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ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยบูรพำให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัยเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณภำพและมีควำมเป็นเลิศ 
ทำงวิชำกำร 
 

บริกำรของส ำนักหอสมุด 
กำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
  นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมำชิกห้องสมุด โดยในครั้งแรกของกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด 
ขอให้นิสิตน ำบัตรประจ ำตัวนิสิตมำแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลที่เคำน์เตอร์บริกำร ชั้น 2 ส ำนักหอสมุด  
และกำรเข้ำใช้บริกำรขอให้ใช้บัตรประจ ำตัวนิสิตเป็นบัตรผ่ำนเข้ำประตูอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรับบริกำรอ่ืนๆ 
ทุกครั้ง 
*เจ้ำของบัตรเท่ำนั้นที่มีสิทธิ์ในกำรใช้บัตรสมำชิกห้องสมุด หำกบัตรหำยให้แจ้งส ำนักหอสมุดทรำบทันที 
ที่เคำน์เตอร์บริกำรยืม-คืน ชั้น 2 หรือโทรแจ้งท่ี 0 3810 2476 
 
เวลำกำรให้บริกำร 

ช่วงเวลำ วัน เวลำ 

ภำคเรียนปกติ 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 10.30 – 18.30 น. 

ภำคเรียนฤดูร้อน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ 10.30 – 18.30 น. 

ปิดภำคเรียน 
จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น. 

เสำร์ – อำทิตย์ ปิดบริกำร 
*ปิดบริกำรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
**เวลำเปิด-ปิดบริกำรอำจปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
 
สิทธิกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  นิสิตสำมำรถยืมหนังสือด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ ำตัวนิสิตที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน และยืมต่อ
ออนไลน์ผ่ำนระบบสมำชิก (Parton) จำก WEB OPAC โดยสำมำรถยืมต่อผ่ำนทำงออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง 
ภำยในระยะเวลำก ำหนดส่ง 
 

ประเภทสื่อ ประเภทสมำชิก 
จ ำนวน 

(เล่ม, ชิ้น) 
ระยะเวลำ 

(วัน) 

ค่ำปรับ 
  (บำท/รำยกำร/

วัน) 
หนังสือ 

และวิทยำนิพนธ์ 
 

นิสิตระดับปริญญำตรี 15 10 5 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 30 10 
ข้ำรำชกำร, พนักงำน, ลูกจ้ำง 15 10 
อำจำรย์และนักวิจัย 20 30 
สมำชิกสมทบ 3 10 

สื่อโสตทัศน์ สมำชิกทุกประเภท 3 10 
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  ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ส ำนักหอสมุดจัดให้บริกำรยืมหนังสือได้
โดยไม่ต้องเข้ำมำภำยในอำคำรของส ำนักหอสมุด  ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับหนังสือที่ยืมท่ีจุดบริกำร Drive-Thru 
(บริเวณหน้ำลำนจอดรถของส ำนักหอสมุด) และรับหนังสือนอกเวลำท ำกำรของส ำนักหอสมุดที่ Books in 
Boxes ซึ่งเป็นล็อคเกอร์ใส่หนังสือท่ีผู้ใช้บริกำรร้องขอมำนอกเวลำท ำกำรของส ำนักหอสมุด   ส ำหรับบริกำรทั้ง
สองผู้ใช้บริกำรสำมำรถขอใช้บริกำรได้ผ่ำน (E-Form) ที่เว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด (www.lib.buu.ac.th) 
 
บริกำรรับคืนหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง 

นิสิตสำมำรถส่งหนังสือคืนได้ที่เคำน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 ในเวลำท ำกำรของห้องสมุด นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถส่งคืนหนังสือในกล่องรับคืนหนังสือในบริเวณห้องโถงชั้น 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่ส่งหนังสือ
ภำยในเวลำ 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส ำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่ำเป็นกำรส่งย้อนหลัง 1 วัน ส ำหรับหนังสือ
ส่งเกินก ำหนด ผู้ใช้บริกำรต้องรับผิดชอบค่ำปรับตำมระเบียบ 
 
กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีส ำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริกำรนั้น สำมำรถสืบค้นได้จำกระบบ
คอมพิวเตอร์ผ่ำนโมดูล WEB OPAC โดยเข้ำถึงได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ที่ www.lib.buu.ac.th 
ส ำหรับกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หำกนิสิตสืบค้นจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยสำมำรถสืบค้น 
ผ่ำน Single Sign On ที่หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด 
 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  ส ำนักหอสมุดบริกำรฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำงๆ รวมทั้งฐำนข้อมูลที่
ช่วยในกำรจัดท ำงำนวิจัย และกำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน จ ำนวน 25 ฐำนข้อมูล 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมจ ำนวน 29 ฐำนข้อมูล ดังนี้ 
 

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

1.  ABI/INFORM Collection 
 

กำรบริหำรจัดกำร  
 

1971-ปัจจุบัน 
 

Full Text 
 

2.  Academic Search 
Complete 

สหสำขำวิชำ (ศึกษำศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์) 

1975-ปัจจุบัน 
 

 

Full Text 
 

3.  ACM Digital Library 
 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ                   

1985- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

4.  ACS Web Edition 
 

วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีวเคมี ฟิสิกส์ 
วิศวกรรมเคมี) 

1996-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

5.  Access Phamacy เภสัชศำสตร์ 1975- ปัจจุบัน Full Text 

 

 

http://www.lib.buu.ac.th/
http://www.lib.buu.ac.th/
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ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

6.  CINAHL® PLUS WITH  
 FULLTEXT 

พยำบำลศำสตร์ สำธำรณสุข
ศำสตร์                 

1937-ปัจจุบัน Full Text 

7.  CEIC ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจมหภำคเชิง
สถิติ กำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรเงิน ครอบคลุมทั่วโลก 

 Full Text 

8.  Computer and Applied 
Sciences Complete 
(CASC) 

คอมพิวเตอร์ 1965-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

9.  Emerald 
 

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์  
ศิลปศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
แพทยศำสตร์) 

1989-ปัจจุบัน Full Text 

10. Gale Academic OneFile สหสำขำวิชำ ด้ำนสังคมศำสตร์ 
เทคโนโลยี แพทยศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ  

 Full Text 

11.  ProQuest Dissertations   
       & Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน 
 

FullText/Abstract 

12.  Regional Business News    บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 1922-ปัจจุบัน Full Text 

13.  SPORT Discuss with  
 Full Text 

วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 1997- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

14.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์) 

1861- ปัจจุบัน 
 

Full Text 

15.  Scopus สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ) 

1960-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

16.  SpringerLink (E- 
Journal)                
        

สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สุขภำพ) 

1846-ปัจจุบัน 
 

Full Text 

17.  Web of Science สหสำขำวิชำ (วิทยำศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์) 

2001-ปัจจุบัน Full Text 

18.  Endnote โปรแกรมกำรจัดกำรกำรอ้ำงอิง
และบรรณำนุกรม 

 Full Text 

19.  Turnitin 
 

โปรแกรมกำรตรวจสอบกำร
คัดลอกผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 

20.  อักขรำวิสุทธ์ โปรแกรมกำรตรวจสอบกำร
คัดลอกผลงำนวิชำกำร 

 Full Text 
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ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

21.  Lexicomp ยำและเภสัชศำสตร์  Full Text 

22.  2eBook   สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สุขภำพ) 

2004-ปัจจุบัน e-Book 

23.  Access Engineering 
 

วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์  e-Book 

24.  Cambridge University 
Press 

สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สุขภำพ) 

1960-ปัจจุบัน e-Book 

25.  Dissertation Full Text 
 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

26.  EBSCO eBook 
Collection 

สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สุขภำพ) 

1975-ปัจจุบัน e-Book 

 

ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

ฐำนข้อมูล สำขำที่ครอบคลุม ปี ค.ศ. ลักษณะข้อมูล 

27.  ฐำนข้อมูล “มติชนออนไลน์ 

(Matichon Information 

Center) 

กฤตภำคหรือเนื้อหำฉบับเต็มใน
บำงข้อมูลซึ่งมำจำกวำรสำรในเครือ
มติชน 

 ข่ำว ฉบับเต็ม 

28.  ProQuest Dissertations & 
Theses: Full Text 

สำระสังเขปวิทยำนิพนธ์    
(ปริญญำโท-เอก) 

