
 

 

 

1. การบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)  
 บริการยืม – คืน เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกและประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในการใช้วัสดุ
ห้องสมุดที่ห้องสมุดจัดหามาไว้ มีหน้าที่รับผิดชอบคือการให้บริการยืม การรับคืน บริการจอง บริการยืมต่อ 
บริการตรวจสอบข้อมูลการยืม-คืน การจัดการระเบียนสมาชิกและการให้บริการทาบัตรสมาชิก การต่ออายุ
สมาชิก การติดตามทวงถามหนี้สิน บริการตรวจสอบและรับรองการปลอดหนี้สิน (กรณีนักศึกษาลาพัก/
ลาออก/จบการศึกษา) การเก็บเงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยการยืมทรัพยากรในแต่ละประเภทจะมี
การก าหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม รวมไปถึงสถานะภาพของสมาชิกด้วย  

 

 ขั้นตอนการด าเนินการให้บรกิารยืม มีดังนี้ 

 1.1 สมัครสมาชิกห้องสมุด โดยกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่ส านักวิทยบริการ/ห้องสมุดที่ตนเอง
สังกัดด้วยตนเอง กรอกชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา คณะที่สังกัด สาขาที่สังกัด ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล์และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได ้

 1.2 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ น าทรัพยากรที่ต้องการยืม – คืน มาที่เคาน์เตอร์บริการ    ยืม-คืน
โดยใช้บัตรนักศึกษา บัตรข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บันทึก
รายการยืมในโปรแกรม ประทับตราวันที่ก าหนดส่งที่บัตรก าหนดส่งด้านหลังของหนังสือ โดยเลือกตราประทับ
ให้ตรงกับวันก าหนดส่งจากหน้าจอ ท าการลบสัญญาณแม่เหล็ก และส่งมอบหนังสือให้ผู้ใช้บริการ 

 1.3 การคืนทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจเช็คความถูกต้องของการให้บริการ เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
รับคืนในโปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการทรัพยากรสารสนเทศ วันเวลา ก าหนดส่ง ค่าปรับ หรือ
หนังสือค้างในระบบ เมื่อได้รับหนังสือคืนเรียบร้อยแล้วต้องนาไปตั้งสัญญาณแม่เหล็กแล้วแยกไว้ตามชั้นที่
จัดเก็บ เพ่ือรอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมารับไปจัดขึ้นชั้นบริการต่อไป   

 

 

 

 

 

การให้บริการห้องสมุดภายในส านักวิทยบริการ 



สิทธิ์การยืมหนังสอืทรพัยากรสารสนเทศภายในห้องสมดุ 

1. บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์  
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 30 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 30 วัน  
2. บุคลากร/พนักงาน/ลูกจ้างในหน่วยงาน ม.นครพนม 
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 15 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 15 วัน 
3. บุคคลภายนอก *ต้องเตรียมบัตรประชาชนและเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิก* 
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 7 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 7 วัน 
4. นักเรียน/ปวช./ปวส.  
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 7 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 7 วัน 
5. นักศึกษาป.ตรี 
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 10 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 7 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 7 วัน 
6. นักศึกษาป.โท –ป.เอก 
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 15 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 15 วัน ยืมต่อได้ 2 ครั้งๆละ 15 วัน 
7. วารสาร/นิตยสารฉบับล่วงเวลา 
 สามารถยืมได้ไม่เกิน 3 เล่ม/ครั้ง ยืมได้ 3 วัน ยืมต่อได้ 1 ครั้งๆละ 3 วัน 
*สมาชิกทุกประเภท ค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ 5 บาท/เล่ม/วัน สูงสุดไม่เกิน 500 บ./เล่ม  

 

2. การเข้าใช้งาน WEB OPAC  
 OPAC เป็นค าที่เรียกย่อมาจาก Online Public Access Catalog หมายถึง เครื่องมือในการช่วย
สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าทรัพยากรสารสนเทศ      
ที่ต้องการนั้นจัดเก็บอยู่ท่ีใด นอกจากนั้นระบบ OPAC สามารถแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

 2.1 การสืบค้นแบบทั่วไป (Browse Search) การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบง่าย สามารถ
สืบค้นได้เพียง 1 เขตข้อมูล เช่น ค้นด้วยเขตข้อมูลชื่อเรื่อง (Title) เขตข้อมูลผู้แต่ง (Author) และเขตข้อมูลหัว
เรื่อง (Subject) เป็นต้น โดยก าหนดค าค้นลงในช่องสืบค้นและเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมในการค้นหา        

