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เวลาเปิ ดทําการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ , วันอาทิตย์

เวลา 09.00 น.–17.00 น.

ปิ ดทําการ
วันเสาร์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดพักผ่อนประจําภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และวันอื่น ๆ ตามประกาศของสํานักหอสมุด

คํานํา
ในโลกยุคไร้ ขอบเขต ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วมาก ในอดีตอาจใช้ เวลาหลายวันในการที่จะได้ มาซึง่ ข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่ในยุคแห่งการสื่อสารไร้
พรมแดนเพียงไม่กี่นาที ความรู้ และข่าวสารทังหลายจากทั
้
ว่ ทุกสารทิศ สามารถหามาได้ เพียงแค่ปลายนิ ้ว
สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็ นระบบการยืม – คืนด้ วย Barcode การสืบค้ นสารนิเทศด้ วย
ระบบสารสนเทศ และระบบ Internet ได้ มีส่วนเสริ มสร้ างให้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก เป็ นแหล่ง
ขุมทรั พย์ ท างปั ญ ญา ซึ่ง กํ าลัง รอให้ ผ้ ูที่มีความสนใจมาเก็ บ เกี่ ยวความรู้ เพิ่ม พูนปั ญ ญา ค้ น หาความรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรี ยนในห้ องเรี ยน และยังสามารถสืบเสาะหาข้ อมูลในการทําวิจยั สัมมนาหรื อทํา
รายงานต่าง ๆ
คูม่ ือห้ องสมุดเล่มนี ้ หากท่านได้ ศกึ ษาตลอดทังเล่
้ มท่านจะสามารถเข้ าใจวิธีการใช้ บริ การห้ องสมุด
และสามารถค้ นหาทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูภ่ ายในห้ องสมุดด้ วยตัวท่านเองได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก

ประวัตสิ าํ นักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกริก
พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2563

ห้ องสมุดขณะนันเป็
้ นเพียงมุมหนึง่ เท่านัน้ เปิ ดดําเนินการพร้ อม ๆ กับการจัดตัง้
โรงเรี ยนสอนภาษาและวิชาชีพอาจารย์เกริ ก ณ อาคาร ก ถนนราชดําเนินกลาง
ต่อมาก่อตังเป็
้ นห้ องสมุดโรงเรี ยนเกริ กวิทยาลัย และย้ ายมาทําการ ณ ต.บางด้ วน
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สถาบันฯ ได้ รับการพัฒนาเป็ น “วิทยาลัยเกริ ก” ห้ องสมุดจึงได้ พฒ
ั นาเป็ นห้ องสมุด
วิทยาลัย
ห้ องสมุดได้ ย้ายมาทําการชัว่ คราว ณ อาคารศรี ศภุ ราช สะพานควาย ดําเนินการ
ประมาณ 2 ปี ก็เกิดอัคคีภยั จึงได้ ย้ายมาทําการ ณ บริ เวณชั ้น 4 อาคารไทยเซฟวิง่ ทรัสต์
ที่ทําการถาวรของสถาบันฯ แล้ วเสร็ จ ห้ องสมุดจึงได้ ย้ายมาทําการ ณ บริ เวณชั ้น 1
ปี กตะวันออกของอาคาร 1 และชัน้ 2 ห้ องวารสาร ปั จจุบนั มีเนื ้อที่ใช้ สอย
1,440 ตารางเมตร
สํานักหอสมุด ได้ มีการปรับปรุ งใหญ่ทางกายภาพอีกครัง้ โดยการเพิม่ ประตูทางเข้ า
ห้ องสมุดด้ านหน้ าใหม่ และต่อมาเดือนตุลาคม 2563 ได้ มีการปรับปรุงพื ้นที่ให้ บริ การ
ได้ ย้ายงานวารสารที่ให้ บริ การอยูใ่ นพื ้นที่สํานักฯ ชัน้ 2 ลงมาชัน้ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม
2564 งานวารสารจึงย้ ายพื ้นที่ให้ บริ การมาบริ เวณทางเข้ าฝั่ งอาคารมังคละพฤกษ์

