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คำนำ

คณะทำงำนบริ กำร ข่ำยงำนห้ องสมุดมหำวิ ทยำลั ยส่ ว นภูมิภ ำค (PULINET) ได้ จัดทำคู่มือบริ ก ำร
ระหว่ำงห้องสมุด ซึ่งมีเนื้อหำประกอบด้วย บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด บริกำรยืม -คืนระหว่ำงห้องสมุดร่วมกัน
(Reciprocal Borrowing) และบริกำรสืบค้นสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันของสมำชิกข่ำยงำน ให้เกิดควำมคล่องตัว ปฏิบัติได้ง่ำยที่สุดสำหรับกำรบริกำรร่วมกัน โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ให้ผู้ใช้บริกำรได้รับข้อมูลอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นไปตำมที่ต้องกำรโดยเร็วที่สุด
ขอขอบคุณคณะทำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ที่ได้จัดทำคู่มือเล่มนี้จน
สำเร็จ และหวังว่ำคณะทำงำนบริก ำรจะได้รับประโยชน์จำกคู่มือเล่มนี้ในกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรระหว่ำง
ห้องสมุดร่วมกันต่อไป

(
)
ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำร
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค
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สารบาญ
ควำมเป็นมำ
แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดร่วมกัน
วัตถุประสงค์
ขอบเขต กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ยืมและห้องสมุดผู้ให้ยืม
กำรยืมและวิธีปฏิบัติ
ค่ำบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
ภำคผนวก
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ความเป็นมา
โครงกำรจัดตั้งข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค (A Plan for the Establishment of
Provincial University Library Network : PULINET) เกิดจำกมติที่ประชุมอธิกำรบดีส่วนภูมิภำค
ครั้งที่ 2/2528 วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2528 ในวำระ “โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย
ส่วนภูมิภำค” โดยที่ประชุมได้มอบหมำยให้ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำคพิจำรณำคิดรูปแบบโครงกำร
ควำมร่วมมือที่เหมำะสมในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่ำงรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัดงบประมำณ (กรกมล
รำมบุตร, 2530) ดังนั้นห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค 6 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ และวิทยำเขตปัตตำนี และ สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้
มีข้อตกลงร่วมกันในกำรแลกเปลี่ยนและสื่อสำรข้อมูลร่วมกันเพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรสำรนิเทศอย่ำงกว้ำงขวำง
โดยมุ่งอำนวยประโยชน์ให้ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดได้มีข้อมูลและเข้ำถึงข้อมูลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรมำก
ที่สุด โดยมีระยะเวลำดำเนินงำนเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1

วำงรูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรร่วมกัน และกำรแลกเปลี่ยนรำยชื่อ
เอกสำร ที่แต่ละห้องสมุดจัดหำ
ระยะที่ 2
กำรสร้ำงฐำนข้อมูล กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล Online ระหว่ำงห้องสมุดกลำง
และห้องสมุดคณะต่ำงๆ ภำยในแต่ละสถำบัน
ระยะที่ 3
กำรให้บริกำรและ online ระหว่ำงสถำบัน
ระยะที่ 4
กำรศึกษำวิจัยและประเมินผล
พ.ศ. 2536 เปลี่ยนชื่อเป็น “ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค” (Provincial University
Library Network : PULINET) ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งหมด 20 แห่ง ประกอบด้วย
1) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
3) สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
4) สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตหำดใหญ่
5) ฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี
6) หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร
7) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
8) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
9) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
10) สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
11) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
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12) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
13) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
14) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
15) สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
16) สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
17) งำนห้องสมุด กองบริกำรกลำง สำนักงำนวิทยำเขต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ
18) สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
19) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
20) ศูนย์วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
บริ กำรที่จั ดขึ้น ร่ ว มกั น ได้ แก่ บริกำร PULINET Card บริกำรพัฒ นำบุค ลำกรร่ว มกัน บริกำรยื ม
ระหว่ำงห้องสมุด โดยขับเคลื่อนกำรพัฒนำบริกำรต่ำงๆ ร่วมกันผ่ำนคณะทำงำนกลุ่มต่ำงๆ อำทิ คณะกรรมกำร
อำนวยกำร คณะทำงำนบริกำรสำรสนเทศ คณะทำงำนข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
บริการยืมระหว่างห้องสมุดร่วมกัน
บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่
พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหำหนังสือ และวัสดุเพื่อกำรศึกษำอื่น ๆ ที่ห้องสมุดผู้ยืมไม่มีให้ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุดเมื่อต้องกำร ด้วยควำมสะดวก รวดเร็วและช่วยให้กำรใช้หนังสือ เอกสำร และวัสดุเพื่อกำรศึกษำอื่น ๆ
ของห้องสมุด เป็นไปโดยกว้ำงขวำง และคุ้มค่ำยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ยังเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยของประเทศ
โดยที่ห้องสมุดบำงแห่งไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือ เอกสำรและวัสดุทำงกำรศึกษำอื่นๆ บำงประเภทที่มีผู้ใช้น้อย
แต่กำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำคมักจะประสบปัญหำเดียวกัน
คือ ได้รับบริกำรไม่รวดเร็วเท่ำที่ควร ห้องสมุดบำงแห่งมีระเบียบฏิบัติหลำยขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับ
ข้อมูลล่ำช้ำ
คณะทำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ปี พ.ศ. 2534 จึงได้ร่วมกันพิจำรณำถึง
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เพื่อให้มีควำมคล่องตัว และปฏิบัติได้ง่ำยที่สุดสำหรับกำร
ให้บริกำรร่วมกัน โดยผู้ใช้บริ กำรได้รับข้อมูลอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นไปตำมที่ต้องกำรโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้โดย
พิจำรณำตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรอำนวยกำร ที่มุ่งให้บริกำรผู้ใช้อย่ำงรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
และเน้ น ควำมส ำคัญต่อสมำชิกข่ำยงำนฯ ก่อนเป็นอันดับแรก นอกจำกนี้คณะกรรมกำรอำนวยกำรยังให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรถ่ำยสำเนำเอกสำรว่ำ ควรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 24 ชั่วโมง ในส่วนที่ห้องสมุด
ต้องดำเนินกำร
คณะทำงำนบริกำร ปี พ.ศ 2534 ได้ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันในเรื่องดังกล่ำว 3 ครั้ง คือ
1. กำรประชุมโครงกำรจัดตั้งข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 20 : คณะทำงำน
บริกำร วันที่ 31 สิงหำคม 2533 ณ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2. กำรประชุมโครงกำรจัดตั้งข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 22 : คณะทำงำน
บริกำร วันที่ 25-26 ตุลำคม 2533 ณ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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3. กำรประชุมโครงกำรจัดตั้งข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 24 : คณะทำงำน