 2.1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://arc.npu.ac.th/web/index.php เป็นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่ายๆ ไม่
ซับซ้อน โดยใช้ค าโดดๆ หรือผสมเพียง 1 ค า ในการสืบค้นข้อมูล โดยส่วนใหญ่การค้นหาแบบง่ายจะมีทางเลือก
ในการค้นหา ได้แก่ 

  ชื่อผู้แต่ง (Author) เป็นการค้นหาโดยใช้ชื่อของบุคคล กลุ่มบุคคล นามปากกา หรือชื่อ
หน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศ
นั้นๆ ซึ่งมีหลักการค้นหาง่ายๆ ดังนี้ 

http://arc.npu.ac.th/web/index.php


   ผู้แต่งคนไทย เป็นการค้นหาชื่อบุคคล ตัวอย่างเช่น กุลธิดา ท้วมสุข ให้ตัดค าน าหน้าชื่อออก 
เช่น นาย นาง นางสาว หรือหากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้ค้นด้วยชื่อ และต่อท้ ายด้วย
บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ หากเป็นการค้นหาชื่อที่เป็น นามปากกา ฉายาหรือสมณศักดิ์ ให้ค้นหาตาม
นามปากกา ฉายา หรือสมณศักดิ์ 
ยกตัวอย่างเช่น 
  - นางกุลธิดา ท้วมสุข 
 - ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมท 
 - ร.ต.อ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 
 - พระยาอุปกิตติศิลปสาร 
 - ว.วชิรเมธี 
 - พระครูวิมลคุณากร 
ชื่อที่ใช้ค้น คือ 
 กุลธิดา ท้วมสุข (ให้ตัดค าน าหน้าชื่อออก) 
 คึกฤทธิ์ ปราโมท, ม.ร.ว. (ให้เอาบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ มาต่อท้ายชื่อ) 
 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (ให้ตัดยศหรือต าแหน่งออก) 
 พระยาอุปกิตติศิลปสาร 
 ว.วชิรเมธี 
 พระครูวิมลคุณากร 
 
   ผู้แต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 
  ให้ค้นหาโดยใช้ ชื่อสกุล ตามด้วยชื่อกลางและชื่อต้น ยกตัวอย่างเช่น 
  "Judith G. Voet"  
ชื่อที่ใช้ค้น คือ 
 Voet, Judith G. หรอื Voet, Judith หรือ Voet 
 
   ผู้แต่งท่ีเป็นหน่วยงาน/องค์กร 
  ให้ค้นหาตามชื่อหน่วยงานหรือชื่อองค์กรนั้น เช่น การค้นหาชื่อหน่วยงานที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่และ
หน่วยงานย่อย ให้ค้นหาโดยใช้ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย หากเป็นชื่อย่อ เมื่อค้นหา
ให้ใช้ชื่อเต็ม ยกตัวอย่างเช่น 
 - ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อที่ใช้ค้น คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ส านักวิทยบริการ 
 - ททท. ชื่อที่ใช้ค้น คือ การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย 
   
 
 
 



  ชื่อเรื่อง (Title) เป็นการค้นหาข้อมูล ด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อเรื่องสั้น 
นวนิยาย ชื่องานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ การค้นโดยใช้ชื่อเรื่องนี้ เป็นการค้นหาแบบเจาะจง ดังนั้นผู้ค้น ต้องรู้จัก
ชื่อเรื่อง หลักการค้นหาด้วยชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้หลักการเดียวกัน คือ ค้นหาตามชื่อ
นั้นๆ ได้เลย โดยระบบจะท าการค้นหาจากชื่อเรื่อง เริ่มจากอักษรตัวแรกและตัวถัดไปตามล าดับ 
  ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว , เรื่อง อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้เริ่มต้น , และเรื่อง 
Engineering Analysis 
   
  หัวเรื่อง (Subject Heading) คือ ค าหรือวลีที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ 
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศ หัวเรื่องที่ใช้ในการค้นหานั้น โดยปกติแล้ว จะน ามา
จากคู่มือหัวเรื่องที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ ทั้งในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ 
 
    ค าส าคัญ (Keywords) คือ การค้นหาด้วยค าหรือวลีที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้แทนเรื่องที่
ต้องการค้นหา โดยทั่วไปค าส าคัญจะมีลักษณะที่สั้น กระทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย เป็นค านามหรือเป็น
ศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา 
 ยกตัวอย่าง การก าหนดค าส าคัญเพ่ือใช้ค้นหา เช่น รายงานการวิจัย เรื่องการปรับปรุงคุณภาพและ
การเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีความสามารถในการทนแล้งโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
 

