0-2643-5613 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวจันทรา เทพอวยพร 

E-mail : chantra.the@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง   lirv@mahidol.ac.th 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :    จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 19.00 น.  

เสาร์   09.00 - 17.00 น. 

ปิดภาค :    จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 18.00 น.  

เสาร์   09.00 - 17.00 น. 

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ตามวันเวลา ที่เปิดบริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา 
สถานที่ตั้ง      :   อาคารวิทยาลัยราชสุดา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 111 

ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2889-5312, 0-2889-5315 ต่อ 124, 144 
โทรสาร     :  0-2889-5308  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวประมวล ค ามาก 

E-mail : pramual.kum@mahidol.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  lirs@mahidol.ac.th 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

    จันทร์ – วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.  

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 

mailto:chantra.the@mahidol.ac.th
mailto:lisc@mahidol.ac.th
mailto:pramual.kum@mahidol.ac.th
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์     :  0-2441-5090 ต่อ 1316, 1415 - 1416 
โทรสาร     :  0-2441-0633 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวสุพัตรา บุญประเสริฐ 

E-mail : supatra.boo@mahidol.ac.th 
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
เปิดภาค :    จันทร์ – วันศุกร์   08.00 - 18.00 น. 

    เสาร์   09.00 - 17.00 น. 

ปิดภาค :    จันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 17.00 น.   

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) จันทร์ – วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น. 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 

โทรศัพท์     :  0-2800-2630-9 
โทรสาร     :  0-2800-2659  
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวตรึงจิตร รุ่นมะลัง 

E-mail : trungchit2525@gmail.com 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.00 - 16.00 น. 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุด "จิ๋ว บางซื่อ" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2800-2525 ต่อ 234, 236 
โทรสาร     :  0-2800-2530 
หัวหน้าห้องสมุด  : นางสาวกิตติมา ธาราธีรภาพ 

E-mail : msvicedr@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.00 - 18.00 น. 

    เสาร์   13.00 - 18.00 น. 

  

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะกายภาพบ าบัด 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบ าบัด 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-5450 ต่อ 30401 
โทรสาร     :   02-4415454 
หัวหน้าห้องสมุด  : พลอยชนกภรณ์ เพ่ิมแสงสุวรรณ 

E-mail : lipt@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   10.00 - 18.00 น. 
     ปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   09.00 - 17.00 น. 

     

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ให้บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-0220-3 ต่อ 1121 
โทรสาร     :  0-2441-9738 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail : shsso@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 17.00 น. 
    เสาร์   9.00 – 17.00 น. 

     

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 3 อาคารคณะสัตวแพทศาสตร์ 

    999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  02-441-5242-5 ต่อ 1307 
โทรสาร     :  02-441-0937 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail : livs@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา 
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-4401-8 ต่อ 1201-2 
โทรสาร     :  0-2441-4397 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail : ratchaneekorn.nan@mahidol.ac.th,    
           kaewnai@hotmail.com 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 18.00 น. 

     

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 7 อาคารวิทยาลัยการจัดการ 

69 ถ.วิภาวดีรังสิต พญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท์     :  0-2206-2000 
โทรสาร     :    
หัวหน้าห้องสมุด  : นายเอกพจน์  ปรีชัย (บรรณารักษ์ระหว่างห้องสมุด) 

E-mail : ekkapot.pre@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – อาทิตย์   08.30 - 23.00 น. 

     

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
สถานที่ตั้ง      :   อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2849-6600 ต่อ 3191 
โทรสาร     :  02-849-6600 ต่อ 4241 
ผู้รับผิดชอบ  : นายธนะเมศฐ์ เชาว์จินดารัชต์ 

E-mail : thanames.cha@mahidol.ac.th 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 
 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ให้บริการ (ผ่านหอสมุดกลาง) 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
สถานที่ตั้ง      :   ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-5000 ต่อ 4305 
โทรสาร     :  0-2441-5024 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail :  
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 

  

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
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ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
สถานที่ตั้ง      :   อาคารสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม 73170 
โทรศัพท์     :  0-2441-0601-10 
โทรสาร     :  0-2441-0167 
หัวหน้าห้องสมุด  :  

E-mail :  
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 

     

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 
 
 
ชื่อห้องสมุด   :   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
สถานที่ตั้ง      :   199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 
โทรศัพท์     :  0-3458-5071 
โทรสาร     :   
หัวหน้าห้องสมุด  : 

E-mail : kansita.sao@mahidol.edu 
 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 

เปิดภาค :   จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 16.30 น. 
ช่วงสอบ :  จันทร์ – วันศุกร์   08.30 - 20.30 น. 
   เสาร์ – อาทิตย์   08.30 - 16.30 น. 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) ยังไม่เปิดให้บริการ 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก ไม่บริการ 



 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
Central Library, Maejo University 

มจ. : MJU 
 

ชื่อห้องสมุด   :   ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
    :   Central   Library,  Maejo University 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site)   :   http://www.library.mju.ac.th/ 
สถานที่ตั้ง     :   63 หมู่ 4 ต.หนองหำร อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 50290 
 โทรศัพท์   :   053-873 500 (ส ำนักงำน) 053 873 513 (งำนบริกำร) 
 โทรสำร   :   053 499 003 
  E-mail   :   mjulibrary@mju.ac.th 
 

ผู้บริหาร 
           ผู้อ านวยการ 
         นำงอรณำ พทิยำกรศิลป ์   โทรศัพท์ : 0-5387-3502 
                                          arana@mju.ac.th 
           กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ 
                  นำงอริศรำ สิงห์ปนั                โทรศัพท์  : 0-5387-3503 
                                                                        arissara@mju.ac.th 
 กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ 

นำงสำวเพชรประกำยแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ โทรศัพท์   : 0-5387-3501 
      pethpark@mju.ac.th 

            กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น 
  นำงสำวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์  โทรศัพท์   : 0-5387-3507 
       benjarat@mju.ac.th 
 กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  นำงพทิยำ สุนทรำวงศ์   โทรศัพท์   : 0-5387-3508 
       pitaya@mju.ac.th 
 กลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ  
  นำงสำวสุวิชำ ศรีวิชัย   โทรศัพท์   : 0-5387-3509 
       suwicha@mju.ac.th 
ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ       :  Horizon 
เวลาเปิด – ปิด ห้องสมุด 
 วันจันทร์ – วันเสำร ์         :  08.30 น. – 20.00 น. 

วันอำทิตย์                   :  08.30 น. – 16.30 น. 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
            วันจันทร์ – วันอำทิตย์  
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
           เข้ำใช้บริกำรโดยไม่เก็บค่ำบริกำร  
 



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
Mae Fah Luang University  

มฟล. : MFU  
 

ชื่อห้องสมุด : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
: Learning Resources and Educational Media Center 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://library.mfu.ac.th  
สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต าบลท่าสุด อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

57100 
โทรศัพท์ : 0 5391 6339, 0 5391 6345  
โทรสาร :  0 5391 6314 
 

ผู้บริหาร  
รักษาการแทนผู้อ านวยการ  

ชื่อ-สกุล: ดาวนภา สุยะนนท์ 
E-mail : daonapa.suy@mfu.ac.th 
Tel : 0 5391 6311  
  

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ 
ชื่อ - สกุล: รุ่ง ผู้ค้าขาย 
E-mail : rung@mfu.ac.th 
Tel : 0 5391 6316 
 

หัวหน้าฝ่ายผลิตและบริการสื่อการศึกษา 
ชื่อ - สกุล: รุ่งอรุณ รุ่งรัตนกาล 
E-mail : rungarun@mfu.ac.th 
Tel : 0 5391 6309 
 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ 
ชื่อ-สกุล: ดาวนภา สุยะนนท์ 
E-mail : daonapa.suy@mfu.ac.th 
Tel : 0 5391 6311  

 

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
ชื่อ - สกุล: รุจิรดา ระวีศรี 
E-mail : rujirada.raw@mfu.ac.th 
Tel : 0 5391 6345 

 

E-mail บริการยืมระหว่างห้องสมุด : wipada.dua@mfu.ac.th  
E-mail กลาง : wipada.dua@mfu.ac.th, library@mfu.ac.th, library-help-desk@mfu.ac.th 
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Facbook : www.facebook.com/LREMC 
ชื่อเครื่อง (Host) ของ OPAC โดเมน : http://lib.mfu.ac.th/mfluopac/ 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://library.mfu.ac.th  
ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ : VTLS  
 

เวลาเปิด – ปิด
บริการห้องสมุด ภาค

เรียน  

จันทร์-ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  

เปิดภาคการศึกษา  08.00 – 22.00 น.  10.00 – 20.00 น.  10.00 – 20.00 น.  
ก่อนสอบ 2 สัปดาห์  08.00 – 24.00น.  10.00 – 20.00 น.  10.00 – 20.00 น.  