บริกำร วันที่ 24 ธันวำคม 2533 ณ กองห้องสมุด สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตร แม่โจ้
หัวข้อที่ได้พิจำรณำร่วมกันมีดังนี้
1. ลักษณะกำรให้ยืมระหว่ำงห้องสมุด
2. แบบฟอร์มบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
3. คู่มือที่ใช้ในกำรตรวจสอบแหล่งของเอกสำร
4. แนวปฏิบัติกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
5. กำรแลกเปลี่ยนรำยชื่อบรรณำรักษ์ที่ให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
คณะทำงำนบริกำร ได้นำเสนอเรื่องที่ได้ตกลงร่วมกันนี้ต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ และคณะกรรมกำรอำนวยกำรได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินกำรตำมเสนอได้ในกำรประชุมโครงกำรจัดตั้ง
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 26 : คณะกรรมกำรอำนวยกำร เมื่ อวันที่ 11 มกรำคม
2534 สรุปกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนบริกำรจำกกำรประชุมทั้ง 3 ครั้ง กำหนดกำรดำเนินงำนดังนี้
1. จัดทำแนวปฏิบัติกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
2. กำหนดแบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
3. แลกเปลี่ยนรำยชื่อบรรณำรักษ์บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
4. จัดพิมพ์คู่มือกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด
คณะทำงำนบริกำร (2559) พิจำรณำขอปรับปรุงระเบียบบริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 2534 ให้มี
ควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ในกำรประชุมคณะทำงำนบริกำร ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค ครั้งที่
1/2559 วันที่ 17-18 ธันวำคม 2558 ณ ศูนย์ประสำนงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อำคำรพญำไทพลำซ่ำ
กรุงเทพมหำนคร
แนวปฏิบัติในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดร่วมกัน
เพื่อให้กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรยืมระหว่ำงห้อ งสมุดของข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค
เป็ น ไปอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพและเพื่อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์สู งสุ ดในกำรใช้ ทรั พยำกรร่ว มกั น ข่ำยงำนห้ องสมุ ด
มหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ควำมหมำย
กำรยืมระหว่ำงห้องสมุด หมำยถึง กำรที่ห้องสมุดหนึ่งยืมทรัพยำกรสำรสนเทศหรือขอทำ
สำเนำทรัพยำกรสำรสนเทศจำกอีกห้องสมุดหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของห้องสมุดผู้ยืม หรือสมำชิกของห้องสมุดผู้ยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ หมำยถึง หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ เอกสำร จุลสำร วิทยำนิพนธ์
รำยงำนกำรประชุม รำยงำนกำรวิจัย และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยืม หมำยถึง ห้องสมุดผู้ยืม และหรือสมำชิกของห้องสมุดในข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัย
ส่วนภูมิภำค
ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วนภูมิภำค หมำยถึง ข่ำยงำนห้องสมุดมหำวิทยำลัยส่วน
ภูมิภำคอันประกอบด้วยสมำชิก 18 สถำบัน 20 ห้องสมุด ได้แก่ 1) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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2) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 3) สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 4) สำนักทรัพยำกร
กำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 5) ฝ่ำยหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 6) หอสมุดพระรำชวัง
สนำมจันทร์ สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 7) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 8) สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร 9) สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 10) สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
11) ส ำนั ก หอสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย ทั ก ษิ ณ 12) ศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อ กำรศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย วลั ยลั กษณ์
13) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 14) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 15) สำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 16) สำนักหอสมุด
กำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน 17) งำนห้องสมุด กองบริกำรกลำง สำนักงำน
วิทยำเขต มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 18) ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลั ยนครพนม
19) ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ และ 20) ศูนย์วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนรำธิวำส
รำชนครินทร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ระหว่ำงห้องสมุดให้เป็นไปด้วยควำม
สะดวก รวดเร็ว กว้ำงขวำง และคุ้มค่ำยิ่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน อันจะประหยัดงบประมำณและเวลำของ
