
บริการของศูนย์�วิทยบริการ (Services of Resource Center)  
 
บรกิารช้ัน 1  

1.  บรกิารยืม – คืนหนังสือ และโสตทัศนศึกษา  
2.  บรกิารตอบคําถาม และชว่ยการค้�นคว้�า  
3.  บรกิารวารสาร หนงัสือพิมพ�์ จุลสารทั้งปัจจุบัน และล�่วงเวลา  

4.  บรกิารสืบค้�นทรัพยากรสารสนเทศ จากเครือ่งคอมพิวเตอร�์ OPAC  

5.  บรกิาร (ยืม) หนังสือด�้วยตนเอง ผ�่านเครือ่งยืมอัตโนมัต ิ 

6.  บรกิาร (คืน) หนังสือด�้วยตนเอง ผ�่านเครือ่งคืนอัตโนมตั ิ 

7.  บรกิารอ่�านหนังสือ e-Book ด้�วย ipad  

8.  บรกิารห�้อง Coffee  
9.  ห้องผลิตสื่อการเรยีนการสอน 
 

บรกิารช้ัน 2  
1.  บรกิารหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 349  
2.  มุมหนังสอืตลาดหลักทรัพย์�  
3.  บรกิารห�้องคน้คว้�ากลุ�่มย�่อย  
4.  บรกิารมุมหนังสอืคุณธรรม                      
5.  บรกิารสืบค้�นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร�์ OPAC  
 

บรกิารช้ัน 3            
1.  บรกิารหนังสือทั่วไป หมวด 350 - 639  
2.  มมุอาเซียน  
3.  บรกิารมุมหนังสอืซไีรต์       �  
4.  บรกิารห�้องค�้นคว้�ากลุ�่มย�่อย  
5.  บรกิาร Internet Zone  
6.  บรกิารสืบค้�นทรัพยากรสารสนเทศ จากเครือ่งคอมพิวเตอร�์ OPAC 

7.  บริการ (ยืม) หนังสือด�้วยตนเอง ผ�่านเครือ่งยืมอัตโนมัต ิ 



บรกิารช้ัน 4  
1.  บรกิารหนังสือทั่วไป หมวด 640 - 999  
2.  บรกิารหนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย เยาวชน  
3.  บรกิารสื่อโสตทัศนวัสด ุ 
4.  หนังสือดีร�้อยเล�่มทีค่นไทยควรอ่�าน  

5.  บรกิารห�้องค�้นคว้�ากลุ�่มย�่อย  
6.  บรกิาร Internet Zone  
7.  บรกิารสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จากเครือ่งคอมพิวเตอร� OPAC 
 

บรกิารช้ัน 5  
1.  บรกิารหนังสืออ�้างอิง งานวิจัย งานวิทยานิพนธ�์ และสิ่งพมิพ์�รัฐบาล  

2.  ห้�องจากวิทยาลัยครู สู�่มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง  
3.  บรกิาร Internet Zone  
4.  บรกิารสืบค้�นทรัพยากรสารสนเทศ จากเครือ่งคอมพิวเตอร�์ OPAC  
 

บรกิารช้ัน 6  
1.  บรกิารห�้องหนังสือเฉลมิพระเกียรต ิ 

2.  ห้�องราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  

3.  บรกิารห�้องประชุม/สัมมนา  
4.  บรกิาร Internet Zone 
 

เวลาเปิดท าการ  
ช่วงเปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.  

นอกเวลาราชการ  เวลา 16.30 – 20.00 น. 
ช่วงปิดภาคการศึกษา  วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.30 น. 
ช่วงเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 16.30 น. 
เวลาปิดทําการ 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดชดเชย  
 และวันที่มหาวทิยาลัยประกาศปิดท าการ 



ข้อปฏิบัติสําหรับผูก้ารเข้�าใช้�บริการศนูย์�วิทยบริการ  
1.  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
2.  เคารพต่อสถานที่ ส ารวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือ กระท าการใดๆ  

 อันเป็นที่ร าคาญแก่ผู้อื่น 
3.  แสดงบัตรประจ าตัว หรือ บัตรสมาชิกทุกครั้ง ที่ศูนย์วิทยบริการขอตรวจ 
4. ไม่สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติด และไม่เล่นการพนันทุกชนิด 

ในศูนย์วิทยบริการ 
5.  ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ 
6.  ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณ ชั้น 2-6 

 (ยกเว้น บริเวณชั้น 1) 
7.  ไม่กระท าการใดๆ ทีก่่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ  

 และทรัพย์สินของศูนย์วิทยบริการ 
8. ไม่น าทรัพยากรสารสนเทศออกจากศูนย์วิทยบริการ โดยไม่ผ่านการยืม 
9.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นก่อนออกจากศูนย์วิทยบริการ 

 10.  หากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
 ศูนย์วิทยบริการ 

 11.  ไม่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาใดๆ ภายในศูนย์วิทยบริการ 
 ก่อนได้รับอนุญาต 