ภาคฤดูร้อน  08.00 – 16.30 น.  10.00 – 18.00 น.  10.00 – 18.00 น. 
ปิดภาคการศึกษา  08.00 – 16.30 น.  10.00 – 18.00 น.  10.00 – 18.00 น. 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
ติดต่อยืม-คืนด้วยตนเอง  
เปิดภาคการศึกษา 
- วันจันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 16.00 น.  
- วันเสาร์- อาทิตย์       10.00 – 18.00 น. 

ปิดภาคการศึกษา 
- วันจันทร์ – วันศุกร์  08.00 - 16.00 น.  
- วันเสาร์- อาทิตย์       10.00 – 18.00 น. 

ยื่นแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม พร้อมจ่ายเงินค่ามัดจ า  
 

ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต  
         กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่านหน้าเว็บไซต์ 

http://library.mfu.ac.th/qa/  หลังจากนั้นจ่ายเงินค่ามัดจ าที่เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม จึงจะถือ
ว่าด าเนินการยื่นเรื่องยืมระหว่างห้องสมุดเรียบร้อย   
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการตามวันเวลาที่เปิดดังกล่าวข้างต้น บุคคลภายนอก สามารถ

สมัครเป็นสมาชิกตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน 
- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
มฟล.  

 
เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

ยืมทรัพยากรสารนิเทศ 
- บุคคลภายนอกทั่วไป  

 
230 บาท / ปี 

 
500 บาท 
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ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน 

- บุคคลภายนอก นักศึกษา ป.ตรี
และต ่ากว่า ป.ตรี 

230 บาท / ปี 500 บาท 

ไม่ยืมทรัพยากรสารนิเทศ 
- บุคคลภายนอกทั่วไป  
- บุคคลภายนอกนักศึกษา ป.ตรี
และต ่ากว่า ป.ตรี  
- บุตรบุคลากรของ มฟล. 

 
ฟรี 
ฟรี 
 

ฟรี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 

*หมายเหตุ ค่าประกันความเสียหายจะรับคืนได้เมื่อพ้นสภาพสมาชิก 
ระเบียบการยืมคืนและค่าปรับ  

ทรัพยากร ประเภทสมาชิก 
ก าหนดยืม 

ค่าปรับ 
จ านวน เวลา 

  หนังสือทั่วไป 
  วิทยานิพนธ์ 
  งานวิจัย 
 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  นักศึกษาระดับปริญญาโท 
  นักศึกษาระดับปริญญา
เอก 
  อาจารย์ / อาจารย์พิเศษ 
  พนักงาน 
  สมาชิกบุคคลภายนอก 
 

15 รายการ 
15 รายการ 
20 รายการ 
20 รายการ 
15 รายการ 
3 รายการ 

 

7 วัน 
14 วัน 
30 วัน 
1 ภาค

การศึกษา 
14 วัน 
7 วัน 

 

5 บาท/เล่ม/
วัน/รายการ 

  หนังสือส ารอง   นักศึกษาทุกระดับ 3 รายการ 3 วัน 
10 บาท/วัน/

รายการ 

  หนังสือยืมเรียน   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 รายการ 30 วัน 
5 บาท/วัน/

รายการ 

  โสตทัศนวัสด ุ   สมาชิกทุกประเภท 3 รายการ 3 วัน 
5 บาท/วัน/

รายการ 
  วารสาร(ฉบับ
ล่วงหน้า)/เย็บรวมเล่ม 

  เฉพาะอาจารย์เท่านั้น 3 รายการ 3 วัน 
5 บาท/วัน/

รายการ 
หนังสืออ้างอิง, วารสารฉบับปัจจุบัน, หนังสือพิมพ์, ราชกิจจานุเบกษา, ค าพิพากษาฎีกา 

*ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น* 
 

 



 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
Ramkhamhaeng University  

มร. : RU. 
 
ชื่อห้องสมุด   :  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
            :  Ramkhamhaeng University Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.lib.ru.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
โทรศัพท์     :  0-2310-8646, 0-2310-8636 
โทรสาร     :  0-2310-8646 
   :  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา 

     ถนนบางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
     โทร 0-2397-6294, 0-2397-6303 
     โทรสาร  0-2397-6336 

 

ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
 รศ. ทศพร  คล้ายอุดม    โทรศัพท์ :  0-2310-8630 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
 รศ. วีระศักดิ์  วาจาบัณฑิตย์   โทรศัพท์ :  0-2310-8630 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย   
 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์   โทรศัพท์ :  0-2310-8630 
   

หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   
 นายชัยฤทธิ์  สาลี    โทรศัพท์ :  0-2310-8655 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ       
 นายสุชาติ   พิกุลเทศ    โทรศัพท์ :  0-2310-8643 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ        
 นางจิรณี  ขวัญเมือง    โทรศัพท์ :  0-2310-8653 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด     
 นายธนกร  ช่อไม้ทอง      โทรศัพท์ :  0-2310-8635 
  

 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ   
 นางสาววรารัตน์  แตงเจริญ   โทรศัพท์ :  0-2310-8636 
       e-mail : wararat@lib.ru.ac.th 
 บริการระหว่างห้องสมุด    

mailto:wararat@lib.ru.ac.th
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 นางสาวสันศิตา  ชูเชิด    โทรศัพท์ :  0-2310-8646 
       e-mail : sansita@lib.ru.ac.th 
        : ill@lib.ru.ac.th 
 นางอโณชา   แสงดาว    โทรศัพท์ :  0-2310-8646 
       e-mail : anocha@lib.ru.ac.th 
        : ill@lib.ru.ac.th 
 ให้บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด 
 นางสุรีย์นุช   ปิณฑะแพทย์   โทรศัพท์ :  0-2310-8636 
       e-mail : sureenud@lib.ru.ac.th 
 นางสาวภัคธีมา  พงศ์วุฒิศักดิ์   โทรศัพท์ :  0-2310-8636 
       e-mail : paktheema@lib.ru.ac.th 
 เวลาเปิด-ปิดบริการ   
 วันจันทร์ – วันศุกร์            07.30 – 21.00 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               09.00 – 18.00 น. 
 เวลายืม-คืน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์            08.30 – 20.30 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               09.00 – 17.30 น. 
 ปิดวันนักขัตฤกษ์ 
 

 เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00 – 16.00 น. 
    
 หัวหน้างานบริการสารสนเทศห้องสมุด วิทยาเขตบางนา 
 นางสาววิสาขา รามสมภพ    โทรศัพท์ :  0-2397-6303 : 102 
       e-mail :  visakha@lib.ru.ac.th 
 บริการระหว่างห้องสมุด วิทยาเขตบางนา 
 นางยุพิน  บรรณาการ    โทรศัพท์ :  0-2310-8636  
            0-2397-6303 : 302 
       e-mail : yupin@lib.ru.ac.th 
         ill@lib.ru.ac.th 
 นางสาวรุ่งทิวา  ค าทวี    โทรศัพท์ :  0-2310-8636  
            0-2397-6303 : 302 
       e-mail : rungtiva@lib.ru.ac.th 
         ill@lib.ru.ac.th 
 ให้บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด  วิทยาเขตบางนา 
 นายวัลลภ  ทองประกอบ    โทรศัพท์ :  0-2397-6303 : 101 
       e-mail : wonlop@lib.ru.ac.th 

mailto:sansita@lib.ru.ac.th
mailto:ill@lib.ru.ac.th
mailto:anocha@lib.ru.ac.th
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mailto:yupin@lib.ru.ac.th
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เวลาเปิด-ปิดบริการ  วิทยาเขตบางนา 
 ช่วงเปิดภาคเรียน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์            08.30 – 18.30 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               08.30 – 16.30 น. 
 ช่วงปิดภาคเรียน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์            08.30 – 16.30 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               ปิดบริการ 
 ปิดวันนักขัตฤกษ์ 
 

เวลายืม-คืน  วิทยาเขตบางนา 
 ช่วงเปิดภาคเรียน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์            08.30 – 18.00 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               08.30 – 16.00 น. 
 ช่วงปิดภาคเรียน 
 วันจันทร์ – วันศุกร์            08.30 – 16.00 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย์               ปิดบริการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์       08.00 – 16.00 น. 
      

