
รู้จักและใช้บริการห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) 

เมื่อเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องรู้จักเครื่องมือเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักวิธีการ

ค้นหาข้อมูล รู้จักแหล่งที่รวบรวมหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะน ามาใช้ประกอบการเรียนหรือท ารายงาน 

การท าวิทยานิพนธ์  “ศูนย์บรรณสารสนเทศ” ท าหน้าที่เป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ทั้งหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ  ฐานข้อมูลออนไลน์ และ

สารสนเทศออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนการสอน การศึกษา การค้นคว้า 

  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีพ้ืนที่ให้นักศึกษาเข้ามานั่งอ่าน มีคอมพิวเตอร์ เพ่ือการค้นคว้าทรัพยากร

สารสนเทศ มีห้องชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิงใจและเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน มีพ้ืนที่อ านวยความสะดวก

ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งห้องสัมมนากลุ่มที่เป็น Green Learning Space แก่นักศึกษา พร้อมบรรณารักษ์ที่คอย

ให้บริการแนะน า  เป็นที่ปรึกษา  ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยค้นคว้า ให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน

ภายในรั้วมหาวิทยาลัย 

ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างไร? 

  ◊ เป็นสมาชิกห้องสมุด 

    นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบันและมีบัตรประจ าตัวนักศึกษา ถือว่าเป็นสมาชิกของ

ห้องสมุดแล้วเช่นกัน เพียงแต่น าหลักฐานดังกล่าวมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่  

 ◊ ใช้ห้องสมุดได้ที่ไหน อย่างไร 

    เมื่อนักศึกษาเป็นสมาชิกของห้องสมุดหรือศูนย์บรรณสารสนเทศแล้ว สามารถเข้าใช้ได้ทั้งท่ีบางพลี ซ่ึงมี

ที่ตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสาร เป็นอาคาร 6 ชั้น และท่ีวิทยาเขตยศเส ชั้น 3  

  อาคารบรรณสาร : เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 20.00 น. 

      วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 18.00 น.  

 วิทยาเขตยศเส :  เปิดให้บริการ  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 น. 

  ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย 

 การให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา 

 เปิดบริการเฉพาะอาคารบรรณสาร วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 



 ◊ ค้นหนังสือต้องท าอย่างไร 
  มาท่ีเว็บของห้องสมุดหรือศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://lib.hcu.ac.th หรือ 
http://hcu.on.worldcat.org/discovery 

 
 
 

 

ตรวจสอบว่า มีการยืมแล้วหรือไม่ 

     อยู่ที่วิทยาเขตใด ชั้นไหน   จดเลขหมู่เพ่ือไปหาหนังสือ 
 
  ◊ ได้หนังสือแล้วจะยืมอย่างไร 
  นักศึกษาสามารถน าหนังสือมายืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม ของห้องสมุดแต่ละวิทยาเขต ส่วนการคืน
สามารถคืนได้เคาน์เตอร์ยืม-คืนทุกแห่ง หรือที่ตู้รับคืนหนังสือด้วยตนเอง (book drop) ทั้ง 2 วิทยาเขตเช่นกัน 
  ◊ ข้อควรจ าในการยืม  

  ยืมทรัพยากรสารสนเทศติดต่อกันได้ 3 ครั้ง 
   สิทธิในการยืม  

พิมพ์ค าค้น 

http://lib.hcu.ac.th/
http://hcu.on.worldcat.org/discovery


  นักศึกษาปริญญาตรี  ยืมหนังสือ ได้  7 เล่ม นาน 7 วัน และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ  ได้ 3 รายการ  นาน  
3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง 
  นักศึกษาปริญญาโท  ยืมหนังสือ ได้ 10 เล่ม นาน 14 วัน และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ ได้ 3 รายการ  นาน 
3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง 
  นักศึกษาปริญญาเอก ยืมหนังสือ ได้  10 เล่ม นาน 28 วัน และยืมสื่อโสตทัศนวัสดุได้ 3 รายการ  นาน 
3 วัน ต่ออายุการยืมได้ 2 ครั้ง 
         คืนทรัพยากรสารสนเทศช้ากว่าวันก าหนดส่งที่ได้ประทับตราไว้ต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท/ เล่ม/ วัน 

        ◊ อยู่บ้านสืบค้นข้อมูลห้องสมุดหรือฐานข้อมูลออนไลน์ได้หรือไม่ 

  นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลห้องสมุดได้ตลอดเวลา แต่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็น

