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Library
การให้บริการห้องสมุดเป็นศูนย์วทิยบริการ   เป็นการจัดการศูนย์

ทรัพยากรการเรียนรู้  แหล่งการเรียนที่ให้บริการส่ือการสอน    
ส าหรับ  อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน  โดยทีใ่ห้ศึกษาค้นคว้า   
หาความรู้    ด้วยตนเอง ทั้งจากส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ วธีิการ 
อนิเตอร์เน็ต และอยู่ในรูปแบบของส่ือวสัดุอเิลก็ทรอนิกส์



Library
การให้บริการมีอะไรบ้าง
- เป็นแหล่งข้อมูล เป็นแหล่งการศึกษา เป็นแหล่งวฒันธรรม 
เป็นแหล่งนันทนาการ

- เป็นองค์การการบริการ ทีไ่ม่หวงัผลก าไร

- เน้นการบริการ  และจัดหาข้อมูล

- มส่ืีอส่ิงพมิพ์ , ส่ือทีไ่ม่ใช่ส่ิงพมิพ์



การให้บริการมอีะไรบ้าง (ต่อ)
- มพืีน้ทีส่ าหรับท ากจิกรรมต่างๆ และพืน้ทีส่ าหรับการผลติงาน
ของอาจารย์และนักศึกษา

- มเีจ้าหน้าทีท่ีค่วามรู้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลย ีและปฏิบตัิงานได้เต็มเวลา คอยให้ความช่วยเหลือ 
พฒันาทกัษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของแก่ผู้ใช้

- บริการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ อ านวย
ความสะดวกให้ครู อาจารย์ นักศึกษาเข้ามาใช้ได้ตลอดเวลาทีเ่ปิด
ท าการ และบริการอนิเตอร์ Wifi



การให้บริการมอีะไรบ้าง (ต่อ)
- ร่วมมือกบัห้องสมุดอ่ืนเพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกนั และเป็น
ส่วนหน่ึงของเครือข่ายระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ

- สนับสนุนกจิกรรมและการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั

- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ด้วยการให้ส่ิงอ านวยความ
สะดวก จัดบรรยากาศส าหรับการเรียนรู้         แนะน าสถานที่
การเลือกการใช้ส่ือ



การให้บริการมอีะไรบ้าง (ต่อ)
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

- ให้การบริการ ผู้เรียนและเร่ืองทีเ่กีย่วกบัหลกัสูตรการเรียนการ
สอนของคณะวชิา

- บริการให้ผู้เรียนทั้งรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มได้เข้ามาใช้ส่ือ
เพ่ือการเรียนรู้

- จัดหาและจัดซ้ือส่ือการเรียนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมกบัผู้เรียน
และหลกัสูตร



Library
บริการ ยืม - คืน



บรกิารยมื
หนังสือ   ยืมได้ 7 เล่ม  7 วนั

ตรวจสทิธิก์าร
เป็นสมาชิกห้องสมุด

1. เป็นสมาชิกห้องสมุด (อตัโนมัติ)