การใช้ บริการสํานักหอสมุด
เพื่อให้ การใช้ บริ การของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยเกริ ก จึงเห็นควรประกาศแนว
ทางการใช้ บริ การสํานักหอสมุด ไว้ ดงั นี ้
1. เปิ ดทําการ
เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ , วันอาทิตย์
ปิ ดทําการ
วันเสาร์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , วันหยุดพักผ่อนประจําภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวัน
อื่น ๆ ตามประกาศของสํานักหอสมุด
2. อธิการบดีมหาวิ ทยาลั ยเกริ ก หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายมีอํานาจขยายหรื อร่ นเวลาเปิ ด – ปิ ด การ
ให้ บริ การของสํานักหอสมุดได้ ตามความจําเป็ น โดยจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วัน ยกเว้ น
กรณีฉกุ เฉินหรื อมีเหตุสดุ วิสยั สามารถปิ ดสํานักหอสมุดได้ ทนั ที
ผู้มีสิทธิ์ใช้ บริการ ผู้มีสิทธิ์ยืมทรั พยากรห้ องสมุดและการทําบัตร
3. บุคคลที่มีสิทธิ์ใช้ บริ การ
3.1 ผู้บริ หารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริ ก
3.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยเกริ ก
3.3 อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเกริ ก
3.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริ ก
3.5 เจ้ าหน้ าที่มหาวิทยาลัยเกริ ก
3.6 บุคคลภายนอก ได้ แก่ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เคยสอนในมหาวิทยาลัย และบุคคล
อื่น ๆ ให้ มีการเสียค่าธรรมเนียมในการเข้ าใช้ บริ การ ดังนี ้
3.6.1 นักเรี ยนให้ เสียค่าธรรมเนียมการเข้ าใช้ ห้องสมุด 20 บาท/วัน
3.6.2 บุค คลภายนอกอื่ น ๆ ยกเว้ น บุค คลภายใน ข้ อ 3.6.1 ให้ เ สี ยค่ า ธรรมเนี ย มการใช้
ห้ องสมุด 30 บาท/วัน
4. ผู้มีสิทธิ์ยืมทรั พยากรห้ องสมุด
บุคคลผู้มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรห้ องสมุด ได้ แก่ บุคคลที่ระบุไว้ ในข้ อ 3. ยกเว้ นบุคคลในข้ อ 3.6

5. ประเภททรั พยากรห้ องสมุด
ทรัพยากรห้ องสมุดที่สํานักหอสมุดให้ บริ การ มีทงั ้ วัสดุตีพิมพ์ (Printed Materials) และวัสดุไม่
ตีพิมพ์ (Non-Printed Materials) หรื อโสตทัศนวัสดุ
5.1 วัสดุตีพิมพ์ที่สามารถยืมออกนอกห้ องสมุดได้ แก่
5.1.1 หนังสือตํารา
5.1.2 นวนิยาย
5.1.3 เรื่ องสั ้น
5.1.4 หนั ง สื อ สํ า รอง (Reserve) ได้ แก่ หนั ง สื อ ที่ อ าจารย์ ผ้ ู บรรยายในแต่ ล ะวิ ช าของ
มหาวิ ท ยาลัย ขอให้ ท างสํ า นัก หอสมุด จัด ไว้ เ ป็ นพิ เ ศษ เพื่ อ ให้ นักศึ ก ษาในรายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ใช้
โดยเฉพาะ หรื อเป็ นหนังสือที่บรรณารักษ์ เห็นสมควรจัดสํารองไว้ เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ กนั อย่างทัว่ ถึง
5.1.5 เอกสารและสิง่ พิมพ์ที่สํานักหอสมุดระบุให้ ยืมออกได้
5.2 วัสดุตีพิมพ์ที่ห้ามยืมออกนอกห้ องสมุด ได้ แก่
5.2.1 หนังสืออ้ างอิงทุกประเภท (Reference Books)
5.2.2 หนังสือหายาก (Rare Books)
5.2.3 วารสารและนิตยสาร
5.2.4 หนังสือพิมพ์
5.2.5 เอกสารและสิง่ พิมพ์ที่สํานักหอสมุดระบุห้ามยืม
5.3 วัสดุไม่ตีพิมพ์หรื อโสตทัศนวัสดุ ที่สามารถยืมออกนอกห้ องสมุดได้ ได้ แก่ วีดิทศั น์
(VCD, DVD)
5.4 วัสดุไม่ตีพิมพ์หรื อโสตทัศนวัสดุที่ห้ามยืมออกนอกห้ องสมุด ได้ แก่
5.4.1 วัสดุไม่ตีพิมพ์หรื อโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ ที่สํานักหอสมุดระบุห้ามยืม
6. บริ การของห้ องสมุด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก ได้ จดั บริ การแก่ผ้ ใู ช้ ดงั ต่อไปนี ้
6.1 บริ การยืม – คืนทรั พยากรสารสนเทศ
6.1.1 การใช้ บริการของห้ องสมุด
 สมาชิกสามารถยืมหนังสือเล่มเดิมติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 ครัง้
 ไม่อนุญาตให้ นกั ศึกษาที่ค้างส่งหนังสือยืมหนังสือได้ อีกจนกว่าจะนําหนังสือ
เล่มที่ค้างส่งมาคืนให้ เรี ยบร้ อย
้ เวลา 15.00 น. เป็ นต้ นไปและคืน
 หนังสือสํารอง ยืมได้ ครัง้ ละ 1 เล่ม ตังแต่
ก่อนเวลา 10.00 น.ของวันรุ่งขึ ้น

