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สําน

ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกลุ่มห้องสมุดที่พัฒนามา
จากห้
จากหองสมุ
องสมดวิ
ดวทยาเขตเดม
ทยาเขตเดิม ซึซงประกอบไปดวยวทยาเขต
่งประกอบไปด้วยวิทยาเขต 5 แห่
แหงง ดงน
ดังนี้
1. ห้องสมุดกลางเทเวศร์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตเทเวศร์
2. ห้องสมุดสาขาโชติเวช พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตโชติเวช
3. ห้องสมุดสาขาพระนครเหนือ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพระนครเหนือ
4. ห้องสมุดสาขา
สาขาพณิ
พณิชยการพระนคร
ยการพระนคร พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพณิ
ยาเขตพณิชยการพระนคร
ยการพระนคร
5. ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ปัจจบับน (พ.ศ.2552)
ปจจุ
2552) เนื
เนองจากวทยาเขตชุ
่องจากวิทยาเขตชมพรเขตอดมศั
มพรเขตอุดมศกดซงตงอยู
กดิ์ซึ่งตั้งอย่รั้ววตดกนกบ
ติตดกนกบวทยาเขต
ดกันกับวทยาเขต
วิทยาเขต
พณิชยการพระนครได้กลายมาเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่ตั้งบริเวณเดียวกัน เพราะ
เพราะได้
ได้มีการรื้อถอนรั้ว
ออกไป และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตอุดมศั
มศักดิ์เข้าไปรวมกับห้องสมุดสาขา
พณิชยการพระนครเพื่อความประหยัดทั้งงบประมาณ และบุคลากร โดย
โดยใช้
ใช้ชื่อเดียวกันคือห้องสมุด
สาขาพณิชยการพระนคร ดังนั้นกลุ่มห้องสมุดในปัจจุบันจึงเหลือ 4 แห่ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้องสมุดเทเวศร์
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6798, 6774
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ห้องสมุดโชติเวช

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2819756-8 ต่อ 2309

คณะที่ให้บริการ

สําน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ห้องสมุดพระนครเหนือ
1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 02-5858849
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-281-9101 ต่อ 7202

คณะที่ให้บริการ

สําน

คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

วันจันทร์ - ศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ห้องสมุดเทเวศร์

8.30 – 18.30 น.

9.00 – 15.00 น.

ปิดให้บริการ

ห้องสมุดโชติเวช

8.30 – 18.30 น.

9.00 – 15.00 น.

9.00 – 15.00 น.

หยุดวันนักขัต
ฤกษ์และ
วันหยุดราชการ
ประจําปี
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ชื่อห้องสมุด

ห้องสมุด
พระนครเหนือ

8.30 – 18.30 น.

9.00 – 15.00 น.

9.00 – 15.00 น.

ห้องสมุด
พณิชยการ
พระนคร

8.30 – 18.30 น.

9.00 – 15.00 น.

ปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์

วันเสาร์

วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ห้องสมุดเทเวศร์

8.30 – 16.30 น.

ปิดให้บริการ

ปิดให้บริการ

ห้องสมุดโชติเวช

8.30 – 16.30 น.

ปิดให้บริการ

ปิดให้บริการ

หยุดวันนักขัตฤกษ์
และ
วันหยุดราชการ
ประจําปี

ห้องสมุดพระนครเหนือ

8.30 – 16.30 น.

9.00 – 15.00 น.

9.00 – 15.00 น.

ห้องสมุดพณิชยการ
พระนคร

8.30 – 18.30 น.

9.00 – 15.00 น.

9.00 – 15.00 น.

สําน

ชื่อห้องสมุด

จํานวนวัสดุ
สารสนเทศ

ระยะเวลา

นักศึกษาปริญญาตรี

5 รายการ

7 วัน

นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

10 รายการ

14 วัน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อาจารย์ (ข้าราชการ)
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
อาจารย์อัตราจ้าง อาจารย์พิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว

15 รายการ

30 วัน

5 รายการ

7 วัน
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มห กั วทิ
าวิท ยบ งาน
ยาล ริกา วิทย
ัยเท รแล บริก
คโน ะเทค าร
โลย โนโล
ีราช ยสี
มง ารส
คล นเ
พร ทศ
ะนค
ร