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  INNOPAC Millennium 
 



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
Walailak University 

มวล. : WU 
 

ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
   : The Center for Library Resources and Educational Media 
ชื่อเว็บไซต์ (Website) : http://clm.wu.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขท่ี 222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา 
  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์  : 075-673344, 075-673360 
โทรสาร   : 075-673359  
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ       : ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย   
          075-673361  ndecha@wu.ac.th 
รองผู้อ านวยการ     : ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ   
          075-673362  dpakorn@wu.ac.th  
หัวหน้าฝ่าย 
ฝ่ายห้องสมุด     : นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ  

         075-673340  caporn@wu.ac.th 
ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา   : นายธรณิศ หาญใจ 
        075-673307  hthorani@wu.ac.th 
ฝ่ายธุรการ     : นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ 
          075-673352      tketsama@wu.ac.th 
ฝ่ายบริการ     : นายปรีชา รัสมี 

         075-673322  rpreecha@wu.ac.th 
งานบริการสารสนเทศ 
นางกิตติพร ศรีเพ็ชร   075-673335 wulibrary@gmail.com 
งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
นางกิตติพร ศรีเพ็ชร   075-673335 wulibrary@gmail.com 
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
นายสุวัฒน์ เกิดมณี   075-673344 ksuwat@wu.ac.th 
 
ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : WALAI Autolib 
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เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 21.00 น. 
        วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 

ก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์และระหว่างสอบ  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 24.00 น. 
        วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 24.00 น. 
 ปิดภาคการศึกษา 
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
       วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ 
 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศทางราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลาท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  
 
 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Srinakharinwirot University 

มศว : SWU 

ชื่อห้องสมุด  : ส ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   : Central Library, Srinakharinwirot University 

ชื่อเว็บไซต์ (Website) : lib.swu.ac.th 

สถานที่ตั้ง  : ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23  

                                 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์  : 02-6495000  

โทรสาร   : 02-2604514 

 

ผู้บริหาร 

ผู้อ ำนวยกำร   :  อำจำรย์สำโรช เมำลำนนท์  

       saroch@swu.ac.th  

บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

1. นำงมัณฑนำ เจริญแพทย์        mantana@swu.ac.th, mantana@g.wu.ac.th 

2. นำงสำวเปี่ยมสุข ทุ่งกำวี         Piamsuk@swu.ac.th, Piamsuk@g.swu.ac.th 

3. นำงฐำนวีร์ ศรีจิระพัชร์           tanawee@swu.ac.th, tanawee@g.swu.ac.th 

4. นำงสำวศิวพร ชำติประสพ       siwapornc@swu.ac.th, siwapornc@g.swu.ac.th 

5. นำงสำวอิสยำห์ พันศิริพัฒน์     isaya@swu.ac.th, isaya@g.swu.ac.th 

6. นำงอรุณรัตน์ พุกพญำ            arunrat@swu.ac.th, arunrat@g.swu.ac.th 

7. นำงสำวนัยรัตน์ เรืองวชิรำรัตน์  nairat@swu.ac.th, nairat@g.swu.ac.th 

 

mailto:mantana@swu.ac.th
mailto:Piamsuk@swu.ac.th
mailto:tanawee@swu.ac.th
mailto:isaya@swu.ac.th
mailto:arunrat@swu.ac.th
mailto:nairat@swu.ac.th
mailto:nairat@g.swu.ac.th


บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

นำงฐำนวีร์ ศรีจิระพัชร์           tanawee@swu.ac.th, tanawee@g.swu.ac.th 

 

ซอฟท์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ : Aleph 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 

ช่วงเวลาเปิดบริการ  จันทร์-ศุกร์  เสาร์- อาทิตย์ หมายเหตุ 

เปิดภำคกำรศึกษำ  08.00 – 20.00 น.  10.00 – 18.00 น.   
ช่วงก่อนสอบ 

(ประมำณ 2 สัปดำห์) 
08.00 – 22.00 น. 10.00 - 18.00 น. หลังเวลำ 20.00 น. ให้บริกำรเฉพำะที่

นั่งอ่ำนชั้น 2, 3, 4 เท่ำนั้น 
ภำคฤดูร้อน  08.00 – 20.00 น.  10.00 – 18.00 น.  ปิดบริกำรวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดตำมประกำศทำงรำชกำร ปิดภำคกำรศึกษำ  08..00 – 16.00 น.  ปิดบริกำร  

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง)  :  ตลอดเวลำท ำกำร 

การให้บริการบุคคลภายนอก : เก็บค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้บริกำรรำยวัน วันละ 20 บำท, รำยปี ปีละ 300 โดย

สำมำรถใช้ทรัพยำกรสิ่งพิมพ์ได้เฉพำะภำยในห้องสมุด สำมำรถขอใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดย

ติดต่อที่บริกำรตอบค ำถำม 



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Srinakharinwirot University 

มศว : SWU 

 

ชื่อห้องสมุด  : หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
   : Ongkharak Library, Srinakharinwirot University 
ชื่อเว็บไซต์ (Website) : oklib.swu.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  107 ถ. รังสิต-นครนายก  
    ต.องครักษ์  อ. องครักษ์  จ. นครนายก 26120  
โทรศัพท์  : 02-6495807  
โทรสาร   : 02-6495421 
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ   :  อาจารย์สาโรช เมาลานนท์  
       saroch@swu.ac.th  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หอสมุด มศว องครักษ์      
    : นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ 
    0-2649-5810 pornpimo@swu.ac.th 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

1. นางสาวจันทิรา จีนะวงค์  0-2649-5805 jantira@swu.ac.th 
2. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ์  0-2649-5806 wannaporn@swu.ac.th 
3. นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ 0-2649-5807 namngoec@swu.ac.th 
4. นางสุจิตรา รัตนสิน  0-2649-5808 sujittra@swu.ac.th 
5. นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร 0-2649-5805 chanidap@swu.ac.th 
6. นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว  0-2649-5806 subpalux@swu.ac.th 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
1. นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 0-2649-5808  yupapornc@swu.ac.th 
2. นางหทัยรัตน์ ธีรกุล        0-2649-5421 hatairat@swu.ac.th  

 

ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : Aleph 
เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
ช่วงเวลาเปิดบริการ  จันทร์-ศุกร์  เสาร์- อาทิตย์ หมายเหตุ 
เปิดภาคการศึกษา  09.00 – 20.00 น.  09.00 – 20.00 น.  เฉพาะชั น 2 ให้บริการถึงเวลา 20.00 

น. ชั น 1, 3-5 ให้บริการถึง 18.00 น. 
ช่วงสอบปลายภาค 09.00 – 24.00 น. 09.00 – 24.00 น. บริการพื นที่นั่งอ่าน 20.00-24.00 น.

ช่วงสอบ 2 สัปดาห์ 
ภาคฤดูร้อน  09.00 – 17.00 น.  09.00 – 17.00 น.  ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดตามประกาศทางราชการ ปิดภาคการศึกษา  09.00 – 17.00 น.  ปิดบริการ  



91 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง)  :  ตลอดเวลาท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  



หอสมดุวังท่าพระ ส านักหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Thapra Palace Library, Central Library 
Silpakorn  University 

มศก.ท. : SUT 
 

ชื่อห้องสมุด  :  หอสมุดวังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   :  Thapra Palace Library, Central Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Website) : www.thapra.lib.su.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : หอสมุดวังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน 
                                 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200 
 

โทรศัพท์  : 02-2235219  
โทรสาร   : 02-2225885 
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ     : อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 
  
รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ : อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   : นางจรินทร์ คิดหมาย 
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร    : นางดารารัตน์ จุฬาพันธ์ 
 หวัหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา   : นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ    : นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว 
 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น. 
       วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. 
 ปิดภาคการศึกษา 
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
       วันเสาร์ -  วันอาทิตย ์ ปิดบริการ 
 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศทางราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลาท าการ 
การให้บริการบุคคลภายนอก : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  



หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Sanamchandra Palace Library, Central Library 
Silpakorn  University 

มศก.ส. : SUS 
 

ชื่อห้องสมุด : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

   :  Sanamchandra Palace Library, Central Library 
 

ชื่อเว็บไซต์ (Website) : www.snc.lib.su.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง เลขที่ 6 ถนนราชมรรคา 
                                 ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 
 

โทรศัพท์  : 034-255092  
โทรสาร   : 034-255092 
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ     : อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 
  
รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ : อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
 

หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   : นางสมปอง มิสสิตะ 
 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร    : นางเอกอนงค์ ดวงจักร 
 หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา   : นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 
  งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก  : นางนฤมล บุญญานิตย์ 
 หัวหน้าฝ่ายบริการ    : นางฐิติมา กลิ่นทอง 
  งานบริการสารนิเทศ   : นางพัชรี เวชการ 
  งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด  : นางพัชรี เวชการ 
  งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ : นางนัยนา สุคนธมณี 
  งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ : นางสาวจิตรา กัลยาณพงศ์ 
เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 22.00 น. 
       วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 19.00 น. 
 ปิดภาคการศึกษา 
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
       วันเสาร์ -  วันอาทิตย ์ ปิดบริการ 
 การศึกษาภาคฤดูร้อน 
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    : วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลา  8.30 - 19.00 น. 
                                            วันเสาร์  วันอาทิตย์    เวลา 10.00 - 19.00 น. 
 

 ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศทางราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลาท าการ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  
 
 



หอสมดุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Phetchaburi Information Technology Campus Library Silpakorn 

University 
มศก. เพชรบุร ี:  SUP 

 

ชื่อห้องสมุด  :  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร     

            :  Phetchaburi Information Technology Campus Library  
                               Silpakorn University 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://www.pitc.lib.su.ac.th/phet-web/ 
สถานที่ตั้ง   :  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
เลขที่ 1 หมู่ 3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

โทรศัพท์     :  032-594040 
โทรสาร     :  032-594040 
ผู้บริหาร   

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
อาจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์  โทรศัพท์ :  0-3425-3840-44 ต่อ 21300 

       E-mail  :   sakdipan@su.ac.th 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร  โทรศัพท์ :  0-2623-6115-22 ต่อ 11492 

       E-mail  :   atiwat@su.ac.th 
 รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา                         โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41551 
        E-mail  :   kissada9999@gmail.com 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ                        โทรศัพท์ :  0-3425-3840-44 ต่อ 21902 
                                                         E-mail  :   saisuda@su.ac.th 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41555 

       E-mail  :   wsumalee@su.ac.th 
หัวหน้าฝ่าย/งานธุรการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 
1. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41555 

       E-mail  :   wsumalee@su.ac.th 
2. นางสาวนารีรัตน์ บ ารุงผล  นักบริหารงานทั่วไป   โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41555 
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       E-mail  :   Bamrungphol_N@su.ac.th 

3. นางสาวนิศากร ทรศัพท์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร      โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41555 
       E-mail  :   torasap_n@su.ac.th 
  

หัวหน้าฝ่าย/งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
1. นางสาวสุมาลี วาทีหวาน  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41555 

       E-mail  :   wsumalee@su.ac.th 
2. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ บรรณารักษ์ปฏิบัติการโทรศัพท์:  0-3259-4043-50 ต่อ 41554 

       E-mail  :   uraiwan.j55@gmail.com 
  

หัวหน้าฝ่าย/งานบริการ (ยืม-คืน) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการ 
1. นางสาวลินดา อยู่สูง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41550 

       E-mail  :  Toosung_L@su.ac.th 
2. นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ  บรรณารักษ์ปฏิบัติการโทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41556 

       E-mail  :  Sumranjai_S@su.ac.th 
3. นางสาวศิวพร ทรัพย์มา  นักเอกสารสนเทศ       โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41550 

       E-mail  :  subma_s@su.ac.th 
 

หัวหน้าฝ่าย/งานโสตทัศนศึกษา (ยืม-คืน) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

 1. นางสาวลินดา อยู่สูง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ      โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41550 
       E-mail  :   Toosung_L@su.ac.th 
 2. นายจักรกริช อมศิริ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41552 
       E-mail  :   Omsiri_J@su.ac.th 
 

งานบริการระหว่างยืมระหว่างห้องสมุด 
 1. นางสาวลินดา อยู่สูง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ      โทรศัพท์ :  0-3259-4043-50 ต่อ 41550 
       E-mail  :   Toosung_L@su.ac.th 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ           :  Sierra  
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา        
วันจันทร์ – วันศุกร์             8.30 - 21.00 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์           9.00 - 16.00 น.       
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ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ – วันศุกร์             8.30 - 16.30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ         
**** ช่วงก่อนสอบปลายภาคและระหว่างสอบปลายภาคปิด 22.00 น. 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
วันจันทร์ – วันศุกร์             8.30 - 16.30 น. 

 

การให้บริการบุคคลภายนอก 
           เข้าใช้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการ น าบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้บริการ 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
Prince of Songkla University, Pattni Campus 

ม.อ. : Pn.Psu 

 

ชื่อห้องสมุด  : หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
   :John F. Kennedy Library, PSU Pattani 
ชื่อเว็บไซต ์  : http://tanee.oas.psu.ac.th 
สถานที่ตั้ง  : หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ส ำนักวิทยบริกำร  

 มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วทิยำเขตปัตตำน ี
 เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 

โทรศัพท์   : 0-7331-3486  
โทรสาร    : 0-7333-3587 
 

ผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการ   : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพดีชยัสุขสันต์  
รองผู้อ านวยการ   : ดร.สมพร ช่วยอำรีย์  
รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยนวตักรรมและระบบสำรสนเทศ : ผศ.ดร.ทิพำวรรณ ศิลวัฒนำนุสำนติ์  
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้   

นำงสมบูรณ์ ห่ำนรัตนสกุล  โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1422   
     อีเมล:  somboon.h@psu.ac.th 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ  

นำงรวีวรรณ ข ำพล   โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424  
อีเมล:  raweewon.k@psu.ac.th 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นำงสำวกุลวดี ทัพภะ   โทร. 073 312131, 073 313928-45 ต่อ 1418 

    อีเมล: kulwadee.t@psu.ac.th 
กลุ่มงานบริการสารสนเทศ และบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

1. นำงรวีวรรณ ข ำพล  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424 
2. นำงอัญชลี กล่ ำเพช็ร  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1404 
3. นำงจฑุำรัตน์ ปำนผดุง  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1407 
4. นำงสำวศลษิำ เลี่ยมสุวรรณ  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424 
5. นำงสำวณัฐธยำน์ สนิธุระหัส โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
1. นำงรวีวรรณ ข ำพล  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424  

อีเมล: raweewon.k@psu.ac.th 
2. นำงสำวศลษิำ เลี่ยมสุวรรณ  โทร.073 313486, 073 313928-45 ต่อ 1424 

อีเมล: salisa.le@psu.ac.th 
 
ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ   : ALIST 
 

http://tanee.oas.psu.ac.th/
mailto:somboon.h@psu.ac.th
mailto:raweewon.k@psu.ac.th
mailto:raweewon.k@psu.ac.th
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เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
เปิดภาคการศึกษา  

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลำ 08.00 - 21.30 น.  
     วันเสาร์    เวลำ 09.00 - 20.00 น. 

อาทิตย์    เวลำ 09.00 - 17.00 น. 
ปิดภาคฤดูร้อน  

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลำ 08.30 - 17.30 น.  
    วันเสาร์    เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
ปิดภาคเรียน  

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  
 

หมายเหตุ : เปิดพื้นที่บริการทีน่ั่งอ่าน 24 ชั่วโมง บริเวณใต้ตกึจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศทางราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  : ติดต่อผ่ำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นควำ้ในเวลำท ำกำรของ
ห้องสมุด 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก :  
บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้บริกำรตำมวันเวลำที่เปิดดังกล่ำวข้ำงต้น บุคคลภำยนอก สำมำรถ

สมัครเป็นสมำชิกตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน 

- อำจำรย์ บุคลำกร ข้ำรำชกำร
บ ำนำญและนักศึกษำ ม.อ.  