 12.  ก่อนท าการยืมให้ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ หากพบการช ารุด 
 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที มิฉะนั้นผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากร 
 สารสนเทศที่ยืมไป 

 13.  เมื่อเกิดปัญหาในการใช้บริการ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 ศูนย์วิทยบริการ 

 14.  ให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ 

  
 



การทําบัตรสมาชิก 
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
3. ข้าราชการบํานาญ  

ติดต่อขอท าบัตรสมาชิกด้วยตนเอง ณ ศูนยว์ิทยบริการในเวลาท าการ 
4. ประชาชนทั่วไป ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน 

ติดต่อขอท าบัตรสมาชิกด้วยตนเองทีศู่นย์วทิยบริการในเวลาท าการ 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
 

อายุบัตรสมาชิก 
1. บัตรสมาชิกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

หมดอายุตามอายุบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรฐั  
บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลยั หรือ หนังสือสญัญาจ้างแล้วแต่กรณี  
ตามที่มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปางก าหนด 

2. บัตรสมาชิกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
จะหมดอายุเมือ่ส าเร็จการศึกษา หรอื พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

3. บัตรสมาชิกข้าราชการบํานาญมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
เป็นสมาชิกตลอดชีพ 

4. บัตรสมาชิกของประชาชนทั่วไป  
มีอายุ 1 ปี และพ้นสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชกิ  
หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิการเป็นสมาชิก 

 
การต่ออายุบัตรสมาชิก  

ส าหรับประชาชนทั่วไป ต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่ศูนย์วิทยบริการ  
พร้อมค่าบ ารุง (โดยไม่ต้องช าระเงินค่าประกันของเสยีหาย) 

 
 
 
 
 
 



สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือทั่วไป 
 1)  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ยืมได้ 10 เล่ม / 60 วัน 
 2)  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน 
 3)  ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ยืมได้ 10 เล่ม / 30 วัน 
 4)  ประชาชนทั่วไป      ยืมได้ 5 เล่ม / 30 วัน 
ซีดีรอม/วีซีดี/ดีวีดี ประกอบหนังสือ  ยืมได้ 5 แผ่น / 7 วัน 
จุลสาร  ยืมได้ 5 ฉบับ / 7 วัน 
นิตยสารล่วงเวลา  ยืมได้ 5 ฉบับ / 7 วัน 
 

ทรัพยากรสารสนเทศทีไ่ม่�อนุญาตให้ยืมออกนอกศูนย�์วิทยบริการ 
1.  วารสารและนิตยสารฉบับปัจจุบัน  
2.  หนังสือพิมพ์  
3.  หนังสืออ้างอิง 
4.  เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 
อัตราค่าธรรมเนียม ค่�าปรับ และค่�าเสียหายต่�อทรัพยากรสารสนเทศ  

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก  
สําหรับประชาชนทั่วไป 
ค่าบัตรสมาชิก จ านวน 50 บาท 
ค่าบ ารุงรายปี ปีละ 200 บาท 
ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท (จะได้รับคืน หากทรัพยากรสารสนเทศ 
ไม่เสียหายสูญหาย หรือ ลาออกจากการเป็นสมาชิก) 

อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินระยะเวลาที่กําหนด 
1. หนังสือทั่วไป    5 บาท / เล่ม / วัน 
2. สื่อโสตทศันวัสด ุ 50 บาท / แผ่น / วัน 
3. จุลสาร   5 บาท / เล่ม / วัน 
4. วารสาร   20 บาท / เลม่ / วัน 
อัตราคา่ปรับตามข้อ 1. – 4. ปรับได้ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 เล่ม / แผ่น 
 



อัตราค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือทั่วไป 
 1)  ซ่อมแซมได ้ ผู้ยืมไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย  

2)  ซ่อมแซมไม่ได้  ผู้ยืมตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย โดยการจัดซื้อหนังสอืที่เหมือนเดิม
หรือ ใหม่กว่าเดิม หรอื ช าระเงินตามราคาหนังสือ 
หากไม่ปรากฏราคาให้ชดใช้ในอัตรา จ านวนหน้าคูณ 2  
พร้อมทั้งช าระคา่เตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกบริการ 
จ านวน 150 บาท / เล่ม 

สื่อโสตทัศนวัสด ุ 
 ผู้ยืมตอ้งชดใช้ค่าเสียหาย โดยการจัดซื้อสือ่โสตทัศนวัสดทุี่เหมือนเดิม หรือ  
 ใหม่กว่าเดิม หรือ ช าระเงินตามราคาสื่อโสตทศันวัสดุ หากไม่ปรากฏราคา 
 ให้ชดใช้ในอัตราเหมาจ่าย จ านวน 100 บาท  

จุลสาร  
 ผู้ยืมตอ้งชดใช้ค่าเสียหายในอัตราเหมาจ่าย จ านวน 100 บาท  

วารสาร  
 ผู้ยืมตอ้งชดใช้ค่าเสียหายในอัตรา 3 เทา่ของราคาหน้าปก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสืบค�้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC (Opac Search)  
การสืบค้�นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์�วิทยบรกิาร  