ห้องสมุดสมำชิกข่ำยงำนฯ
3. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริกำรได้รับทรัพยำกรสำรสนเทศตำมที่ต้องกำร
4. เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสมำชิกข่ำยงำนฯ
ขอบเขตการยืมระหว่างห้องสมุด
สิ่งที่ให้ยืม ได้แก่ ทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่จำเป็นในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ทั้งนี้
ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศของห้องสมุดแต่ละแห่งของสมำชิกข่ำยงำนฯ
ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
1. ห้องสมุดสมำชิกข่ำยงำนฯ
2. สมำชิกห้ องสมุดในข่ำยงำนฯ ซึ่ งได้รับกำรยินยอมจำกบรรณำรักษ์ห้องสมุด ผู้มีห น้ำที่
รับผิดชอบกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด หรือผู้มีอำนำจลงนำม
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ยืมและห้องสมุดผู้ให้ยืม
1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ยืม
1.1 ผู้ยืมต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศของห้องสมุดผู้ให้ยืม
1.2 ผู้ยืมต้องส่งคืนทรัพยำกรสำรสนเทศตำมกำหนดเวลำอย่ำงเคร่งครัด ห้องสมุด
ผู้ให้ยืมอำจงดให้บริกำรแก่ผู้ยืมที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ หรือประกำศ
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1.3 ผู้ยืมต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งสิ้น เช่น
ค่ำจัดทำสำเนำ ค่ำบริกำร ตำมที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนดไว้ ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำย
ของกำรใช้บริกำรสูงควรทำควำมตกลงกันก่อนดำเนินกำร
1.4 ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในกำรชำรุดเสียหำยหรือสูญหำยของทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของห้องสมุดผู้ให้ยืม
2.1 ห้องสมุดผู้ให้ยืมควรให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน เพื่อ
ประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
2.2 ถ้ำผู้ ยื มไม่ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติกำรยื มระหว่ำงห้ องสมุด ห้ องสมุดผู้ ให้ ยื ม มี
หน้ำที่ทวงถำมหรือแจ้งห้องสมุดผู้ยืมทรำบ
การยืมและวิธีปฏิบัติ
1. กำรดำเนินงำนควรให้บริกำรแก่สมำชิกข่ำยงำนฯ ก่อน เป็นกรณีเร่งด่วน
2. กำรยืมทุกครั้งจะใช้ แบบกรอกรำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด (Interlibrary loan request)
3. ต้องกรอกข้อมูล ให้สมบูรณ์ มีกำรประทับตรำห้องสมุดผู้ยืมและลำยเซ็นของบรรณำรักษ์ผู้มี
อำนำจลงนำมกำกับ
4. ห้องสมุดผู้ยืมแต่ละแห่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไว้ในครอบครองโดยมีระยะเวลำเป็นไป
ตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนด
5. กำรยืมโดยทั่วไป ให้ต่ออำยุกำรยืมได้ 1 ครั้ง หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ
ที่ห้องสมุดผู้ให้ยืมกำหนด
6. ในกรณีที่ผู้ยื มมำยื มด้ว ยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัว พร้อมกับ แบบกรอกรำยกำรยืม
ระหว่ำงห้องสมุด ที่กรอกรำยละเอียดอย่ำงสมบูรณ์
7. ถ้ำผู้ยืมไม่ส่งทรัพยำกรสำรสนเทศคืนตำมเวลำที่กำหนด และไม่ไ ด้ต่ออำยุกำรยืม ให้ห้องสมุด
ผู้ให้ยืมเรียกเก็บค่ำปรับทรัพยำกรสำรสนเทศตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศของห้องสมุดผู้ให้ยืมแต่ละ
แห่ง
8. กำรยืมทำงไปรษณีย์ จดหมำยติดต่อ หรือหีบห่อที่ส่งต้องระบุข้อควำม “บริกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุด” และลงทะเบียนพัสดุไปรษณีย์ทุกครั้ง
9. ห้องสมุดในข่ำยงำนฯ สำมำรถขอยืมทรัพยำกสำรสนเทศจำกห้องสมุดกลำงและห้องสมุดคณะ
ได้โดยตรง
10. ให้สมำชิกข่ำยงำนฯ แลกเปลี่ยน ชื่อ สกุล และลำยเซ็นของบรรณำรักษ์ผู้รับผิดชอบบริกำรยืม
ระหว่ำงห้องสมุด ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งให้ห้องสมุดสมำชิกข่ำยงำนฯ ทรำบทุกครั้ง
11. ควรตรวจสอบควำมชัดเจนและควำมสมบูร ณ์ครบถ้วนของข้อควำมที่ถ่ำยสำเนำเอกสำรทุก
ครั้งก่อนส่งให้ห้องสมุดผู้ยืม
12. กำรส่งทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
13. กำรส่ งเงิน ให้ ห้ องสมุดผู้ ยื มส่ งเป็นธนำณั ติ หรือโอนผ่ ำนธนำคำร โดยส่ งทุกครั้ง ที่ ไ ด้ รั บ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
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ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด
1. กรณี ยื ม ตั ว เล่ ม ให้ คิ ด ค่ ำ บริ ก ำรเฉพำะค่ ำ บริ ก ำรอั น เกิ ด จำกกำรส่ ง เอกสำร เช่ น
ค่ำไปรษณีย์ ค่ำกล่อง ค่ำส่งเงิน เป็นต้น
2. กรณีถ่ำยสำเนำเอกสำรให้คิดค่ำบริกำรตำมที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำกล่อง ค่ำถ่ำยสำเนำเอกสำร
ค่ำธรรมเนียมส่งเงิน ค่ำส่งทำงไปรษณีย์ ถ้ำหำกผู้ขอรับบริกำรไม่มีกำรแจ้งวิธีกำรส่ง ให้เลือกส่งเป็นไปรษณีย์
ลงทะเบียน
3. บทควำมอิเล็กทรอนิกส์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำย ให้ติดต่อขอรับ
บริกำรด้วยตนเอง
4. สแกนบทควำมวำรสำรไม่เกิน 1 บทควำมไม่คิดค่ำบริกำร