เป็นสมำชิกโดยอัตโนมัติ 

- ลูกจ้ำงชั่วครำวของ ม.อ.  หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด 

สมาชิกรายปีมีสิทธิ์ใช้บาง
ประเภท 
- บุคคลภำยนอกทั่วไป  
- นักเรียนชั้น ป.1- ม.6  

 
 

ค่ำบ ำรุงปีละ 100 บำท 
ค่ำบ ำรุงปีละ 100 บำท 

สมาชิกรายปีมีสิทธิ์ใช้ทุกประเภท
ที่ห้องสมุดจัดให้ยกเว้น
อินเตอร์เน็ต 
- บุคคลภำยนอกทั่วไป  
- นักเรียนชั้น ป.1- ม.6  

 
 
 

300 บำท / ปี 
150 บำท / ปี 

 
 
 

500 บำท 
250 บำท 

กรณีผู้ใช้บริกำรทีไ่มไ่ด้สมัครสมำชิก : สำมำรถซื้อคูปองได้ที่เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยมี
อัตรำค่ำบริกำร ดังนี้ ผู้ใหญ่ คนละ 20 บำท/วัน  นักเรียน ป.1-ม.6 คนละ 5 บำท/วัน  
 

*หมำยเหตุ ค่ำประกันควำมเสียหำยจะรับคืนได้เมื่อพ้นสภำพสมำชิก 



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเกต็ 
Prince of Songkal University Phuket Campus 

ม.อ.ภูเก็ต : PSU Phuket campus 
 

ชื่อห้องสมุด  : งานห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
            : Library Learning Center University Phuket Campus  
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://www.phuket.psu.ac.th/library 
สถานที่ตั้ง    : ๘๐ ถนนวิชิตสงคราม  อ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๑๒๐ 
โทรศัพท์     : (๐๗๖) ๒๗๖๐๔๑ - ๔  
โทรสาร     : (๐๗๖)๒๗๖๐๑๐ 
 

ผู้บริหาร  
 รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต 
   รศ.ภูวดล บุตรรัตน์  
 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต 
  อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล 
  

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้  
 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ 

  นางสาวจรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์   
E-mail :  jarin.@phuket.psu.ac.th 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด 
นายถาวร ปานขาว  
E-mail :  thaworn.p@phuket.psu.ac.th 

บรรณารักษ์ฝ่ายบริการ 
นางกันทิมา เศรษฐพงศ์ 
E-mail :   kantima.p@phuket.psu.ac.th 

 
  



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี 
Prince of Songkla University , Surat Thani Campus                 

ม.อ.สุราษฎร์ธานี : PSU. SRT 

 

ชื่อห้องสมุด : หอบรรณสารสนเทศ : The Office of Documentation & Information  
 

ชื่อเว็บไซต์ : http ://lib.surat.psu.ac.th                          
 

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง            
จ.สุราษฎร์ธานี 84000               
โทรศัพท์ : (077) 355040 ต่อ 2070-4             
โทรสาร : (077) 355449       

 

ผู้บริหาร             
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ       

ดร.ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์   tule.s@psu.ac.th    
ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสารสนเทศ      

ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์   suwat.j@psu.ac.th     
 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด :          
1. นางสาวบุณยนุช ดิษกุล : namfon.di@psu.ac.th       
2. นางจักษณา สังข์มาลี   : sununtha.s@psu.ac.th            

 

ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ : ALIST        
   

เวลาเปิดท าการของห้องสมุด 
 

ช่วงเวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ หมายเหตุ 
เปิดภาคการศึกษา 8.30-18.30 น. ปิดบริการ ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และ

วันหยุดตามประกาศทางราชการ 
ช่วงก่อนสอบและช่วง
สอบ 

8.30-19.30 น. 8.30-16.30 น. เปิดบริการช่วงก่อนสอบ 2 สัปดาห์
และ ช่วงสอบ 2 สัปดาห์ 

ปิดภาคการศึกษา 8.30-16.30 น. ปิดบริการ ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และ
วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

 
เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด               
 ติดต่อด้วยตนเอง : ตลอดเวลาท าการ ยื่นแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่
เคาน์เตอร์บริการ          
 ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต  : กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าเว็บไซต์       
การให้บริการบุคคลภายนอก : ไมเ่ก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ 



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่ 
Prince of Songkla University, Hatyai Campus  

ม.อ.หาดใหญ.่ : PSU.CL  

 

ชื่อห้องสมุด : ส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  
: Khunying Long Athakravisunthon Learning Resources Center  

 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://www.clib.psu.ac.th  
 

สถานที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ต ำบลคอหงส์  
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90112  

โทรศัพท์ : (074) 28-2352  
โทรสาร : (074) 28-2398   
 

ผู้บริหาร  
ผู้อ านวยการ  

อ.เจษฎำ โมกขกุล  : jedsada.m@psu.ac.th 
 : 081-6084954 

รองผู้อ านวยการ  
ผศ. ดร.นิษฐิดำ เอลซ์4  : nittida.n@psu.ac.th 
 : (074) 28-2360   

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ  
นำงเบ็ญจนำ ทองนุ้ย  : benjana.t@psu.ac.th 
 : (074) 28-2355 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ  
นำงพรทิพย์ ถนอมกุลบุตร : porntip.t@psu.ac.th 
 : (074) 28-2363 

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร  
นำงวีณำ ฤทธิ์รักษำ : vena.r@psu.ac.th 
 : (074) 28-2377 

E-mail บริการยืมระหว่างห้องสมุด : nutcharat.s@psu.ac.th  
E-mail กลาง : nutcharat.s@psu.ac.th : ratana.ya@psu.ac.th  
MSN : psulibrary.hatyai@hotmail.com  
Facbook : www.facebook.com/clibpsuhatyai 
 

ชื่อเครื่อง (Host) ของ OPAC โดเมน : opac.psu.ac.th  
 

ชื่อเว็บไซต์ (Web site) : http://www.clib.psu.ac.th  
 

ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ : ALIST  

mailto:benjana.t@psu.ac.th
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เวลาเปิด – ปิดบริการ
ห้องสมุด ภาคเรียน  

จันทร์-ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  

เปิดภำคกำรศึกษำ  08.30 – 22.30 น.  09.00 – 19.30 น.  09.00 – 19.30 น.  
ก่อนสอบ 2 สัปดำห์  08.30 – 23.30น.  9.00 – 21.30 น.  9.00 – 21.30 น.  

ภำคฤดูร้อน  08.30 – 19.00 น.  09.00 – 16.30 น.  ปิดบริกำร  
ปิดภำคกำรศึกษำ  08.30 – 16.30 น.  ปิดบริกำร  ปิดบริกำร  

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
ติดต่อยืม-คืนด้วยตนเอง  

• บริกำรตำมเวลำที่ห้องสมุดเปิดท ำกำร ยื่นแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด ที่เคำน์เตอร์บริกำรตอบ
ค ำถำม พร้อมจ่ำยเงินค่ำมัดจ ำ  
 

ติดต่อทางอินเทอร์เน็ต  
• กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด1 ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์http://www.clib.psu.ac.th จ่ำยเงิน

ค่ำมัดจ ำที่เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม จึงจะด ำเนินกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดให้เรียบร้อย  
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  
บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้บริกำรตำมวันเวลำที่เปิดดังกล่ำวข้ำงต้น บุคคลภำยนอก สำมำรถ

สมัครเป็นสมำชิกตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทสมาชิก ค่าธรรมเนียม ค่าประกัน 
- อำจำรย์ บุคลำกร ข้ำรำชกำร
บ ำนำญและนักศึกษำ ม.อ.  

เป็นสมำชิกโดยอัตโนมัติ 

- ลูกจ้ำงชั่วครำวของ ม.อ.  หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด 

ยืมทรัพยากรได้  
- บุคคลภำยนอกทั่วไป  
- บุคคลภำยนอก นักศึกษำ ป.ตรี
และต ่ำกว่ำ ป.ตรี  

 
500 บำท / ปี 
300 บำท / ปี 

 
500 บำท 
500 บำท 

ยืมวัสดุไม่ได้  
- บุคคลภำยนอกทั่วไป  
- บุคคลภำยนอกนักศึกษำ ป.ตรี
และต ่ำกว่ำ ป.ตรี  
- บุตรบุคลำกรของ ม.อ. 

 
300 บำท / ปี 
150 บำท / ปี 

 
50 บำท / ปี 

 
- 
- 
 
- 

บุคคลภำยนอก หำกไม่สมัครสมำชิกเป็นรำยปี ให้เก็บเป็นรำยวัน วันละ 10 บำท โดยกำรซื้อ
คูปอง  
 

*หมำยเหตุ ค่ำประกันควำมเสียหำยจะรับคืนได้เมื่อพ้นสภำพสมำชิก 
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ระเบียบการยืมคืนและค่าปรับ  
ประเภททรัพยำกรสำรสนเทศ  
 

หนังสือ 
(เล่ม/วัน) 

วำรสำร 
(เล่ม/วัน) 

สื่อโสตทัศน์ 
(เล่ม/วัน) 

โครงงำน/วิทยำนิพนธ์ / สำรนิพนธ์ 
(เล่ม/วัน) 

- อำจำรย์  
- นศ. ปริญญำตรี  
- นศ.บัณฑิตศึกษำ  
- ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  
- อดีตข้ำรำชกำร  
- บุคคลภำยนอก  

15/30 
10/7 
15/7 
10/7 
5/7 
5/7 

10/7 
10/7 
10/7 
10/7 
5/7 
5/7 

15/7 
10/7 
15/7 
10/7 
5/7 
5/7 

5/7 
5/7 
5/7 
5/7 
3/7 
3/7 

 

*ค่ำปรับ 3 บำท/เล่ม/วัน 



มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Sukhothai Thammathirat Open University 