ประเภทสมาชิก







มห กั วทิ
าวิท ยบ งาน
ยาล ริกา วิทย
ัยเท รแล บริก
คโน ะเทค าร
โลย โนโล
ีราช ยสี
มง ารส
คล นเ
พร ทศ
ะนค
ร



บริการ
ารยืยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ยากรสารสนเทศ
บรการสบคนสารสนเทศจากฐานขอมู
บรการ
ิ สบคนสารสนเทศจากฐานขอมู
สื ้ ส ส ศ
้ ลหองสมุ
้ ส ด
บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
บริการ
ารวารสาร
วารสาร หนังสือพิมพ์
บริการวิ
ารวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ / งานวิจัย
บริการโครงการ / แผนงานพิเศษ
บริการสื่อโสตทัศน์
บริการตอบคําถามช่วยการค้นคว้า
บริการนิทรรศการออนไลน์
บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด





สําน



1.หนังสือ

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

3. หนังสือพิมพ์
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สําน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

2.วารสาร

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
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สําน
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

4. โสตทัศนวัสดุ

5. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซตหองสมุด มทร.
มทร.พระนคร
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เข้า้ ถึงึ ไได้้ที่
http://lib.arit.rmutp.ac.th

WEB OPAC คือ ฐฐานข้อมููลทรัพยากร
ยากรสารสนเทศ
สารสนเทศ

สําน

(Online Public Access Catalog - OPAC) เป็นฐานข้อมูลรายการ
รายการบรรณานุ
บรรณานุกรม
ที่หหน่น่วยงาน สถาบันหรือแหล่งบริการสารสนเทศนั้นๆ จัดทําขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร
โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วและ
ค้น หาได้ ตลอด 24 ชั่ ว โมง เนื่ อ งจากแหล่ง บริ ก ารสารสนเทศส่ วนใหญ่ ใ ช้ ร ะบบ
ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถทําได้ง่าย เช่น การค้นด้วยชื่อผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญ เลขเรียกหนังสือ ซึ่งใช้หลักการสืบค้นเช่นเดียวกับ
การสืบค้นด้วยบัตรรายการ
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ในการเข้าสู่ระบบ OPAC ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ โดยระบุ
ในการเข้
URL ของหนา
ปรากฏ
ของหน้า OPAC คอ
คือ http://lib.rmutp.ac.th/lib/ ซง
ซึซงจ
่งจจะปรากฏ
หน้าหลักระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
(WALAI AutoLib)
AutoLib) ดังภาพนี้

สําน

การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
โ ทาการเลอก
โดยทาการเลอก
โดย
ํ
ื “สืสบคนทรพยากรหองสมุ
้ ั
้ ส ด” จากหนาหลกของ
้ ั
OPAC
ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างดังภาพต่อไปนี้
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จาก
จากหน้
หน้าจอ “การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด” จะเห็นได้ว่าระบบ
ไดแบงการสบคนออกเปน
การสบคนคาสาคญ
การสบคนคาสาคญ,
ได้แบ่งการสืบค้นออกเป็น 3 ประเภท คืคออ การสื
บค้นคําสําคัญ, การ
สืบค้นตามลําดับตัวอักษร และการสืบค้นขั้นสูง ดังภาพ
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สําน
ผลการสืบค้นคําว่า “การศึกษา”
ษา” โดยให้สืบค้นแบบ “ชื่อเรื่อง”
ง” ดังภาพ
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สําน

จากภาพ แสดงผลการสืบคนคําวา “การศึกษา”
ษา” โดยใหสืบคนแบบ “ชื่อเรื่อง”
ง” และมีการจํากัดการสืบคนดังขอกําหนดดานบน

จะเห็นได้ว่าผลการสืบค้นจะมีจํานวนที่พบน้อยลงคือ จากจํานวนทั้งหมด 1,588 รายการ เหลือเพียง 57 รายการ
ซึ่งรายการทีห่ ายไป คือรายการไม่ตรงตามเงื่อนไขของการจํากัดการสืบค้น