สมาชิกได้ต้องติดตั้ง VPN โดยศึกษาคู่มือได้ที่ http://lib.hcu.ac.th/index.php/install-vpn ก็สามารถเข้าใช้

ฐานขอ้มูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิกเหมือนกับอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

  ◊ ถ้าต้องการใช้หนังสือที่ห้องสมุดไม่มี จะท าอย่างไร 

  นักศึกษาสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่านหน้าจอการสืบค้น 

 

หรือเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ  6  แห่ง ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเข้าใช้  ได้แก่ 
ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง

คลกิเพื่อขอใช้

บริการ 

http://lib.hcu.ac.th/index.php/install-vpn


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ และส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพียงแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาเมื่อเข้าใช้ 

 ◊ บริการอ่ืนๆ ของห้องสมุด 
   นักศึกษาสามารถใช้บริการต่างๆ อีกมากมายที่ห้องสมุด จัดหาไว้ให้บริการ เช่น 
   บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
  บริการต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่าน  WorldCat Discovery ที่
http://hcu.on.worldcat.org/discovery หรือ http://lib.hcu.ac.th 
  บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าที่หมายเลขภายใน 1472 
  บริการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศจากหน้าจอ  WorldCat Discovery ชั้น 1,2,3,4,5,6 และผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://lib.hcu.ac.th  หรือ http://hcu.on.worldcat.org/discovery   

  บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
  บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก 

   ฐานข้อมูล ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 

   ฐานข้อมูล  CNKI (www.cnki.net) 

   ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (www.iqnewsclip.com) 
  บริการแนะน าการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าวิจัย 
  บริการจองหนังสือ 
  บริการ Book Delivery 
   บริการสารสนเทศตามค าขอ 

  บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาท าการ 
  บริการเสนอซื้อหนังสือ 
  บริการยืมกรณีพิเศษ 
  บริการแนะน าการเขียนรายงานและการท าบรรณานุกรม 

 
 

โทร. 02-312-6300 ต่อ 1418 และ อีเมล์: libhcu@hotmail.com 
เว็บไซต์ : http://lib.hcu.ac.th    FB: http://www.facebook.com/libhcufanpage 

 

ติดต่อ  ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

http://lib.hcu.ac.th/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.cnki.net/
http://www.iqnewsclip.com/
http://www.facebook.com/libhcufanpage


ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 
บริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการโสตทัศนวัสด ุ บริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการพื้นที่นั่งอ่าน 

จุดสืบค้น 
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จุดสืบค้น 
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หนังสือพิมพ ์ บริการห้อง 
ฉายภาพยนตร์ 

หนังสือสาขาสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ 

หนังสือสาขา 
วิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ 

ห้องสมุดภาษาจีน วารสาร 

 ห้องประชุม ห้องสมุดกฎหมาย หอจดหมายเหต ุ ห้องสมุด 
แพทย์แผนจีน 

ห้องสัมมนากลุ่ม 

มุมแสดง 
หนังสือแนะน า/ใหม ่

ห้องสื่อประสม นวนิยาย 
เร่ืองสั้น 

บริการห้องสัมมนากลุ่ม 
บริการเครื่องสแกน

เอกสาร 

สถาบันขงจื่อ 
การแพทย์แผนจีน 

หลักสูตร 

เคาน์เตอร์ 
บริการ  

ยืม-คืน หนังสือ 

 วิทยานพินธ ์ 
ภาคนิพนธ ์

งานวิจัย มฉก. 

สหกิจศึกษา 
โครงงานพิเศษ 

 จุลสาร 

ห้องสมุดวัฒนธรรม 
และศาสนาเต๋า 

 หนังสืออ้างอิง 
หมวดหมู่ A-P,Z 

หนังสืออ้างอิง 
หมวดหมู่ Q-WZ 

ห้องแสดงนิทรรศการ 
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ณ 
ห้องทรงพระอักษร 

 

  หนังสือหายาก ศูนย์บริการเภสัชสนเทศ บริการห้องศึกษาเด่ียว  

  มุมหนังสือ  
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, 

หลวงวิจิตรวาทการ, 
พุทธทาสภิกขุ,

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย, 

คุณธรรม) 

มุมหนังสือสุขภาพ 
(สสส.) 

มุมหนังสือพลังงาน 

  

 