มสธ. :  STOU 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
            :  Office of Documentation and Information 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://library.stou.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  ถนนแจ้งวัฒนะ   
    ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120 
โทรศัพท์     :  (02) 504-7444 
โทรสาร     :  (02) 503-3600 
ผู้บริหาร   
 ผู้อ านวยการ 
 นำงวรนุช สุนทรวินิต    โทรศัพท์ :  (02) 2504-7441 
       voranooj.soo@stou.ac.th 
 รองผู้อ านวยการ 
  นำงนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7450 
       nantaporn.tha @stou.ac.th  
หัวหน้างาน 

ส านักงานเลขานุการ 
 นำงสำวเครือทิพย์ เจียรนัย   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7445 
       kruatip.che@stou.ac.th 
 ฝ่ายเทคนิค 
 นำงนันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7450 
       nantaporn.tha @stou.ac.th 
 ฝ่ายบริการสนเทศ 
 นำงสำวจุฑำรัตน์ นกแก้ว    โทรศัพท์ :  (02) 2504-7466 
       dimsnjut@stou.ac.th 
 ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ 
 นำยชัยวัฒน์ น่ำชม    โทรศัพท์ :  (02) 2504-7470 
       Chaiwat.nar@stou.ac.th 
กลุ่มงานบริการ 
  ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

 นำงสำวพรทิพย์  สุวันทำรัตน์   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7460 
porntip.suw@stou.ac.th 

       suwantarat@yahoo.com 
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บุคลากรงาน/ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 

หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ 
นำยพิชัย ชำฎำ     โทรศัพท์ :  (02) 2504-7485 

       pichai.cha@stou.ac.th  
 

โต๊ะบริการตอบค าถามฯ    โทรศัพท์ :  (02) 2504-7464 
งานยืม-คืน     โทรศัพท์ :  (02) 2504-7463 

 

งานบริการระหว่างยืมระหว่างห้องสมุด 
 นำงสำวทิพย์วัลย์  อ่อนใจงำม   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7464-5 
                          tippawan.oan@stou.ac.th  , 
       dimsotip@gmail.com 
 

 งานบริการยืม-คืน 
 นำงสำวปัทมรัชฎ์ ส ำรำญสุข   โทรศัพท์ :  (02) 2504-7485 
       pattamarat.Sum@stou.ac.th 

 

หน่วยบริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง            
นำงสำวอัมพร อู่รัชตมำศ               โทรศัพท์ :  (02) 2504-7462                                                                       

                                                                               amphorn.ura@hotmail.com 
   

หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ 
 นำงสุธัญนิช  หุ่นหลำ     โทรศัพท์ :  (02) 2504-7480 
        sutanyanit.jia@stou.ac.th 
  

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ   :  VTLS Virtua Version 2012 
 

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 เปิด          วันจันทร์ – วันศุกร์            8.30 – 16.30 น. 
         วันเสำร์                8.30 – 19.30 น. 
         วันอำทิตย์       8.30 – 16.30 น.  

(เฉพาะวันที่มีกิจกรรมวิทยานิพนธ์)     
ปิดท าการวันหยุดราชการ 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) 
 วันจันทร์ – วันศุกร์                8.30 – 16.30 น. 
     วันเสำร์                  8.30 – 19.30 น. 
 
 



107 
 
การให้บริการบุคคลภายนอก 
    นักเรียนในเครื่องแบบ  ช ำระค่ำบ ำรุงคนละ         10  บำท/วัน 
    นักศึกษำแสดงบัตร         ”                                20  บำท/วัน 
    บุคคลภำยนอกทั่วไป     ”                               30  บำท/วัน 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี 
   : Area Resource Center Chanthaburi Province 
สถานที่ตั้ง  : หมู่ 1  ถ. จันทบุรี-สระแก้ว   ต. มะขำม   
   อ. มะขำม จ. จันทบุรี  22150 
โทรศัพท์  : 0-3938-9430-3 
โทรสาร   : 0-3938-9434 
 

งานห้องสมุด  
 นำงสำวสุมลมำลย์ สร้อยรัตน์      โทรศัพท์ : 0-3938-9431-3 ต่อ 110 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                 : ………………………………… 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
   : Area Resource Center Nakhon Nayok Province 
สถานที่ตั้ง  : 196 หมู่  5  ต.ศรีกะอำง  อ.บ้ำนนำ  จ.นครนำยก  26110 
โทรศัพท์  : 0-3730-6247-50 
โทรสาร   : 0-3730-6053 
 

งานห้องสมุด  
 นำงกิติมำ ค ำวิจำรณ์   โทรศัพท์ : 037-306247 - 50 ต่อ 115 
 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   : Nok2521_47@hotmail.com 
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ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
   : Area Resource Center Nakorn Si Thammarat Province 
สถานที่ตั้ง  : 169  ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์   ต.นำสำร 
      อ ำเภอพระพรหม  จ.นครศรีธรรมรำช  80001 
โทรศัพท์  : 0-7537-8680-8 
โทรสาร   : 0-7537-8686 
 

งานห้องสมุด  
 นำงสำววันทณีย์ ณ พัทลุง      โทรศัพท์ : 0-7537-8684 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                : Nwantanee@hotmail.com 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ 
   : Area Resource Center Nakorn Sawan Province 
สถานที่ตั้ง  : 105/35  หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณูโลก 
      ต .วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 
โทรศัพท์  : 0-5622-2450 
โทรสาร   : 0-5622-3010 
 
งานห้องสมุด  
 นำงอุบลรัตน์  มำลำศรี   โทรศัพท์ : 0-5622-8450 ต่อ108 
 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   : U_malasri@hotmail.com 
 
  
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
   : Area Resource Center phetchaburi Province 
สถานที่ตั้ง  : 90 หมู่ 9  ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000 
โทรศัพท์  : 0-3241-9248-50 
โทรสาร   : 0-3241-9247 
 
งานห้องสมุด  
 นำงสำวเพ็ชรดำ  เพ็ชรรัตน์       โทรศัพท์ : 0-3240-3801 ถึง 5 ต่อ 120 
 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)                           : Petchadada@hotmail.com 
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ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
   : Area Resource Center Udon Tani Province 
สถานที่ตั้ง  : บ้ำนค ำกลิ้ง หมู่ 10   ต.บ้ำนจั่น  อ.เมือง  จ.อุดรธำนี 41000 
โทรศัพท์  : 0-4229-2500 
โทรสาร   : 0-4229-2494 
 

งานห้องสมุด  
 นำงพรรษชล  แข็งขัน   โทรศัพท์ : 0-4234-0032-5 ต่อ 112 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   : Meka75@hotmail.com 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธาน ี
   : Area Resource Center Ubonratchatani Province 
สถานที่ตั้ง  : 199 หมู่ 10  ถ. เลี่ยงเมือง  ต. แจระแม 
      อ. เมือง  จ. อุบลรำชธำนี  34000 
โทรศัพท์  : 0-4528-1891-6 
โทรสาร   : 0-4528-1890 
 

งานห้องสมุด  
 นำงฐิตำภรณ์ นำมศิริ   โทรศัพท์ : 0-4528-1891-2  
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)             : Wi_1970_wi@hotmail.com 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
   : Area Resource Center Yala Province 
สถานที่ตั้ง  : 116 หมู่ 4 ถ. ท่ำสำป-ล ำใหม่ ต. ท่ำสำป  อ.เมือง  จ.ยะลำ  95000 
โทรศัพท์  : 0-7326-4014-25 
โทรสาร             : 0-7326-4020 
 

งานห้องสมุด  
 นำยวัชรพงษ์  ธงพุดซำ   โทรศัพท์ 0-7326-4024 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   : Vatchrapong@hotmail.com 
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ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
   : Area Resource Center Lampang Province 
สถานที่ตั้ง  : หมู่ 2  ถ.ล ำปำง-เชียงใหม่  ต.ปงยำงคก  

  อ.ห้ำงฉัตร  จ.ล ำปำง  52190   
โทรศัพท์  : 0-5482-9811-4 
โทรสาร   : 0-5482-9815 
 

งานห้องสมุด  
 นำงสำวรุ่งอรุณ ค ำเป็กเครือ  โทรศัพท์ : 0-5482-9811-4 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)             : Lp.libstou@hotmail.com 
 
 
ชื่อห้องสมุด  : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย 
   : Area Resource Center Sukhothai Province 
สถานที่ตั้ง  : 4 หมู่ 7  ถ.สุโขทัย-ก ำแพงเพชร  
      ต.บ้ำนกล้วย  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000   
โทรศัพท์  : 0-5565-1097  
โทรสาร   : 0-5562-0655 
 