ยืน่บตัรนกัศกึษา
เพ่ือยืมหนังสือทุกคร้ัง

2. ใช้บัตรนักศึกษายืมหนังสือ

มอบหนงัสอืใหเ้จ้าหน้าที่
เข้าระบบยืมหนังสือ และล้างแถบแม่เหลก็

3. ส่งมอบหนังสือให้กบัเจ้าหน้าที่



บรกิารคนื

คนืไม่ตรงก าหนดปรับ 2 บาท /เล่ม
1. คืนตามก าหนดส่ง

สามารถคนืหนงัสอืไดท้นัที
2. ไม่ต้องใช้บัตรนักศึกษา

มอบหนงัสอืใหเ้จา้หน้าท ี  
เข้าระบบคืนหนังสือ

3. ส่งมอบหนังสือให้กบัเจ้าหน้าที่



หนงัสือทัว่ไป

• 7 เล่ม    7 วนั
• 10 เล่ม 90 วนั
• 7 เล่ม 30 วนั

หนงัสือบนัเทิง

• 7 เล่ม    7 วนั
• 7 เล่ม 15 วนั
• 7 เล่ม 15 วนั

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส 

• 7 แผน่  3 วนั 
• 7 แผน่  3 วนั
• 7 แผน่  3 วนั

นักศึกษา
อาจารย์

เจ้าหน้าที่

การใช้บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ



1. ลงชือ่กอ่นใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต
2. นศ. ใช้บริการได้ทนัท ี  
3. ปิดหน้าต่างการท างานของเวบ็ไซต์ทุกคร้ังหลงัเลกิใช้งาน
4. นศ.ไม่ต้องปิดเคร่ือง  (เจ้าหน้าที่ปิดเคร่ือง)

การบริการ  ช้ัน 3 / 4

Internet



https://www.rmutl.ac.th/

เวบ็ไซต์ มทร.ล้านนา

https://www.rmutl.ac.th/


https://www.rmutl.ac.th/

เวบ็ไซต์ มทร.ล้านนา

https://www.rmutl.ac.th/


เวบ็ไซต์ มทร.ล้านนา พล.

https://plc.rmutl.ac.th/

https://plc.rmutl.ac.th/


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla non mollis elit. Aliquam auctor ligula sed auctor 
venenatis. Aenean sed nulla condimentum, rutrum nulla a, 
eleifend lacus. Nulla iaculis lobortis dui

LOREM IPSUM DOLOR 

เช่น  ไฟฟ้า การเลีย้งสัตว์ปีก  ช่างยนต์     พืช
สวน  การตลาด

1. พมิพ์ค าค้น

กดเลือกห้องสมุดมทร.ล้านนา พษิณุโลก
2. เลือก Location

ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ
เพ่ือการสืบค้น

http://autolib.rmutl.a
c.th/main/index.aspx

3. ปรากฎหน้าต่างหนังสือ

http://autolib.rmutl.ac.th/main/index.aspx


ฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ ภาษาไทย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่... 
http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl

http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl


E-Library
การใช้บริการ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nulla non 
mollis elit. Aliquam auctor ligula sed
auctor venenatis. Aenean sed nulla
condimentum, rutrum nulla a, eleifend
lacus. Nulla iaculis lobortis dui

80%

20%

http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl

ยืมอ่านได้  2 วนั   ระบบจะคืนเองโดยอตัโนมัติ

https://qrgo.page.link/CGos3

E-Book

คู่มือ E-Book

http://www.2ebook.com/new/library/index/rmutl
https://qrgo.page.link/CGos3


เป็นเวบ็ไซต์
หนังสือ eBook
ทีท่างส านักวทิยบริการฯ
มทร.ล้านน มีการบอกรับไว้
ทั้งหมด 363 รายการ

Gale Virtual Reference Library

(eBook)



Gale Virtual Reference Library

(eBook)

สามารถเข้าใช้งานได้ทีน่ี่>>
http://tinyurl.com/gvrl4rmutl

http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=GVRL&u=thrmutl&authCount=1


E-Book sciencedirect

คลิกใชบ้ริการท่ีน้ี.... http://www.sciencedirect.com/

สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2010 - 2015

http://www.sciencedirect.com/


accessengineeringlibrary

สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่>>
https://www.accessengineeringlibrary.com/

เชิญใช้ Access Engineering 

ฐานข้อมูลหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

ด้านวศิวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มากกว่า 10 สาขา 
ประกอบด้วยหนังสือหลกัจากส านักพมิพ์ 
McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ

https://www.accessengineeringlibrary.com/


ฐานขอ้มูล iGLibrary (iG Publishing) All Complete

ฐานขอ้มูลออนไลน  ประเภทหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส (e-Book)

ฉบบัภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบบัเตม็Full Text

ประกอบไปดว้ยหนงัสือจากหลากหลายจากส านกัพิมพ ช่ือดงัทัว่โลก อาทิ
McGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World Science, BEP, 
iSmithers Rapra, ฯลฯ ท่ีครอบคลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร  
วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร  วทิยาศาสตร สุขภาพ สาธารณสุข
มนุษยและสงัคมศาสตร  ฯลฯ สามารถ Download, Copy, Print, Note, 