ให้�บรกิารสืบค้�นหนังสือออนไลน์�ผ่�านเว็บไซต�์, สมาร�์โฟนในระบบ ios และ android 
 
การใช�้งานผ่�านเว็บไซต์� 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



ดาวน�์โหลด Application เพื่อสืบค้�นผ�่านสมาร์�ทโฟน ระบบ ios 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ดาวนโ์หลด Application เพื่อสืบค้�นผ�่านสมาร์�ทโฟน ระบบ android 
 

 
 

 
บริการ (ยืม) หนังสือแบบอัตโนมัติ (Shelf Chack System)  
การใช้�งานเครือ่ง (ยืม) หนังสืออัตโนมัติ 

 
 



การใช้�งานเครือ่ง (ยืม) อัตโนมตัิ (ยืมแบบ RFID)  
 

 

 



 

 

 



การใช้�งานเครือ่ง (ยืม) อัตโนมตัิ (ยืมแบบ arc) 
 



 



บรกิาร (คืน) หนังสอืแบบอัตโนมัต ิ24 ชั่วโมง (Book Drop System)  
การใช้�งานเครือ่ง (คืน) หนังสืออตัโนมตั ิ
 

 
 
 
 
 
 
 



การใช้�งานเครือ่ง (คืน)  อัตโนมตัิ (คืนแบบใช�้บัตร) 
 



 



การใช้�งานเครือ่ง (คืน) อัตโนมตัิ (คืนแบบไม�่ใช�้บัตร) 
 

 

 
 



การเปลี่ยนรหัสผ�่าน (Change Password) 
 

 
 
 
 
 
 



บริการสืบค้�นฐานข้�อมูล EBSCO Discovery Service: EDS  
EDS คือ  ตั วกลางในการสืบค้ �นแหล่ �งข้ �อมูลจ านวนมาก ท่ีมีความหลากหลาย  EDS                        

ช่วยสืบค้�นเนื้อหาจากฐานข้�อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้�อมูลท่ีถูกกล่�าวถึง, แคตตาล็อกห้�องสมุด และ                    
คอลเล็กชั่นดิจิ ทัลในท้ �องถิ่นอื่นๆ ด้ �วยแพลตฟอร์ �มการค้ �นหาท่ีได้ �รับการท าดัชนีไว้ �ล่ �วงหน้ �า                         
แบบครบถ้�วน ท าให้�การตอบสนองต่�อการสืบค้�นของผู้ใช้�เป็�นไปอย่�างรวดเร็ว โดยใช้�การสืบค้�น                  
แบบ Google Search เป็�นการสืบค้�นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้�อมูลจากทุกฐานข้�อมูลท่ี สกอ. 
บอกรั บ  เ ช่ �น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation แ ละฐานอื่ น ๆ                  
รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้�อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่�านช่�องทางเดียว คือ Single Search 
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ด้�วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น               
ท าให�้คุณเข้�าถึงคอลเล็กชั่นของห้�องสมุดท่ีได้�ผลการสืบค้�นแม่�นย า และมีล าดับความเกี่ยวข�้องมากที่สุด               
 

การเข�้าใช�้บรกิารสืบค้�นฐานข้�อมูล EBSCO  
เข�้าไปที่ http://www.lib.lpru.ac.th/ แล้�วเลอืก EBSCO Discovery Service: EDS 

 

 



บรกิารสืบค้�นฐานข้�อมูล IGLibrary  
ฐานข้�อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส� (E-Book) iG Library เป�็นฐานข้�อมูลออนไลน์�ประเภทหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์� (e-Books) ท่ีรวบรวมเอาหนังสือ และเนื้อหาจากส านักพิมพ์�ต่�างๆ จากท่ัวโลก                    
กว่�า 100 ส านักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา เช่�น วิทยาศาสตร์�และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ � 
แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์� บริหารธุรกิจ มนุษย์และ
สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม การเมืองการปกครอง กฎหมาย หนังสืออ่�านนอกต ารา การ์�ตูน เป็�นต้�น 
สามารถ Print, Copy, Download, Translate, Checkout มาพร้�อมกับเครื่องมือในการสืบค้�นต่�างๆ 
ด้�วยเทคโนโลยี iViewer สามารถรองรับ Smart Phone และ Tablet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บรกิารกฤตภาคข่�าวออนไลน�์  
บริการกฤตภาคข่�าวออนไลน์� (Online News Clipping) ท่ีตัดข่�าวจากหนังสือพิมพ์�ภายใน

จังหวัดล าปาง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่ �านระบบคอมพิวเตอร์�ออนไลน์ ในรูปแบบท่ีคมชัด
สะอาดตา สามารถเลือกดูได้�ท้ังภาพสี และภาพขาว-ด า ข่�าวตัดทุกชิ้น จะได้�รับการจัดเป็�นหมวดหมู่              
�ให�้คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่�าวท่ีสนใจ 

 

 
 
 
 
 