 เป็นการสืบค้นด้วยการใช้อักษรตัวแรกของรายการนั้น แล้วไล่เรียงตามลําดับ
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ตัวอักษร โดยสามารถสืบค้นในรายการหลักได้ 5 รายการคือ ชื่อผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง,ง,
ชอหวเรอง,
ชอหวเรอง
เลขเรยกหนงสอ,
เลขมาตรฐานสากลประจาหนงสอ
ชื่อหัวเรื่อง, เลขเรยกหนงสอ
เลขเรี
ยกหนังสือ, เลขมาตรฐานสากลประจํ
าหนังสือ (ISBN) /
เลขมาตรฐานสากลประจํ
เลข
มาตรฐานสากลประจําสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (ISSN)
ISSN)
 ตัวอย่าง การสืบค้นผู้แต่งที่ชื่อ “กาญจนา
กาญจนา”” โดยเป็นการสืบค้นค้นแบบเรียงลําดับ
ตัวอักษรเริ่มจาก ป้อนคําค้นลงในช่องคําหรือวลี แล้วเลือกประเภท
กประเภท
ของการสื
ของ
การสืบค้นเป็นผู้แต่ง หลังจากนั้นก็คลิกปุ่มสืบค้น ดังภาพ
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การสืบค้นขัน้ สูง (Advance Search) คือ การสืบค้นที่
เฉพาะเจาะจง ซึซงสามารถเลอกสบคนคาหลายคาจากหลายเขต
่งสามารถเลือกสืบค้นคําหลายคําจากหลายเขต
ข้อมูลได้
การสืบค้นขัน้ สูงเป็นการเพิม่ เงื่อนไขการสืบค้นเพิ่มขึ้น
โดยมีการใช้คาํ เชื่อม And, Or, Not เข้ามาเชื่อมกับ
คําค้นชุดทีส่ อง
ตัวั อย่่าง การสืบื ค้้นหััวเรืือ่ ง ทีมี่ ีคําว่่า “การศึกึ ษา”
และใช้คาํ เชื่อมเป็นและ (And) โดยคําค้นชุดทีส่ อง
เป็นการสืบค้นหัวเรื่องที่มคี ําว่า “ไทย” ดังภาพ

เมื่อทําการคลิกปุ่ม “สืบค้น” ระบบก็จะแสดงผลการค้นหา ดังภาพ
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1. จํานวนรายการผลการสืบค้นที่พบ ซึ่งเป็นส่วนทีใ่ ช้บอก
รายการที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้น ดังภาพ

1

สําน

2. รายละเอียดของรายการที่ค้นพบ โดยจะบอกเป็นลําดับ
เรียงตามลําดับตัวอักษรของแต่ละรายการ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการ
คลิกที่รายการ ระบบก็จะแสดงหน้าจอรายละเอียดของ
ทรัพยากรในรายการนั้น ๆ ในเว็บเพจหน้าต่อไป

2

3. ปุ่มที่ใช้ในการบันทึกรายการการสืบค้นมีอยู่ 3 ปุ่ม คือ
บันทึกที่เลือก : ปุ่มบันทึกรายการสืบค้นในหน้านัน้ ๆ
ส่งออก
สงออก
: ปุป่มนํนาขอมู
าข้อมลออกในรปแบบ
ลออกในรูปแบบ Full detail
detail,
MARC และ ISO 2709 และการจัดเก็บ
เคลียร์
: ปุ่มลบรายการทีบ่ ันทึกไว้ทั้งหมด

4. ปุมที่ใชในการแสดงผลหมายเลขหนาที่คน พบขอมูล

3

4
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เมื่อกด ปุม่ บันทึกที่เลือก ก็จะมีปุ่ม ส่งออก และ เคลียร์ ขึ้นมาเพื่อนําข้อมูลออกแล้วล้างที่ได้ทําการกด บันทึกไว้
ตัวอย่างการบันทึกที่เลือก
ใหคลกเครองหมาย
ให้คลิกเครื่องหมาย  หนารายการทตองการและกดปุ
หน้ารายการที่ต้องการและกดป่ม บนทกทเลอก
บันทึกที่เลือก ดงภาพ
ดังภาพ