Bookmark มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ไดก้วา่ 40 ภาษา



สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่>>
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search

http://portal.igpublish.com/iglibrary/search


ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส 

https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2562.php

การบริการฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เป็นการใหบ้ริการการสืบคน้ฐานขอ้มูลออนไลน ในต่าง 
ประเทศเพื่อการใชท้รัพยากร ตามเกณฑ มาตรฐานเดียวกนั และเขา้ถึง
ขอ้มูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบบัเตม็ไดส้ะดวก รวดเร็ว ผา่น
เครือข่ายสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษา UniNet ส านกังานบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีใหบ้ริการ ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูลอา้งอิง 
(Reference Database) จ านวน 11 ฐาน

https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2562.php


http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์

ACM Digital Library

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Web of Science

ProQuest Dissertation & Theses Global

SpringerLink – Journal

American Chemical Society Journal (ACS)

Emerald Management (EM92)

Academic Search Complete (ASC)

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ScienceDirect

ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) 
จ านวน 11 ฐาน

http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php
http://dl.acm.org/
http://ieeexplore.ieee.org/
http://webofknowledge.com/WOS
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://link.springer.com/
http://pubs.acs.org/
https://www.emerald.com/insight
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns015976 &groupid=main&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
http://www.sciencedirect.com/


ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส 
•ACM Digital Library
• เป็นฐานขอ้มูลทางดา้นคอมพิวเตอร และเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก
ส่ิงพิมพ ต่อเน่ือง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวชิาการ ท่ีจดัท าโดย 
ACM (Association for Computing Machinery) ซ่ึง
เน้ือหาเอกสารประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสงัเขป 
article reviews และบทความฉบบัเตม็ ใหข้อ้มูลตั้งแต่ปี 1985-

ปัจจุบนั

https://dl.acm.org/

https://dl.acm.org/
https://dl.acm.org/


•IEEE/IET Electronic Library (IEL)

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and 
Technology (IET) ซ่ึงใน IEL ประกอบดว้ยเอกสารมากกวา่ 1.2 ลา้นจากส่ิงพิมพ มากกวา่ 12,000 ช่ือ

https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


Web of Science

เป็นฐานขอ้มูลบรรณานุกรมและสาระสงัเขปพร้อมการอา้งอิงและอา้งถึง ท่ีครอบคลุมสาขาวชิาหลกัทั้ง
วทิยาศาสตร  สงัคมศาสตร  และ มนุษยศาสตร  จากวารสารประมาณ 9,200 รายช่ือ ใหข้อ้มูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบนั

https://qrgo.page.link/veQdy

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D1avDgHpnDQGHLLHqeu&preferencesSaved=


•ProQuest Dissertation & Theses Global

https://search.proquest.com/pqdtglobal

เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมวทิยานิพนธ ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบบัเตม็ (Full-text) ของ
สถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบนัการศึกษาจากทวีปยโุรป 
ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟรกิา มากกวา่ 1000 แห่ง ประกอบไปดว้ยเอกสารฉบบัเตม็ของวทิยานิพนธ 
ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบนั ไม่นอ้ยกวา่ 1.1 ลา้นรายการ และสาระสงัเขปวิทยานิพนธ ไม่
นอ้ยกวา่ 2.4 ลา้นรายการ

http://search.proquest.com/pqdtglobal
https://search.proquest.com/pqdtglobal


•SpringerLink – Journal

https://link.springer.com/

เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเลก็ทรอนิกส  วิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร สุขภาพ 
ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบบัเตม็ 1,130 ช่ือ ขอ้มูลปี 1997 - ปัจจุบนั

https://link.springer.com/
https://link.springer.com/


American Chemical Society Journal (ACS)

https://pubs.acs.org/

เป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมบทความ และงานวจิยั จากวารสารทางดา้นเคมีและวทิยาศาสตร ท่ีเก่ียวขอ้งโดยรวบรวมจากวารสาร
ทั้งท่ีพิมพ เป็นรูปเล่ม วารสารอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Journals) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้เป็นขอ้มูลฉบบัเตม็(Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 1996

http://pubs.acs.org/
https://pubs.acs.org/


https://www.emeraldinsight.com/

Emerald Management (EM92)