1997-ปัจจุบัน e-Book 

29.  ScienceDirect สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1974-ปัจจุบัน e-Book 

30.  SpringerLink สหสำขำวิชำ (มนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์) 

1815-ปัจจุบัน e-Book 
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พื้นที่กำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 
  ส ำนักหอสมุดจัดสถำนที่เพ่ือรองรับกำรใช้บริกำรของคณำจำรย์และนิสิตด้วยบรรยำกำศที่เอ้ือ 
ต่อกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงมำก โดยจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ที่หลำกหลำย ได้แก่  
  1.  ห้องศึกษำค้นคว้ำส่วนบุคคลส ำหรับนิสิต จัดมุมศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นสัดส่วนเฉพำะบุคคลส ำหรับ
นิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 
  2.  ห้องค้นคว้ำและเตรียมกำรสอนส ำหรับอำจำรย์ จัดเตรียมห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพำะบุคคลส ำหรับ
อำจำรย์มำใช้ในกำรค้นคว้ำและเตรียมกำรสอน 
   3.  ห้องสัมมนำกลุ่ม ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สำมำรถน ำเสนอข้อมูลเพ่ือกำรอภิปรำยได้อย่ำง
ชัดเจนและน่ำสนใจ (Computer & Interactive Board)  
  4.  ห้องฉำยภำพยนตร์สำมมิติ  
  5.  ห้องศึกษำมัลติมีเดียแบบกลุ่มและเฉพำะบุคคล  
  6.  ห้องอ่ำนหนังสือโซนเงียบ ส ำหรับนิสิตที่ต้องกำรสมำธิในกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  7.  ห้อง Reading Room Café ซึ่งบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม  
  8.  ห้องอ่ำนหนังสือ 24 ชั่วโมง ที่ห้องโถงชั้น 1 เข้ำถึงได้ง่ำย และมีบริกำร WiFi จุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟ  
  9.  Cyber Zone I, II ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในกำรศึกษำค้นคว้ำ ท ำรำยงำน 
หรือท ำวิจัยต่ำงๆ  
  10. Game Zone  พ้ืนที่กำรเรียนรู้ด้วยกำรเล่นเกม จัดเตรียมพ้ืนที่ที่มีบรรยำกำศสบำยๆ  
ให้ควำมผ่อนคลำย และจัดเตรียมเกมฝึกสมองต่ำงๆ ไว้ให้บริกำร   
  11. Books Showroom พ้ืนที่ให้บริกำรหนังสือใหม่ที่จัดบรรยำกำศเหมือนร้ำนหนังสือ ให้ควำมรู้สึก
ผ่อนคลำย และเข้ำถึงได้ง่ำย 
  12. Recreation Zone 
  13. Karaoke Studio 
  14. Nap Zone : Rest, relax & recharge with a nap 

15. ห้อง Mini Studio บริกำรถ่ำยทอดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ รวมถึงผลิตบทเรียนและสื่อกำร
สอนออนไลน์ 
  โดยทุกพ้ืนที่ของห้องสมุดบริกำรด้วย WiFi ที่มีประสิทธิภำพควำมเร็วสูงสุด ทั้งนี้กำรใช้ห้อง 
ศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม นิสิตสำมำรถท ำกำรจองได้ทำงออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th. 
 
กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศ 
 ส ำนักหอสมุดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อให้ 
กำรเรียนกำรสอน กำรท ำวิจัยของคณำจำรย์และนิสิตมีควำมส ำเร็จลุล่วงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้
ส ำนักหอสมุดจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรมดังกล่ำวให้แก่ผู้ใช้บริกำรเป็นประจ ำเดือน สำมำรถตรวจสอบวัน เวลำ ที่
ต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมได้ที่ www.lib.buu.ac.th เมนกูำรฝึกอบรม และลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม 
ได้ทำงออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักหอสมุด โดยมีหลักสูตรดังนี้ 
  1.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ (หลักสูตรภำษำไทย) 
   2.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
  3.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับปริญญำตรี (หลักสูตรภำษำไทย) 
  4.  กำรฝึกอบรมทักษะกำรรู้สำรสนเทศส ำหรับปริญญำตรี (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