6.1.2 ตารางการยืมทรั พยากรสารสนเทศ
ประเภทผู้ยืม

จํานวนเล่ ม

ระยะเวลา

ค่ าปรั บ/รายการ

ปริญญาตรี

7 เล่ม

7 วัน

25 บาท/เล่ม/วัน

ปริญญาโท

15 เล่ม

1 เดือน

25 บาท/เล่ม/วัน

ปริญญาเอก

15 เล่ม

1 เดือน

25 บาท/เล่ม/วัน

อาจารย์

15 เล่ม

1 เดือน

25 บาท/เล่ม/วัน

เจ้ าหน้ าที่

7 เล่ม

15 วัน

25 บาท/เล่ม/วัน

6.1.3 การทําบัตรสมาชิกห้ องสมุด
- นําบัตรนักศึกษา บัตรอาจารย์ และบัตรเจ้ าหน้ าที่ มาติดต่อขอใช้ บริ การ
ระเบียบการใช้ ห้องสมุด










แสดงบัตรนักศึกษา บัตรประชาชน หรื อบัตรอื่น ๆ ทุกครัง้ ก่อนใช้ บริ การ
นําวัสดุ และสิง่ พิมพ์ของห้ องสมุดที่ยืมไป มาคืนตามเวลาที่กําหนด
แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
ให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจหนังสือ สิง่ พิมพ์ และสิง่ ของต่าง ๆ ทุกครัง้ ก่อนออกจากห้ องสมุด
ห้ ามส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
ห้ ามนําอาหาร และเครื่ องดื่มเข้ ามารับประทาน
ห้ ามตัด ฉีก ทําลาย วัสดุและสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดมิฉะนันจะมี
้ ความผิดตามกฎหมาย
ห้ ามสูบบุหรี่ และทําความสกปรกภายในห้ องสมุด
ห้ ามนําวัสดุ และสิ่งพิมพ์ทกุ ชนิดออกจากห้ องสมุดโดยไม่ได้ รับอนุญาต
6.2 บริ การจองหนังสือ

หนังสือเล่มใดที่ผ้ ยู ืมต้ องการใช้ แต่มีผ้ ใู ช้ คนอื่นยืมไปก่อนแล้ ว ให้ แจ้ งความจํานงขอจองได้ ที่
เจ้ าหน้ าที่ยืม - คืน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์ ม เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งกําหนดเวลา เพื่อให้ มา
รับหนังสือจองตามวันที่ที่ได้ ระบุไว้ และต้ องไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่ระบุให้ มารับ มิฉะนันถื
้ อว่าสละสิทธิ์
และจะให้ ผ้ จู องคนต่อไป ยกเว้ น ในกรณีที่ผ้ ยู ืมไปก่อนส่งหนังสือคืนล่าช้ ากว่ากําหนดส่ง

