
ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่
สู่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

1.  บริการห้องสมุด

2.  บริการสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.)
คือหน่วยงานอะไร



ปิดภาคการศึกษา

เปิดภาคการศึกษา

ปิดบริการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

จันทร-์ศุกร์ เปิดบริการ 08.30-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00-17.00 น.

จันทร-์ศุกร์ เปิดบริการ 08.30-16.30 น.

ปิดบริการวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลยั

เวลาเปิดบริการ
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ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ และระหว่างสอบ

จันทร์-ศุกร์  เปิดบริการ    08.30-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ    09.00-24.00 น.

เวลาเปิดบริการ (ต่อ)
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การท าบัตรสมาชิกห้องสมุด

6

แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
ณ เคาน์เตอร์ Information 

อาคารบรรณสาร ชั้น 1 D6372386



เมื่อท่านเป็นสมาชิกห้องสมดุ 

ท่านสามารถใช้บริการ ได้ดังนี้
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สิทธิการยืม

ประเภท

ทรัพยากรสารสนเทศ

จ านวนที่ยืมได้ ระยะเวลา

ในการครอบครอง

หนังสือ ต ำรำ งำนวิจัย

นวนิยำย เรื่องสั้น

20 เล่ม 3 สัปดำห์

ซีดีรอม  

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

10 รำยกำร 3 สัปดำห์

นิตยสำรฉบับย้อนหลัง 5 ฉบับ 1 สัปดำห์
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ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

 หนังสือฉบับพิมพ์ 128,979 เล่ม
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / eBooks 16,499 ชื่อเรื่อง
 วารสารฉบับพิมพ์ 219 ชื่อเรื่อง
 วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ / eJournals 5,058 ชื่อเรื่อง
 สื่อโสตทัศน์ / CD - ROM 11,457  รายการ
 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 54 ฐาน
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เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
http://library.sut.ac.th

10



11

11



กิจกรรมแนะน าห้องสมุดและการค้นคืนสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 การน าชมห้องสมุด
 อบรมการค้นคืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
 อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการอ้างอิง
 ฝึกอบรม / บรรยายพิเศษ ที่สนับสนุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
ทุกเช้าวันพฤหัสบดี 09.00 น. - 12.00 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  http://library.sut.ac.th
หรือนัดหมายล่วงหน้า โทรศัพท์ 3087, 3088  หรือ email : srisui@sut.ac.th
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http://library.sut.ac.th/
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การค้นหาหนังสือหรอืทรัพยากรสารสารสนเทศ

 SUTCat (OPAC) ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศทีศู่นย์บรรณสารฯ 
ให้บริการ  
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การค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
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การค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย

Online database
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ตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์
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ตัวอย่างฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
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การใช้งานอินเทอร์เน็ต (SUT WiFi)
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การยืมหนังสือด้วยตนเอง

ใช้ SUTCat เพื่อค้นหาหนังสือ   
 ค้นได้จาก ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 

หัวเรื่อง หรือ ค าส าคัญ
 จดเลขหมู่หนังสอื
 หาหนังสือที่ชั้น (ภาษาต่างประเทศ

และภาษาไทย จัดเรียงไว้ด้วยกัน)
 น าหนังสือมายืม ณ เครื่องยืม

ด้วยตนเอง (Shelf checkout)  
อาคารบรรณสาร ชั้น 1 18



การคืนหนังสือด้วยตนเอง
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การใช้บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ผล

การพิมพ์ผล เติมเงินค่าพิมพ์ขั้นต่ า 
30 บาท ณ เคานเตอร์ 
Information ชั้น 1

ขาว-ด า หน้าละ 1 บาท
สี         หน้าละ 10 บาท 
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login ด้วยรหัส SUT WiFi



การบริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
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สิ่งอ านวยความสะดวก
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ตัวอย่างบริการจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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เคาน์เตอร์ Information 
บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า

เติมเงินเพื่อพิมพผ์ล

ขอรับ – คืนกุญแจในการใช้ห้องค้นคว้า

บริการ Video on Demand 

ขอยืม iPad, Quicktionary, iPod, 
eBook reader, etc. 

บริเวณชั้นที่ 1
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บริเวณชั้นที่ 2

ที่ตั้งของหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ชั้นหนังสือ



ชั้นที่ 3
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บริการ Video on demand ที่ท่านสามารถเลือกชม
ภาพยนตร์ สารคดี รวมทั้ง เทปบันทึกการเรียน การสอน

ชั้นที่ 3
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บริการวารสารฉบับพิมพ์  ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง
ชั้นที่ 3
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ห้องบรรณสารสาธิต

ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หอ้งสมุด การบรรยายทางวิชาการ 
การแสดงละคร การฉายภาพยนตร์ ฯลฯ บรรจุผู้ชมได้กว่า 100 ที่นั่ง

ชั้นที่ 4
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บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์บรรณสารฯ
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เชิญพบ