http://www.lib.buu.ac.th/
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  5.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรอ้ำงอิงและกำรจัดกำรบรรณำนุกรมและโปรแกรม 
                   กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำร (หลักสูตรภำษำไทย) 
   6.  กำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมกำรอ้ำงอิงและกำรจัดกำรบรรณำนุกรมและโปรแกรม 
                   กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำนวิชำกำร (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 
  นอกจำกนี้นิสิตยังขอรับบริกำร Library Tour ซึ่งเป็นบริกำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุดและบริกำร 
ต่ำง ๆ โดยแจ้งควำมจ ำนงได้ตลอดเวลำท ำกำรที่ โทร. 038-102475 
 
กำรช่วยกำรค้นคว้ำและวิจัย  
  Research Zone หรือเคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ให้บริกำรค ำแนะน ำ 
กำรใช้ห้องสมุดเพ่ือกำรศึกษำและกำรวิจัย ดังนี้ 
  1.  กำรสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  กำรตรวจสอบกำรคัดลอกผลงำน  
  3.  กำรให้บริกำรโปรแกรมเพ่ือกำรวิจัย SPSS  
  4.  บริกำรโปรแกรม Endnote  
  5.  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด  
  6.  กำรรับข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมถึงรับค ำร้องขอกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
พื้นที่ให้บริกำร  
ชั้น 1 ทำงเข้ำห้องสมุด ห้องโถงอ่ำนหนังสือ (Common Room), บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มที่ร้ำน 

Café@Library, หนังสือภำษำต่ำงประเทศก่อน ค.ค. 1997 
ชั้น 2   ทำงเข้ำห้องสมุดประตูอิเล็กทรอนิกส์, บริกำรยืม – คืน, หนังสือภำษำต่ำงประเทศ 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 – ปัจจุบัน, มุม Books Showroom, Research Zone, Mini TCDC Center 
ชั้น 3    หนังสือภำษำไทยฉบับปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน, Korea Studio Corner,  

  Recreation Zone, มุมบริกำรถ่ำยเอกสำร, Inspiring Garden 
ชั้น 4      ศูนย์จีนศึกษำ, วำรสำร,หนังสือพิมพ์, นวนิยำย, วรรณกรรมเด็กและเยำวชน 
ชั้น 5      Quiet Zone, ห้องบัณฑิตศึกษำ, ห้องศึกษำค้นคว้ำเฉพำะบุคคล, วิทยำนิพนธ์, หนังสืออ้ำงอิง,  
  Nap Zone 
ชั้น 6      Edutainment Zone: Cyber Zone I, II, Mini Home Theatre, ห้องศึกษำมัลติมีเดียกลุ่ม,  

ห้องศึกษำมัลติมีเดียเฉพำะบุคคล, บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นทำงอินเทอร์เน็ต,  
        Karaoke Studio, Mini Studio 
ชั้น 7     หนังสือภำษำไทยฉบับปีพิมพ์ก่อน พ.ศ. 2546, ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร, ห้องประชุม,  

 ห้องวรรณกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
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กำรติดต่อสื่อสำร 
E-mail:   library@buu.ac.th 
Facebook:  https://www.facebook.com/BUULibraryFanpage/ 
ID Line: @buulibrary 
เว็บไซต:์  www.lib.buu.ac.th 
โทรศัพท ์ - บริกำรยืม – คืนหนังสือ      038-10-2476 
   - บริกำรยืม – คืนสื่อโสตทัศน์/ บริกำรอินเทอร์เน็ต     038-10-2468 

- บริกำรตอบค ำถำม          038-10-2475,  
06 3329 1199 

       - บริกำรวำรสำร/ หนังสือพิมพ์     038-10-2474 
       - บริกำรน ำชมห้องสมุด/ แนะน ำกำรใช้บริกำร   038-10-2490 

   และอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล  
       - แนะน ำกำรจัดหำหนังสือและสื่อสำรสนเทศต่ำงๆ   038-10-2483 
       - Café@Library        038-10-2489 
       - ส ำนักงำนเลขำนุกำร      038-10-2460 
       - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด         038-10-2499,  

08 1863 7097 
 

 
--------------------------------------- 
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