6.3 บริ การหนังสือสํารอง
เป็ นการให้ บริ การหนังสือที่อาจารย์ผ้ สู อนแจ้ งความจํานงขอให้ ทางสํานักหอสมุด นํามาจัดแยก
ไว้ ต่างหากจากหนังสือทั่วไปเพื่อ นักศึกษาที่ เรี ยนในรายวิช านัน้ ได้ ใช้ หนังสื อ โดยทั่วถึง กัน ซึ่งจะมีการ
กําหนดระยะเวลาให้ ยืมภายใน 1 วัน ติดต่อขอยืมหรื อขอทราบบริ การรายชื่อหนังสือสํารองได้ ที่เคาน์เตอร์
บริ การยืม - คืน
6.4 บริ การตรวจสอบและต่ ออายุการยืม Online ผ่ าน Web Site ห้ องสมุด
เป็ นบริ การที่ให้ สมาชิก สามารถตรวจสอบการยืมด้ วยตัวเองผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึง่ สมาชิก
ที่จะต่ออายุการยืมได้ มีข้อปฏิบตั ิคือ สมาชิกจะต้ องทําการต่ออายุการยืมก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยืม
ให้ ยืมได้ ตามสิทธิ์ของสมาชิก และสามารถต่ออายุได้ 1 รอบ/ 1 เล่ม และหากต้ องการต่ออายุมากกว่า 1
เล่ม ให้ ดําเนินการทีละเล่ม
6.5 บริ การตู้คืนหนังสือนอกเวลา
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก ได้ เปิ ดบริ การรั บคืนหนังสือนอกเวลาทํ าการ เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ูมาใช้ บริ การที่ ไม่สามารถนําหนังสือมาส่งคืนในเวลาเปิ ดทํ าการได้ โดยผู้ใช้ บริ การ
สามารถคืนหนังสือได้ ด้วยตนเองตลอด 24 ชัว่ โมง
6.5.1 เวลาเปิ ดตู้รับคืนหนังสือส่ งนอกเวลา
วันจันทร์ – วันศุกร์ , วันอาทิตย์

เวลา 09.00 น.

กรณีคืนหนังสือหลังเวลา 9.00 น. จะรับคืนเป็ นของวันถัดไป และมาคืนหนังสือในวันเสาร์ และ
วันนักขัตฤกษ์ จะรับคืนวันถัดไปที่สํานักหอสมุดเปิ ดทําการ (โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)
ข้ อปฏิบัติ
1. การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อห้ องสมุดได้ รับคืนหนังสือเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. ผู้ใช้ บริ การต้ องนําบัตรนักศึกษา เพื่อมาติดต่อที่งานบริ การ ยืม – คืน โดยเร็ วที่สุดเมื่อ
สํานักหอสมุดเปิ ดให้ บริ การ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
3. สํานักหอสมุด จะทําการเปิ ดตู้เพื่อเก็บหนังสือคืนทุกวันเวลาทําการตามที่แจ้ ง
4. สํานักหอสมุด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น กรณีที่ผ้ ใู ช้ อ้างว่า ส่งคืนหนังสือในตู้รับคืนนอก
เวลาแล้ วเกิดการสูญหาย

5. หนังสือส่งเกินกําหนดส่งที่มีค่าปรับ ผู้ใช้ บริ การจะต้ องมาติดต่อเสียค่าปรับที่เคาน์เตอร์
บริ การยืม - คืน (อย่านําเงินใส่มาพร้ อมหนังสือ)
***หมายเหตุ กรุณาหย่อนหนังสือในช่องรับคืนทีละเล่มด้ วยความระมัดระวัง
6.6 บริ การตอบคําถามและช่ วยการค้ นคว้ า
บริ การตอบคํ าถามและช่วยการค้ นคว้ า เป็ นบริ การที่ ให้ คําแนะนํ าและตอบคําถามให้ ผ้ ูใช้
สามารถค้ นคว้ าสารสนเทศที่ตนต้ องการได้ โดยการสืบค้ นจากระบบฐานข้ อมูลของห้ องสมุด เพื่อให้ ผ้ ูใช้
ทราบว่าสารสนเทศที่ตนต้ องการมีหรื อไม่ ชนิดใด จํานวนเท่าใด และจัดเก็บอยูท่ ี่ใด แนะนําและสอนการใช้
ห้ องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้ องเหมาะสม รวมถึงเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ให้
ผู้ใ ช้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ข่ า วสารและใช้ ป ระโยชน์ จ ากสารสนเทศ ที่ มุ่ง ผู้ใ ช้ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางของบริ ก าร โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือช่วยในการทํางานให้ มีประสิทธิภาพในด้ านความถูกต้ อง ความรวดเร็ ว
และสามารถสืบค้ นได้ อย่างกว้ างขวางบนอินเตอร์ เน็ต เพื่อช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ
ได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และถูกต้ อง ซึ่งผู้ใช้ บริ การสามารถเลือกใช้ บริ การตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า
ได้ หลายช่องทาง ได้ แก่
1. ติดต่อด้ วยตนเองที่ เคาน์เตอร์ ยืม - คืน ชัน้ 1
2. ติดต่อทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-552-3500-9 ต่อ 107, 111
3. ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของห้ องสมุด ที่ E-mail : krirk.library@gmail.com
4. ติดต่อผ่าน Facebook สํานักหอสมุด Facebook : krirk-library krirk
6.7 บริ การยืมระหว่ างห้ องสมุด
เป็ นการติดต่อขอยืมหนังสือหรื อสิ่งพิมพ์ (ซึ่งผู้ใช้ ตรวจสอบแล้ วพบว่าไม่มีในสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกริ ก) โดยขอยืมจากเครื อข่ายห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหนังสือเล่มนัน้ ๆ และมี
การติดต่อในเรื่ องความร่ วมมือการยืมระหว่างห้ องสมุด โดยสํานักหอสมุดจะออกใบยืมระหว่างห้ องสมุด
ให้ กบั ผู้ใช้ เพื่อนําไปติดต่อขอยืมด้ วยตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพ้ นระยะเวลาที่กําหนดต้ องมา
ติดต่อขอใบยืมใหม่ซึ่งระเบียบการยืมจะยึดถือตามระเบียบของห้ องสมุด/หน่วยงานนัน้ ๆ โดยผู้ใช้ บริ การ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขอใช้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การสามารถติดต่อได้ ที่เคาน์เตอร์ งานบริ การยืม - คืน
หรื อสอบถามข้ อมูลทางโทรศัพท์ ได้ ที่ 02-552-3500-9 ต่อ 107,111 หรื อ e-mail krirk.library@gmail.com