10

ภาคผนวก
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ตัวอย่างแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด
(Interlibrary loan request)
ILL No………………..

แบบกรอกคาขอยืมระหว่างห้องสมุด / ILL Request Form

ห้องสมุดผู้ยืม /Borrowing Library
…………………………………………………..

วันที่ / Date...........................

วันกำหนดส่ง / Date due
ห้องสมุดผู้ให้ยืม / Lending Library
............................................................. ..........................................................

ชื่อผู้แต่ง
/Author………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อหนังสือ/บทควำม
/Title………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
รำยละเอียดอื่นๆ / Other
details……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…
ผู้ต้องกำร /Requester....................................................................
นิสิต
อำจำรย์
บุคลำกร
อื่นๆ
ภำควิชำ /Department.................................................................
คณะ/ Faculty................................................................................
โทร/ Tel …………………………………………………………………..…………….
E-mail……………………………………………………………………….…..........

สาหรับเจ้าหน้าที่
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับเรื่อง
………………………………………………….
มัดจำ....................................................................
บำท
วันนัดรับเอกสำร
...........................................................
วันที่ส่งคำ
ขอ………………………………………………………….
วันได้รับกำรติดต่อกลับ
..................................................
หมำยเหตุ / Remarks ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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คณะทางานบริการ
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2559
ลาดับ
1

2

3

4

5

สถาบัน / ที่อยู่
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม
44150
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ
จ. นครศรีธรรมรำช 80160
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่ำโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เลขที่ 85 ถนนสถลมำร์ค อ. วำรินชำรำบ
จ. อุบลรำชธำนี 34190
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
ต. แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20131

ชือ-สกุล
นำงรุ่งเรือง สิทธิจนั ทร์
น.ส.น้ำลิน เทียมแก้ว

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
library@msu.ac.th
rungreang07@gmail.com
kaewnam09@gmail.com

โทรศัพท์
0 4375 4322-40 ต่อ 2429

นำงกิตติพร ศรีเพ็ชร
นำยสุวัฒน์ เกิดมณี

wulibrary@gmail.com

ksuwat@wu.ac.th

0 7567 3335
0 7567 3344

น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
น.ส.วรรณำภรณ์ เทียรท้ำว
น.ส.สุชำดำ สังข์นำค
น.ส.นุจรินทร์ ภูธำ

library@nu.ac.th

khwantrakulk@nu.ac.th
wannapornt@nu.ac.th
suchadas@nu.ac.th
khing007@hotmail.com
nucharin.p@ubu.ac.th
panom.j@ubu.ac.th
wongduen@buu.ac.th

0 5596 2625
0 5596 2602

นำยพนม จรูญแสง
นำงวงเดือน เจริญ

library@ubu.ac.th

liloan@buu.ac.th

045288403 ต่อ 1821
045353149
0 3810 2475
โทรสำร 038-390049
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ลาดับ
6

7

8

9

10

สถาบัน / ที่อยู่
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
111 ถนนมหำวิทยำลัย ต. สุรนำรี
อ. เมือง จ. นครรำชสีมำ 30000
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ. มิตรภำพ ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต. กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหำร อ. สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50290
ฝ่ำยหอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้
สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000