งานห้องสมุด  
 นำยมำนะ ถีติปริวัตร์   โทรศัพท์ : 0-5562-0658 
 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   : Mananok@hotmail.com 
 
 



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
Ubonratchathani University 

ม.อบ. : UBU 
  

ชื่อห้องสมุด  : ส ำนักวิทยบริกำร 
   : The Office of Academic Resources 
 

ชื่อเว็บไซต์ (Website) : http://www.lib2.ubu.ac.th 
 

สถานที่ตั้ง  : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  85 ถ.สถลมำร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วำรินช ำรำบ 
     จ.อุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท์  : 045-353136 
โทรสาร   : 045-353149 (ฝ่ำยหอสมุด) 
  

ผู้บริหาร 
ผู้อ ำนวยกำร      : นำงฉวีวรรณ  ชัยวัฒนำ 045-353143 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและสำรสนเทศ  : ดร. สุรชัย  จูมพระบุตร  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรและพัฒนำ       : ดร. สำยสุนี  ชัยเจริญ              
 

หัวหน้างาน 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร  : นำงสำวอุษำ  ผูกพันธ์  045-.353142 
ฝ่ำยหอสมุด   : นำงสำวชุษณำ  นรำจันทร์ 045-288400-3 ต่อ 1821 
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ : นำยสุรชัย ศรีใส  045-288400-3 ต่อ  
 

กลุ่มงานบริการ 
หัวหน้ำงำนบริกำร  : นำงสำวนุจรินทร์  ภูธำ  045-353137 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
1. นำงสำวนุจรินทร์  ภูธำ 045-353137  E-mail : khing007@hotmail.com 
2. นำยพนม  จรูญแสง 045-353149  E-mail : panom.j@ubu.ac.th 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
1. นำงสำวนุจรินทร์  ภูธำ 045-353137  E-mail : khing007@hotmail.com 
2. นำยพนม  จรูญแสง 045-353149  E-mail : panom.j@ubu.ac.th 
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
1. นำยบุณพจน์  บุญไพโรจน์ 045-353136  E-mail : phojboon888@gmail.com 
2. นำยบุญถนอม  จันทร์ชนะ 045-353136 E-mail : Boontanom.j@ubu.ac.th 
3. นำงสุพัตตรำ  สุขใส 045-353136 E-mail : boss288133@hotmail.com 
บริการการรู้สารสนเทศ 
1. นำงสำวมะลิวัลย์  สินน้อย 045-288400-3 ต่อ 1875 E-mail: maliwan.s@ubu.ac.th 
2. นำยอนวัช  กำทอง 045-353139 E-mail : anawat.k@ubu.ac.th 
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บริการสื่อโสตทัศน์ 
1. นำงปริญญำ บุญศรัทธำ 045-288400-3 ต่อ 1828 E-mail: parinya.b@ubu.ac.th 
2. นำงสำวชนิตำ สุวรรณกูฏ 045-288400-3 ต่อ 1828 E-mail: chanita.s@ubu.ac.th 
 

ซอฟท์แวร์งำนห้องสมุดอัตโนมัติ : Walai AutoLib 
 

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 เปิดภาคการศึกษา  
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08.30 - 20.30 น. 
    ช่วงสอบกลำงภำคกำรศึกษำและปลำยภำคกำรศึกษำ 08.30 – 22.30 น. 
        วันเสำร์ - อำทิตย์ เวลำ 10.00 - 18.00 น. 
 ปิดภาคการศึกษา 
    :  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 08.30-16.30 น. 
        วันเสำร์ – วันอำทิตย์ ปิดบริกำร 

 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง) : ตลอดเวลำท ำกำร 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก  
 1. บุคคลภำยนอกทั่วไป  

: ไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้บริกำร หำกต้องกำรยืมหนังสือต้องสมัครสมำชิกรำยปี  
  ในอัตรำปีละ  200 บำท พร้อมช ำระค่ำประกันหนังสือหำย 1,500 บำท (คืนให้เมื่อ 
  ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก และไม่ท ำควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินส ำนักวิทยบริกำร) 
: บริกำรอ่ำนในห้องสมุด และถ่ำยส ำเนำเอกสำร 

 2. บุคคลจำกสถำบัน/มหำวิทยำลัยที่อยู่ในควำมร่วมมือ 24 แห่ง 
: ไม่เสียค่ำธรรมในกำรเข้ำใช้ 

 : ยืมทรัพยำกรได้ ตำมข้อตกลงระหว่ำงห้องสมุด 
 
 



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 

สจล. : KMITL 
 

ชื่อห้องสมุด : ส านักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Central 

Library 
 

ชื่อเว็บไซต์ (Website): http://www.lib.kmitl.ac.th 
 

สถานที่ตั้ง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ๑๐๕๒๐   
โทรศัพท์ : ๐๒-๓๒๙๘๕๔๔, ๐๒-๓๒๙๘๕๔๕ 
โทรสาร : ๐๒-๓๒๙๘๒๓๓   
 

ผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการ   :  อาจารย์สุพัฒน์พงศ์   พงษ์ชมพร  
       ๐๒-๓๒๙๘๕๔๖ 
       ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๔๑   kpgasama@kmitl.ac.th  
 รองผู้อ านวยการงานเทคนิค        :  ผศ.ดร.สุรพงษ์   สิริพงศ์ดี  
 และงานบริการสารนิเทศ              ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๔๑   kssurapo@kmitl.ac.th 
 

งานบริการสารนิเทศ 
หัวหน้างาน    :  นางศรีไพร  เกษดี 

      ๐๒-๓๒๙๘๕๔๔            khsripra@kmitl.ac.th 
      ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๐  
  

บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
๑. นางสาวยุพิน  กาญจนารัตน์   ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๓  

service_lib_kmitl@hotmail.com  
๒. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาต ิ    ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๙   mainiparat@gmail.com 

  

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
     ๑. นางศรีไพร  เกษดี ๐๒-๓๒๙๘๕๔๔, ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๐ 

khsripra@kmitl.ac.th 
๒. นางสายใจ  วัลลภิากร          ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๑๐   krsayjai@kmitl.ac.th 
๓. นางสาวยุพิน  กาญจนารัตน์   ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๓   

service_lib_kmitl@hotmail.com 
 
 

mailto:mainiparat@gmail.com
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บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
๑. นางศรีไพร  เกษดี ๐๒-๓๒๙๘๕๔๔, ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๐ 

khsripra@kmitl.ac.th 
๒. นางปราณี  อยู่คง                ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ ๗๔๐๗  kupranee@kmitl.ac.th                       
๓. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม   ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐ ต่อ  ๗๔๐๘  kpdarawa@kmitl.ac.th 

 

ซอฟท์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ : INNOPAC Millennium 
  

เวลาเปิดท าการห้องสมุด 
 

ช่วงเวลาเปิดบริการ  จันทร์-ศุกร์  เสาร์- อาทิตย์ หมายเหตุ 
เปิดภาคการศึกษา  ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - 

ช่วงสอบ ๐๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บริการพ้ืนที่นั่งอ่าน ๒๔ ชั่วโมงก่อนสอบ 
๑ สัปดาห์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ภาคฤดูร้อน  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
วันหยุดตามประกาศทางราชการ ปิดภาคการศึกษา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปิดบริการ  

  

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (ติดต่อด้วยตนเอง)  :  ตลอดเวลาท าการ 
การให้บริการบุคคลภายนอก : ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ  



 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
National Institute of Development Administration 

สพบ. : NIDA 
 

ชื่อห้องสมุด   :  ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ  
            :  Library and Information Center (LIC) 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site) :  http://library.nida.ac.th 
สถานที่ตั้ง    :  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์  118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  
            เขตบำงกะปิ  กรุงเทพ ฯ  10240   
โทรศัพท์     :  (02) 727-3000 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ 30 เลขหมำย)       
                                (02) 727-3737 (กลุ่มงำนบริกำร)  
 (02) 375-5497 (ส ำนักงำนเลขำนุกำร) 
โทรสาร     : (02) 374-0748 (กลุ่มงำนบริกำร),  

(02) 375-9026 (ส ำนักงำนเลขำนุกำร)     
ผู้บริหาร   
 ผศ.ดร.เกษมศำนต์ โชติชำครพันธุ์   โทรศัพท์ : (02) 377-5070, (02) 727-  3807 
          รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร                                                                       
    