6.8 บริ การค้ นคว้ าเฉพาะบุคคล (SDI)
เป็ นบริ การเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (SDI) ซึง่ ผู้ใช้ บริ การสามารถแจ้ งความประสงค์
เพื่อขอรับข้ อมูลทรัพยากรสารสนเทศใหม่ในประเด็นวิชาการที่น่าสนใจ โดยผ่านระบบแบบฟอร์ มออนไลน์
จากเว็บไซต์สํานักหอสมุด
6.9 บริ การรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่
เพื่อเป็ นการช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศได้ สะดวกและรวดเร็ ว
ห้ องสมุดได้ จัดทําบรรณานุกรมรายชื่อหนังสือใหม่ในแต่ละเดือน และนําเสนอรายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่ อง
ตามความต้ องการของผู้ใช้
6.10 บริ การหนังสือเร่ งด่ วน
บริ การหนังสือเร่งด่วนเป็ นบริการที่ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ ทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่าง
รวดเร็ วมากยิ่งขึ ้น โดยให้ บริ การใน 2 รูปแบบ คือ
1.ขอดูตวั เล่ม/ขอถ่ายเอกสารใช้ เฉพาะภายในสํานักหอสมุด
(จะดําเนินการให้ ทนั ทีในวันและเวลาเปิ ดทําการ)
2.ยืมใช้ เร่งด่วน (จะดําเนินการให้ ภายในเวลา 1 วันทําการ)
การใช้ บริการ
1. ใช้ บริ การได้ ที่เคาน์เตอร์ งานบริการยืม - คืน และได้ ที่ 02-552-3500-9 ต่อ 107
2. กรอกแบบฟอร์ มขอใช้ บริ การด้ วยตนเอง
3. รับตัวเล่มหนังสือได้ ที่เคาน์เตอร์ งานบริ การยืม - คืน

6.11 บริ การสืบค้ นฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข ้อมูล
E-book.doc