ชือ-สกุล
นำงขวัญแก้ว เทพวิชิต

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
library@sut.ac.th
kwankaew@sut.ac.th

นำงจรูญลักษณ์ นำรี
นำงสงวน พงศ์กิจวิทูร

โทรศัพท์
0 4422 3073-5

chathu1@kku.ac.th
sanpon@kku.ac.th

0 4320 2541-2 ต่อ 42615
0 4320 2541-2 ต่อ 42624

น.ส.อัจฉรำ เฮงสุวรรณ
น.ส.มัสยำ ฐำปนพันธ์นิติกุล

lib.kps.services@ku.ac.th

libarh@ku.ac.th
libmsy@ku.ac.th

034-281087-88 ต่อ 2109
034-281087-88 ต่อ 1102

น.ส. สุวิชำ ศรีวิชัย
นำยประภัย สุขอิน

mjulibrary@mju.ac.th

nokko284@gmail.com
prapai@mju.ac.th

0 5387 3512
0 5387 3513

นำงรวีวรรณ ขำพล
นำงอัญชลี กล่ำเพ็ชร
น.ส. ณัฐธยำน์ สินธุระหัส

oar@psu.ac.th

raweewon.k@psu.ac.th
anchalee.k@psu.ac.th
nattaya.s@psu.ac.th

0 7331 3486
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ลาดับ
11

12

13

14

15

สถาบัน / ที่อยู่
สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
9/9 หมู่ 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
103 ม. 3 ถ. ชยำงกูร ต. ขำมเฒ่ำ
อ. เมือง จ. นครพนม 48000
หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ สำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อ. เมืองจ. นครปฐม 73000
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่ำสุด อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57100
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตหำดใหญ่
ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90112

ชือ-สกุล
นำยพิชัย ชำฎำ
น.ส. เพ็ญพรรณ จำรุสำร

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
chailib@hotmail.com
penpan.jar@stou.ac.th

โทรศัพท์
0 2504 7485

น.ส. รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง

arcnpu@npu.ac.th

tamao.taan@gmail.com

0 4250 3625

นำงฐิติมำ กลิน่ ทอง
นำงธนวรรณ ขำวบำง

sus.ref2011@gmail.com

thitima16@gmail.com
ningka17@hotmail.com

น.ส. วิภำดำ ดวงคิด
น.ส. แสงเดือน คำมีสว่ำง

library@mfu.ac.th

wipada.dua@mfu.ac.th
sangduan@mfu.ac.th

0 3425 5092
0 3425 3841-44
ต่อ 21120
0 5391 6345
0 5391 6339

benjana.t@psu.ac.th
ratana.ya@psu.ac.th
withawaporn.s@psu.ac.th

0 7428 2355
0 7428 2353
0 7428 2353

นำงเบ็ญจนำ ทองนุ้ย
น.ส. รตำนำ ยำมำเจริญ
น.ส. วิทวำพร โสภณ

15

ลาดับ
16

17

สถาบัน / ที่อยู่
งำนห้องสมุด กองบริกำรกลำง
สำนักงำนวิทยำเขต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตศรีรำชำ
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต. ทุ่งสุขลำ
อ. ศรีรำชำ จ. ชลบุรี 20230
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

18

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
140 ม. 4 ถ. กำญจนวนิช ต. เขำรูปช้ำง
อ. เมือง จ. สงขลำ 90000

19

ศูนย์วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนรำธิวำส
รำชนครินทร์
เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคำ ต.บำงนำค
อ. เมืองนรำธิวำส จ. นรำธิวำส 96000

ชือ-สกุล

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
น.ส. ธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ vittyw@src.ku.ac.th
thayanan_wanna@hotmail.c
om