เป็นฐานขอ้มูลครอบคลุมสาขาวชิาทางดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ การเงินและการบญัชี บริหารธุรกิจ 
การจดัการและกลยทุธ 

https://www.emeraldinsight.com/
https://www.emerald.com/insight


ฐานขอ้มูลสหสาขาวชิาท่ีมีขนาดใหญ่และดีท่ีสุด และครอบคลุมสาขาวชิาจ านวนมากท่ีสุดของโลกฐานขอ้มูลหน่ึง 
ประกอบดว้ยจ านวนวารสารท่ีมีขอ้มูลฉบบัเตม็มากกวา่ 8,500ช่ือเร่ือง ยอ้นหลงัไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุก
สาขาวชิาการ ไดแ้ก่ : มานุษยวทิยา, ดาราศาสตร , ชีววทิยา, เคมี, วศิวกรรมโยธา, วศิวกรรมศาสตร , การศึกษาชาติ
พนัธุ &วฒันธรรม, ภูมิศาสตร , กฎหมาย, วสัดุศาสตร , คณิตศาสตร , ดนตรี, เภสชัศาสตร , ฟิสิกส , จิตวทิยา, ศาสนา
และเทววทิยา, สตัวแพทยศาสตร , สตรีศึกษา, สตัววทิยาและสาขาอ่ืน ๆ

Academic Search Complete (ASC)

https://qrgo.page.link/T8Kf5

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
https://qrgo.page.link/T8Kf5


EBSCO Discovery Service Plus Full Text

ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร  ครุศาสตร  ศิลปศาสตร  นิเทศศาสตร  วิทยาการจดัการ

https://qrgo.page.link/ybS2r

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest,uid&custid=ns015976 &groupid=main&profile=eds
https://qrgo.page.link/ybS2r


https://qrgo.page.link/t2TWD

Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ครอบคลมุสาขาวชิาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร ช่วงปี
ของขอ้มูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบนั มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความรู้ความ ความทา้ทายทางวศิวกรรมแบบดั้งเดิมและ
งานวจิยัและเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวจิยัท่ีส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยใีหม่ CASC มีดชันีและ
สาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกวา่ 2,200 รายช่ือ นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลฉบบัเตม็จากวารสารมากกวา่ 1,020 

ช่ือเร่ือง ครอบคลุมสาขาวชิาวิศวกรรมศาสตร , ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร , ระบบเทคโนโลยใีหม่

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih


ScienceDirect

เป็นฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full-text) ของวารสารไม่นอ้ยกวา่ 700 ช่ือเร่ือง ครอบคลุม 4 สาขาวชิา
ไดแ้ก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology &
Microbiology and Social Sciences สามารถดูขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบนั

https://www.sciencedirect.com/

http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla non mollis elit. Aliquam auctor ligula sed auctor
venenatis. Aenean sed nulla condimentum, rutrum nulla
a, eleifend lacus. Nulla iaculis lobortis dui

LOREM IPSUM DOOR 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nulla non mollis elit. Aliquam auctor ligula sed auctor
venenatis. Aenean sed nulla condimentum, rutrum nulla
a, eleifend lacus. Nulla iaculis lobortis dui

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

เป็นการจดัเกบ็ และแสดงเอกสารฉบบัเตม็ (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะขอ้มูลวทิยานิพนธ  
งานวจิยัของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนใหบ้ริการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ระหวา่งหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั/สถาบนั 
167 แห่งเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศฉบบัเตม็พร้อมภาพท่ีตอ้งการไดท้นัที 
โดยปัจจุบนัมีการจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบจดัเกบ็เอกสารในรูปอิเลก็ทรอนิกส 

ระบบฐานข้อมูลจัดเกบ็เอกสารในรูปอเิลก็ทรอนิกส์(Thai Digital Collection)

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