 2.1.2 เทคนิคการค้นหา พร้อมรูปแบบตัวอย่างการค้นหา Library Catalog จาก WEB OPAC 

 

 สืบค้นค าท่ีต้องการจะค้น เช่น การปลูกผัก ข้าวไทย การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงปลา ฯลฯ 
เมื่อเข้า web opac แล้ว seach ด้วยค าค้นที่ต้องการ 
 



 

 
  
เมื่อเจอทรัพยากรแล้ว ตรวจสอบชื่อหนังสือ,ผู้แต่ง,ปีที่พิมพ์,ประเภท,สถานที่จัดเก็บ “Location” ให้ครบถ้วน 
 

 
จดเลขเรียกหนังสือ เช่น 635 อ252ผ 2561 เพ่ือไปยังชั้นหนังสือ เมื่อได้หนังสือที่ต้องการ น ามาที่จุดบริการ
ยืม-คืน เพื่อท าการยืมทรัพยากร 
 
 
 
 
 



3.  การเข้าใช้งาน TDC หรือ Thai Digital Collection  
 รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือ ทั้ง
ระดับมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งรวบรวมงานวิจัย บทความจากแหล่งต่าง ๆ เอกสารการน าเสนอ
ผลงานวิชาการท่ี มหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือทั่วทั้งประเทศไทย โดย
สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tdc.thailis.or.th  

 วิธีการสืบค้นวิทยานิพนธ์ (TDC)  

 

 ใส่ค าค้นที่ต้องการ  ท าการเลือกเขตข้อมูล สามารถเลือกชื่อเรื่อง,ผู้แต่ง,มหาวิทยาลัย หรือจะทุกเขต
ข้อมูล เลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ต้องการ เลือกชนิดเอกสารที่ต้องการ เช่น วิทยานิพนธ์, บทความ,งานวิจัย 
แล้วกดค้นหา 
 

 
 เมื่อคลิก ค้นหา แล้วหน้าต่างจะแสดงวิทยานิพนธ์ ที่เก่ียวข้องกับค าค้น ซึ่งจะบอกรายละเอียดชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง, หน่วยงาน, ปีที่จัดท า  ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านตัวเล่มก่อนที่จะดาวน์โหลดได้ 
 
 

https://tdc.thailis.or.th/


 
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดตัวเล่มที่เป็น Full text ได้โดย คลิก ที่ Link ในวงกลมสีแดง 

 

 
 การดาวน์โหลดเอกสาร คลิก ยอมรับเงื่อนไขก่อนการดาวน์โหลด เลือก Sever เพ่ือดาวน์โหลดและ 
กดปุ่ม    เมื่อดาวน์โหลดส าเร็จจะได้ไฟล์ในรูปแบบ PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างบทความที่ดาวน์โหลดได ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. อักขราวิสุทธิ ์ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

 อักขราวิสุทธิ์ คือระบบตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักศึกษามี
การกระท าอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอ่ืน ซึ่งพัฒนาโดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ตรวจสอบได้ท้ังข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
วารสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยรวมไปถึงบทความจากเว็บไซต์วิกิพีเดีย 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามความร่วมมือฯ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีจ านวนกว่า 400,000 เล่ม รองรับไฟล์เอกสาร Microsoft Word และ PDF 
ใช้เวลาตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 3 – 5 นาที 
 

4. การบริการข้อมลูหนังสือ E-Book 
 
    เข้าใช้งานได้ที่ https://www.2ebook.com/new/library/index/npu 
    ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย สามารถค้นหาโดยคีย์เวิร์ด     
    ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง จากหนังสืออิเล็คนิกส์ที่มีอยู่ในเฉพาะห้องสมุด 
 
  
    เข้าใช้งานได้ที่ http://arc.npu.ac.th/web/files/m_Ookbee.pdf 
    ฐานข้อมูล Ookbee อ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์  
    และหนังสือเสียง ออนไลน์ ผ่าน Application Ookbee Buffet  
    มากกว่า 5,500 ชื่อเรื่อง สามารถติดต่อขอรับ account  
    ได้ที่ e-mail :pocker555315@gmail.com 
 

http://www.2ebook.com/new/library/index/npu
https://www.2ebook.com/new/library/index/npu
http://arc.npu.ac.th/web/files/m_Ookbee.pdf


5. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ภาษาต่างประเทศ บอกรับโดย สกอ. จ านวน 14 ฐาน  

 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://arc.npu.ac.th/web/?page=e-databases 

 
  

http://arc.npu.ac.th/web/?page=e-databases