นำยนพพร เพียรพิกุล
นำงสุกัญญำ ธำรำวัชรศำสตร์
น.ส. วศุภวรรณ อำจกล้ำ
น.ส. สุรินทรำ หล้ำสกูล
น.ส. ชัณษำ สีแดง
น.ส. ธันทิวำ ภักดีภัทรำกร
นำงกอบกุล สุวลักษณ์
น.ส. ผกำทิพย์ ชูชำติ

nopporn.p@lib.cmu.ac.th
sukanya@lib.cmu.ac.th
supawan.a@lib.cmu.ac.th
surintha@lib.cmu.ac.th
chansa@lib.cmu.ac.th
thuntiwa@lib.cmu.ac.th

noppp0038@gmail.com
sukanya@lib.cmu.ac.th
supawan.a.cmu@gmail.com
ms.surintha@gmail.com
chansa.red@gmail.com
thuntiwa.p@gmail.com
skobkul@gmail.com
ninan_27@hotmail.com

นำงสำริณี สะกำนดำ

Sarinee.s@pnu.ac.th

sarinee@hotmail.com

โทรศัพท์
0 3835 2622

0 5394 4553
05394 4553
0 5394 4553
0 5394 4511
0 5394 4553
0 5394 4511
0-7431-7600
ต่อ 5104
0-7431-7600
ต่อ 5106
0 7370 9030

16

ลาดับ
20

สถาบัน / ที่อยู่
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
19 ม. 2 ต. แม่กำ
อ. เมือง จ. พะเยำ 56000

ชือ-สกุล
น.ส. วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
น.ส. วิไล จันทร์แก้ว

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
clm@up.ac.th
Wanpen.ta@up.ac.th
Janpeng.ta@gmail.com
Takkatan2531@gmail.com

โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3531

17

ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด ข่ายงานมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2559
ลาดับ
1

2

3

4

5

สถาบัน
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ต.ขำมเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 44150
ไปรษณียโ์ นนศรีสวัสดิ์
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต. ไทยบุรี อ. ท่ำศำลำ
จ. นครศรีธรรมรำช 80160
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่ำโพธิ์ อ. เมือง
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เลขที่ 85 ถนนสถลมำร์ค อ. วำรินชำรำบ
จ. อุบลรำชธำนี 34190
ปณ. สั่งจ่ำยธนำณัติ 00093
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร 038-102475 โทรสำร 038-390049
ปณ. มหำวิทยำลัยบูรพำ 20131

ชือ-สกุล
นำงรุ่งเรือง สิทธิจนั ทร์
นำงสำวน้ำลิน เทียมแก้ว

ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลาง
ส่วนตัว
library@msu.ac.th
Rungreang07@gmail.com
Kaewnam09@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์
0 4375 4322-4
ต่อ 2429

นำงกิตติพร ศรีเพ็ชร
นำงนิตยำ ทองปะนะ

wulibrary@gmail.com

thongnittaya@gmail.com

0 7567 3335
0 7567 3344

สุชำดำ สังข์นำค
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

Library@nu.nu.ac.th

suchadas@nu.ac.th
Khwantrakul@nu.ac.th

0 5596 2615
0 5596 2625

น.ส.นุจรินทร์ ภูธำ

library@ubu.ac.th

Khing007@hotmail.com
Nucharin.p@ubu.ac.th
Panom.j@ubu.ac.th

045288403 ต่อ 1821
045353149

liloan@buu.ac.th

wongduen@buu.ac.th
-

0 3810 2475
0 3810 2473

นำยพนม จรูญแสง
นำงวงเดือน เจริญ
นำงอัจฉรำ บริบูรณ์
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6

7

8

9

10

11

ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
111 ถนนมหำวิทยำลัย ตำบลสุรนำรี
อ.เมือง จ. นครรำชสีมำ 30000
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถ. มิตรภำพ ต. ในเมือง
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
ห้องสมุด สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
กำแพงแสน เลขที่ 1 ม.. 6 ต. กำแพงแสน
อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหำร อ.สันทรำย
จ.เชียงใหม่ 50290
ธนำณัตสิ ั่งจ่ำยในนำมนำยประภัย สุขอิน
ฝ่ำยหอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้
สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตำนี 94000 (ปณ.รูสะมิแล)
สำนักบรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
9/9 หมู่ 9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120