ฐานข ้อมูล
อ เิ ล็ก ทรอนก
ิ ส์. doc

วารสารออนไลน์. doc

หนังสือ พ ิมพ์อ อนไลน์.
doc

6.12 บริ การกระดานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประชุม
-บริ การกระดานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชุม สําหรับอาจารย์ และผู้ใช้ บริ การที่ต้องการ
ประชุมสามารถติดต่อได้ ที่ เคาน์เตอร์ งานบริ การยืม - คืน สํานักหอสมุด
6.13 บริ การแนะนําแหล่ งตีพมิ พ์ เผยแพร่
- บริ การแนะนําแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ ผลงานวิชาการ ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การที่ต้องการ
ตีพิมพ์ลงในวารสาร
6.14 บริ การแนะนําหนังสือเข้ าห้ องสมุด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริ ก เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกห้ องสมุดทุกท่านแนะนําหนังสือและ
สื่อเข้ าห้ องสมุด โดยท่านสามารถแนะนําหนังสือที่เห็นว่ามีคณ
ุ ค่าและมีประโยชน์ควรค่าแก่การอ่าน หรื อ
เป็ นหนังสือที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่การศึกษา การวิจยั หรื อเป็ นหนังสือที่ห้องสมุดควรมี
ให้ บริ การเพื่อตอบสนองผู้ใช้ บริ การในหลากหลายกลุ่ม หนังสือที่แนะนําเข้ ามาจะได้ รับการตรวจสอบว่า มี
ในห้ องสมุดหรื อไม่ โดยมีบรรณารักษ์ เป็ นผู้พิจารณาร่ วมด้ วย ซึง่ การพิจารณาอยูภ่ ายใต้ ความเหมาะสม
และประโยชน์ที่จะได้ รับจากหนังสือเป็ นสําคัญ

6.15 บริ การวารสารและหนังสือพิมพ์
วารสาร
-วารสารภาษาไทย
-วารสารภาษาต่างประเทศ
หนังสือพิมพ์
-หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
-หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
7. การเข้ าใช้ บริการสํานักหอสมุดต้ องปฏิบัตดิ ังต่ อไปนี ้
1. แต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย สํารวมกิริยา และมีความเคารพต่อสถานที่ด้วยการรักษาความสงบ
เงียบอย่างเคร่งครัด ไม่พดู คุยเสียงดัง และไม่ปฏิบตั ิตนเป็ นที่รบกวนผู้อื่น
.2. เมื่อเข้ าใช้ ห้องสมุด ต้ องฝากกระเป๋ า ถุงย่าม แฟ้มเอกสาร และหีบห่อต่าง ๆ ไว้ ในที่ที่จดั ไว้ ให้
โดยเฉพาะ
3. เมื่อออกจากห้ องสมุด ต้ องยินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจหนังสือที่นําออกมาด้ วยทุกเล่มและทุกครัง้
4. ต้ องแสดงบัตรสมาชิกห้ องสมุด / บัตรนักศึกษา / บัตรประจําตัวที่ทางสํานักหอสมุดประสงค์ที่
จะขอตรวจ
5. ผู้ใช้ บริ การสามารถหยิบหนังสือที่ต้องการจากชั ้นได้ เอง และเมื่ออ่านเสร็ จแล้ วให้ วางไว้ บนโต๊ ะ
อ่านหนังสือ เจ้ าหน้ าที่จะเป็ นผู้เก็บหนังสือดังกล่าวขึ ้นชันเอง
้ ยกเว้ น หนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านแล้ วต้ องนําเก็บ
เข้ าที่เดิม
6. ไม่นําอาหาร ขนม หรื อเครื่ องดื่มทุกชนิดเข้ ามาในห้ องสมุด
7. ไม่สบู บุหรี่ และทําความสกปรกภายในห้ องสมุด
8. ไม่ฉีก ตัด หรื อทําลายหนังสือ วารสาร เอกสารและสิง่ พิมพ์ทกุ ชนิดของห้ องสมุด
9. ไม่นําทรัพยากรห้ องสมุดออกไปโดยไม่ได้ ยืมอย่างถูกต้ องตามระเบียบ
10. ไม่เพิกเฉยต่อการนําทรัพยากรห้ องสมุดที่ยืมไปคืนสํานักหอสมุดตามเวลาที่กําหนด
8. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้ใช้ และผู้ยืมทรั พยากรสํานักหอสมุด
 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามประกาศของสํ า นั ก หอสมุ ด หากฝ่ าฝื นผู้ อํ า นวยการ
สํานักหอสมุด หรื อบรรณารักษ์ ที่รับผิดชอบมีอํานาจดําเนินการ ดังนี ้
1. ตักเตือน
2. เชิญให้ ออกนอกบริ เวณสํานักหอสมุด