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      ว่ำง 
  

หัวหน้างาน       
ส านักงานเลขานุการ 
นำงเสำวลักษณ์ ปัญญำภำส  โทรศัพท์ : (02) 727-3808 
     supakit@nida.ac.th 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
นำงหน่อย วินัยสุรทิน   โทรศัพท์: (02)727-3767 

      noy@nida.ac.th 
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
นำงสำยพิณ  จีนโน   โทรศัพท์: (02)727-3827 

      ksaipin@nida.ac.th 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
นำงสำววันดี มีดี    โทรศัพท์: (02) 727-3835 

       wandee.m@nida.ac.th 
กลุ่มงานบริการ 

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ 
นำงสำวศุภนิจ   ศรีรักษ์   โทรศัพท์:  (02) 727-3735 

mailto:noy@nida.nida.ac.th
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                               supanij@nida.ac.th 
 บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ 
 นำงสำววรรณภรณ์ อนุอัน   โทรศัพท์:  (02) 727-3733 
      wannaporn.a@ics.nida.ac.th 

นำงสำวธิดำรัตน์ แซ่หยี   โทรศัพท์:  (02) 727-3731 
     tidarat.s@ics.nida.ac.th 
โต๊ะบริการสารสนเทศ   โทรศัพท์: (02) 377-5481,  (02) 727-3737, 3743 

services@nida.ac.th, 
services.nida@gmail.com 

หัวหน้างานยืม-คืน 
นำงภำวณำ  เขมะรัตน์    โทรศัพท์:  (02) 727-3740 
      pawana@nida.ac.th 

 โต๊ะบริการยืม-คืน   : (02) 727-3741, 3744 
      circula@nida.ac.th 
 ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ 

นำงสำวปัญชลี เรืองสมุทร   โทรศัพท์:  (02) 727-3546 
      panchalee3552@gmail.com 

งานจดหมายเหตุ 
 นำยพุทธศำสน์ ยศกลำง   โทรศัพท์:  (02) 727-3760 
      buddhasat.y@nida.ac.th 
 งานพิพิธภัณฑ์ 

นำงสำวขวัญฤทัย แก้วจ ำปำ  โทรศัพท์:  (02) 727-3695 
      Kwanruthai.k@nida.ac.th 

งานบริการระหว่างห้องสมุด 
 ไปรษณีย์กลำง    services@nida.ac.th 
      Services.nida@gmail.com 
 

ชื่อซอฟต์แวร์งานห้องสมุดอัตโนมัติ  :  ALEPH 
เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด 
 วันจันทร์ – วันศุกร์          :  08.00 – 19.30 น. 
 วันเสำร์ – วันอำทิตย์ :  08.00 – 21.00 น. 
 วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย             :  ปิด 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
  บริกำรตำมเวลำที่ห้องสมุดเปิดท ำกำร กรณีมีแบบฟอร์มกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดมำแสดง ณ จุด

ทำงเข้ำ อนุญำตให้เข้ำใช้บริกำรฟรี 

mailto:supanij@nida.nida.ac.th
mailto:wannaporn.a@ics.nida.ac.th
mailto:tidarat.s@ics.nida.ac.th
mailto:services@nida.ac.th
mailto:pawana@nida.nida.ac.th
mailto:services@nida.ac.th
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การให้บริการบุคคลภายนอก 
 บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำใช้ห้องสมุดได้โดยสมัครเป็นสมำชิก และท ำบัตรอนุญำตเข้ำใช้
ห้องสมุด ดังนี้ 
  ประเภท     รายปี (บาท) รายวัน (บาท) 
- ศิษย์เก่ำ       1,000 (ตลอดชีพ) 
- อดีตข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ                ฟรี (ค่ำท ำบัตรสมำชิก 100 บำท) 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
- ข้ำรำชกำรทั่วไป นักศึกษำสถำบันอ่ืน   1,000     30 
- พนักงำนรัฐวิสำหกิจ บุคคลทั่วไป    2,000     30 
 ค่ำประกันหนังสือ 2,500 บำท กรณียืมหนังสือ (คืนเงินค่ำประกันให้เมื่อประสงค์จะลำออกจำก

สมำชิกภำพ โดยไม่ท ำควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ และไม่ขำดกำร
ช ำระเงินค่ำบ ำรุงห้องสมุดรำยปีติดต่อกันเป็นเวลำมำกกว่ำ 2 ปี) 

 นักเรียนในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรนักเรียน (ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 –ระดับปวช.) และพระภิกษุ 
อนุญำตให้เข้ำใช้บริกำรฟรี 

 นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรของห้องสมุดในเครือข่ำยควำมร่วมมือ 5 แห่ง แสดงบัตรนักศึกษำ 
/ บุคลำกร สำมำรถเข้ำใช้ห้องสมุดฟรี (1. ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2. 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 3. ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยศรีปทุม 5. ส ำนักบรรณสำรกำรพัฒนำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร
ศำสตร์) 



ห้องสมดุศนูย์มานษุยวิทยาสริินธร (19 พ.ค. 2559) 
 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 

ศมส : SAC 
 

ชื่อห้องสมุด: ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre Library 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site):  www.sac.or.th/library 
สถานท่ีต้ัง: เลขท่ี 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์: 0-2880-9429 
โทรสาร: 0-2434-6254 
 
ผู้บริหาร 
ผู้อํานวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 ชื่อ - สกุล: ดร.โสมสุดา  ลียะวณิช 
 Tel:  0-2880-9429 
หัวหน้าห้องสมุด 
 ชื่อ - สกุล:  นายอนันต์ สมมูล 
 E-mail:  anan.s@sac.or.th 
 Tel:  0-2880-9429 ต่อ 3701 
 
E-mail บริการยืมระหว่างห้องสมุด: library@sac.or.th 
E-mail กลาง:   library@sac.or.th 
Facebook:  www.facebook.com/sac.anthropology.library 
ชื่อเครื่อง (Host) ของ OPAC โดเมน:  http://lib.sac.or.th 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site):  www.sac.or.th/library 
ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ:  Walai AutoLib 



 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Library, Bangkok University 

มกท. : BU 
 

ชื่อห้องสมุด   :   ส ำนักหอสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
    :   Library, Bangkok University 
ชื่อเว็บไซต์ (Web site)   :   http://library.bu.ac.th 
สถานที่ตั้ง 
 วิทยำเขตกล้วยน  ำไท :   ถ.พระรำม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 วิทยำเขตรังสิต  :   9/1 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
โทรศัพท์     
 วิทยำเขตกล้วยน  ำไท  :   02-3503500 ต่อ 1707  
 วิทยำเขตรังสิต   :   02-9020299 ต่อ 2708 
โทรสำร    :   02-5164416 
E-mail    :   library@bu.ac.th 
 

ผู้บริหาร 
           ผู้อ านวยการ 
         นำงสำวอัฏฐิภำ จุลพิสิฐ   โทรศัพท์ : 02-9020299 ต่อ 2541 
                                          attipa.j@bu.ac.th 
           แผนกส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร     
                  นำงสำวสมภัสสร พฤกษำณุมำส            โทรศัพท์  : 02-9020299 ต่อ 2542 
                                                                      sompassorn.p@bu.ac.th 
 แผนกวิเคราะห์สารนิเทศ 

นำงสำวพรทิพย์  ฟูจิตร์    โทรศัพท ์  : 02-9020299 ต่อ 2702 
      porntip.f@bu.ac.th 

            แผนกบริการสารนิเทศกล้วยน้ าไท 
  นำงสำวศิริวรรณ ศิริภิรมย์  โทรศัพท ์  : 02-3503500 ต่อ 1707 
       siriwan.s@bu.ac.th 
 แผนกบริการสารนิเทศรังสิต 
  นำงสำวดำรำรัตน์ ก่ ำเสริฐ   โทรศัพท ์  : 02-9020299 ต่อ 2708 
       dararat.k@bu.ac.th 
 แผนกบริการค้นคว้าและวิจัย  
  นำงปรำณี แสงจันทร์   โทรศัพท ์  : 02-3503500 ต่อ 1709 
       pranee.sa@bu.ac.th 
 
ชื่อซอฟต์แวร์ของห้องสมุดอัตโนมัติ   : ALEPH 



120 
 

เวลาเปิด – ปิด ห้องสมุด 
 วันจันทร์ – วันเสำร์          :  07.30 น. – 19.00 น. 

วันอำทิตย์                   :  09.00 น. – 17.00 น. 
วันอำทิตย์(วิทยำเขตรังสิต)   :  ปิด 

 วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย     :  ปิด 
 

เวลาให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  (ติดต่อด้วยตนเอง) 
            ตลอดเวลำท ำกำร ยกเว้นวันอำทิตย์ 
 

การให้บริการบุคคลภายนอก 
           เข้ำใช้บริกำรโดยไม่เก็บค่ำบริกำร น ำบัตรประชำชนติดต่อเพ่ือขอแลกบัตร 
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