น.ส.วิไลลักษณ์ อินมีศรี

library@sut.ac.th

walailaki@sut.ac.th

0 4422 3073-5

นำงจรูญลักษณ์ นำรี

-

Chathu1@kku.ac.th

0 4320 2541-2
ต่อ 42615

น.ส.นภัสมน แทนเพชร

lib.kps.services@ku.ac.th libnpm@ku.ac.th

0 3428 1087-88
ต่อ 1102

นำยประภัย สุขอิน
น.ส.กำญจน์หทัย ศรีบญ
ุ เรือง
น.ส. สุวิชำ ศรีวิชัย

mjulibrary@mju.ac.th

prapai@mju.ac.th
kanhatai@mju.ac.th
nokko284@gmail.com

0 5387 3512
0 5387 3513

น.ส. ศลิษำ เลี่ยมสุวรรณ
นส. ณัฐธยำน์ สินธุระหัส

oar@psu.ac.th

Salisa.le@psu.ac.th
nattaya@psu.ac.th

0 7331 3486

น.ส.ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงำม
น.ส. ปัทมรัชฏ์ สำรำญสุข

dilibrary@hotmail.com

tippawan.oan@stou.ac.th
pattamarat.sum@stou.ac.th

0 2504 7465
0 2504 7485
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12

13

14

15

16

17

สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม
103 ม. 3 ถ. ชยำงกูร ต. ขำมเฒ่ำ อ. เมือง
จ. นครพนม 48000
หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร
อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
ธนำณัติ สั่งจ่ำย ปณ.สนำมจันทร์
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่ำสุด อ.เมือง
จ.เชียงรำย 57100
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตหำดใหญ่
ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90112
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตศรีรำชำ
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลำ
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230
สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

น.ส. รุ่งอรุณ กุลหินตั้ง
น.ส. พชรพร ตำสว่ำง

arcnpu@npu.ac.th

นำงพัชรี เวชกำร
นำงธนวรรณ ขำวบำง

Sus.ref2011@gmail.com wechagarn@gmail.com
Ningka17@hotmail.com

0 3425 5092
034253841-44
ต่อ 21120

น.ส. วิภำดำ ดวงคิด

library@mfu.ac.th

Wipada.dua@mfu.ac.th

0 5391 6345

นำงจิฑำพัชญ์ แก้วกลับ
นำงนุชรัตน์ คงสวี

jithaphat.k@psu.ac.th
nutcharat.s@psu.ac.th

074-282354
074-282354

น.ส. ระวิวรรณ สัมฤทธิ์
vittyuw@sre.ku.ac.th
น.ส. ธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์

vitrws@sre.ku.ac.th
0 3835 2809
Thanyanan_wanna@hotmail.com 0 3835 2622

นำงนันทยำ ปันเทียร

nandhaya.p@gmail.com

illcmu@lib.cmu.ac.th,
illcmu@gmail.com

Tamao.taan@gmail.com
pacharapon@npu.ac.th

0 4250 3625

0 5394 4534

20

18

19

20

สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ
140 ม.4 ถ.กำญจนวนิช ต.เขำรูปช้ำง
อ. เมือง จ. สงขลำ90000
ศูนย์วิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคำ ต.บำงนำค
อ.เมื องนรำธิวำส จ. นรำธิวำส 96000
ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
19 ม. 2 ต. แม่กำ อ. เมือง จ. พะเยำ 56000
สั่งจ่ำย ปณ. มหำวิทยำลัยพะเยำ

นำงกอบกุล สุวลักษณ์

skobkul@gmail.com

นำงสำวผกำทิพย์ ชูชำติ
นำงสำริณี สะกำนดำ

Sarinee.s@pnu.ac.th

ninan_27@hotmail.com
sarinee@hotmail.com

น.ส. วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

clm@up.ac.th

น.ส. วิไล จันทร์แก้ว

Wanpen.ta@up.ac.th
Janpeng.ta@gmail.com
Takkatan2531@gmail.com

0-7431-7600 ต่อ 5104
0-7431-7600 ต่อ 5106
0 7370 9030

0 5446 6666 ต่อ 3531