3. ประกาศให้ ทราบพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น
4. ตัดสิทธิ์การใช้ บริ การสํานักหอสมุด
5. เสนอมหาวิทยาลัยให้ พจิ ารณาโทษทางวินยั
 ผู้ใช้ บริ การห้ องสมุดจะต้ องรั บผิดชอบต่ อทรั พยากรห้ องสมุดที่ยืมไป ดังนี ้
1. ผู้ยืมต้ องรับผิดชอบในการชํารุ ดเสียหาย หรื อสูญหายของหนังสือที่ยืมนับตังแต่
้ เวลาที่ยืมออก
จากห้ องสมุดจนกระทัง่ ถึงเวลาส่งคืน และให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ยืมที่จะต้ องตรวจสิ่งที่ชํารุ ดเสียหายก่อนที่จะ
นําหนังสือออกไปจากห้ องสมุด
2. ผู้ยืมจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซมเมื่อมีการชํารุ ดเสียหายเกิดขึ ้นตามจํานวนเงินที่
ห้ องสมุดได้ จ่ายไปเพื่อการนั ้น
3. ในกรณีที่ทรัพยากรห้ องสมุดเกิดสูญหายผู้ยืมจะต้ องกระทําดังนี ้
 ผู้ยืมจะต้ องชําระเงินเป็ น 2 เท่าของราคาหนังสือที่ทําสูญหาย หรื อตามราคาประเมิน
ของสํานักหอสมุดบวกกับค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ 50 บาทของราคาหนังสือเล่มนั ้น
 ในกรณีที่หนังสือเล่มดังกล่าวเกินกําหนดส่งตามที่สํานักหอสมุดกําหนดไว้ ผู้ยืมจะต้ อง
ชําระเงินค่าปรับวันละ 25 บาทต่อเล่ม
4. ในกรณีที่ผ้ ยู ืมไม่นําทรัพยากรห้ องสมุดมาส่งตามเวลาที่กําหนดไว้ และมิได้ นําหนังสือดังกล่าว
มาต่ออายุการยืม ผู้ยืมจะต้ องชําระค่าปรับดังนี ้
 วัสดุตีพิมพ์ที่สามารถยืมออกนอกห้ องสมุดได้ ถ้ าไม่นําส่งตรงตามกําหนด ผู้ยืมจะต้ อง
เสียค่าปรับวันละ 25 บาทต่อ 1 ม้ วน
5. ผู้ใช้ ที่ปฏิเสธในการเสียค่าปรับ หรื อไม่ส่งทรัพยากรห้ องสมุดทุกชนิดคืนตามกําหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ หรื อไม่ชําระค่าหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ทําชํารุดหรื อสูญหาย สํานักหอสมุดจะตัดสิทธิการยืมของบุคคล
ผู้นนดั
ั ้ งนี ้
 นักศึกษาปั จจุบนั ที่ไม่ยอมเสียค่าปรับหรื อไม่ส่งสิ่งพิมพ์คืนสํานักหอสมุดจะเสนอเรื่ อง
ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาโทษต่อไป
 นักศึกษาปี สุดท้ ายที่ไม่ยอมเสียค่าปรับหรื อไม่ส่งสิ่งพิมพ์คืนสํานักหอสมุดจะเสนอเรื่ อง
ต่อคณบดีเพื่อยับยังการอนุ
้
มตั ิปริ ญญา
 นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ ที่ ล าออกจากมหาวิ ท ยาลั ย ต้ องปลดหนี ก้ ั บ
สํานักหอสมุดให้ เรี ยบร้ อยเสียก่อน

9. ขัน้ ตอนการสืบค้ นทรั พยากรสารนิเทศทางอินเตอร์ เน็ต

ขัน้ ตอนที่ 1 ให้ เข้ า http://library.krirk.ac.th และไปเลือกที่ระบบสืบค้ นทรัพยากรสารนิเทศ
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกฐานข้ อมูลที่ต้องการสืบค้ น ซึง่ มีทั ้งหมด 9 ฐาน

ขัน้ ตอนที่ 3 พิมพ์คําค้ น เช่น หัวเรื่ อง คําสําคัญ ชื่อเรื่ อง ชื่อผู้แต่ง
ชื่อวารสาร เป็ นคําค้ น เมื่อพิมพ์คําค้ นที่ต้องการแล้ วให้ ใส่เครื่ องหมาย

ขัน้ ตอนที่ 4 จะปรากฏหน้ าจอแสดงคําค้ นที่ต้องการให้ เลือกข้ อความที่ต้องการโดยใช้ ลกู ศรคลิก
ในช่อง คลิกปุ่ มแสดงข้ อมูลที่เลือก

รายละเอียดข้ อมูลที่ได้ เลือกไว้

10. ขัน้ ตอนการต่ ออายุการยืมสารนิเทศ

คลิก

*หมายเหตุ เข้ าใช้ ระบบใน http://library.krirk.ac.th

คลิก
คลิก Renew

11. หนังสือพิมพ์ ออนไลน์

https://www.bangkokpost.com/
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