สําน

เมอื่ ผูใ้ ชบรการคลกรายการจากหนาจอแสดงรายการ
เมอผู
้ ิ
ิ
้
ส
ผลการสบคน
สื ้
ระบบก็จะแสดงรายละเอียดของทรัพยากร
หน้าจอ
จอการแสดงรายละเอี
การแสดงรายละเอียดทรัพยากร จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. ส่วนนแสดงข้
แสดงข้อมูลหนังสือ
2. ส่วนนแสดงรายละเอี
แสดงรายละเอียดหนั
ดหนังสือ
3. ปุป่มการจองและแสดงรายละเอี
รจอ แล แส ร ยล เอยยดของ
ขอ Ca
Cardd แล
และ MARCC
4. ปุ่มบันทึกรายการสําหรับการ Export ข้อมูล

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนแสดงข้อมูลหนังสือ ซึ่งจะประกอบด้วย ชื่อหนังสือ ผูแ้ ต่ง พิมพ์
ลักษณ์ รูปเล่ม หัวเรื่อง ประเภททรัพยากร และสามารถสแกนหน้าปกหนังสือใส่เป็น
ภาพประกอบได้ แสดงดังภาพ

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดของหนังสือ ซึ่งจะบอกถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บ
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จํานวน
นวนเล่
เล่ม ฉบับ เลขเรียก และสถานะทรัพยากร ดังภาพ

ส่วนที
นที่ 3 เป็นปุ่มการจองและแสดงรายละเอียดของ Card และ MARC

สําน

Hold Item

: เป็นปุ่มการจองแบบเฉพาะเจาะจงรายการ

Card

: เป็นปุ่มแสดงหน้าจอรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card

MARC

: เป็นปุ่มแสดงหน้าจอรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC

ส่วนที
นที่ 4

บันทึกที่เลือก

ปุ่มที่ใช้ในการบันทึกรายการการสืบค้นมีอยู่ 3 ปุ่ม คือ
: ปุ่มบันทึกรายการสืบค้นในหน้านัน้ ๆ

ส่งออก

: ปุ่มนําข้อมูลออกในรูปแบบ Full detail, MARC
และ ISO 2709 และการ
และการจัจัดเก็บออกทาง
Local disk และ E-mail

เคลียร์

: ปุ่มลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด

หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ MARC
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สําน
หน้าจอแสดงรายละเอียดทรัพยากรในรูปแบบ Card

การจองทรัพยากร

สําน
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1. ค้นหาหนั
หาหนังสือที่ต้องการ เมื่อเจอแล้วให้ทําการคลิกเข้าไปใน
รายชอหนงสอนน
รายชื
่อหนังสือนัน้
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3. ให้ททํําการจองโดยกด จอง หรือ จองรายการ จากนั้นระบบจะบันทึกการจอง
โดยปรากฏข้อความสีแดงว่า “บันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้ว”

สําน

4. เมื่อทําการจองแล้วสถานะหนังสือจะขึ้นสถานะการจองในข้อมูลของสมาชิก
และจะแสดงรายละเอี
และจะแสดง
รายละเอียดของหนั
ดของหนังสือซึ่งจะบอกถึง
รหัสทรัพยากร ชื่อเรื่อง สถานะ และวันจอง

สําน
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1. เข้าหน้าเว็บมหาวิทยาลัย
(http://www.rmutp.ac.th/)
2. เข้าสํานัก /สถาบัน /กอง
3. เลือกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คลิกเลือกงานห้องสมุด
5. เลือื กระบบสืบื ค้น้ หนังั สือื OPAC
6. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ใส่รหัสผ่าน ลงไปทั้ง
สองช่อง
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จะปรากฏชื่อผูเขาใชบริการ

7. คลิกเลือก บริการสมาชิก จะปรากฏรายต่างๆให้ตรวจสอบ
ดังนี้
 รายการยืมและกําหนดส่
หนดส่ง
 รายการจอง

สําน

 รายการค่าปรับ

 รายการยืมข้ามสาขา
 รายการแจ้งหาย
 รายการ

Block
 ประวัติการยืม คืน
 แก้ไขข้อมูลสมาชิก
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ระบบแนะนําหนังสือจัดทําขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแนะนํา
หนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อไว้ประกอบการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้า
ได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถเข้าใช้ระบบแนะนําหนังสือได้ที่
เว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
www.lib.arit.rmutp.ac.th
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สําน
ฐานข้อมูลอื่นๆของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://libapp.rmutp.ac.th/Lib_upload

http://libapp.rmutp.ac.th/borrowBooks
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http://repository.rmutp.ac.th
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