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 ห้องสมุด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เป็นห้องสมุด

เฉพาะ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบดิวอี้  ซึ่งจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดมี ท้ังหนังสือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ                  

วารสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  ซีดี  หนังสืออ้างอิง โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงานประจ าปี 

รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือเรียน/สื่อสิ่งพิมพ์ท่ี สสวท. จัดท าขึ้น   

  คู่มือเล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อแนะน าและให้ข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

และบริการของห้องสมุด รวมท้ังข้อปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ท่ีจะอ านวยประโยชน์แก่

ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด  

 ห้องสมุด ยินดีให้บริการทุกท่านและพร้อมท่ีจะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการของห้องสมุด ในโอกาสต่อไป 

                     

                 ห้องสมุด 

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                                   (สสวท.) 
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สถาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.  อาคาร 15 ปี ชั้น 3  

   924  สุขุมวิท  พระโขนง  กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02-392-4021  ต่อ 3304    

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. 

หยุด เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขักขัตฤกษ์ 

 

3.1 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุด สสวท. ได้แก่ 

     3.1.1 พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ สสวท.  

     3.1.2 บุคคลท่ัวไป 

3.2 ระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

หนังสือ 10  เล่ม 15 วัน 
วารสารไทย / อังกฤษ 3 ฉบับ 7  วัน 
วารสารไทย / อังกฤษ (ฉบับใหม่) ยืมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และส่งคืนภายใน 9.00 น.

ของวันถัดไป 
ซีด ี 3  รายการ 7 วัน 
วิทยานิพนธ์ / รายงานการวิจัย 5 เล่ม 7 วัน 
หลักสูตร / แบบเรียน คู่มอืครู และ
เอกสาร สสวท. 

3 เล่ม 7  วัน 

หนังสืออ้างอิง  โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 เล่ม 7 วัน 
(ตารางท่ี 1 แสดงระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ)  
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3.3 การด าเนินการกรณีค้างส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

การด าเนินการกรณีค้างส่งคืนหากผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้งานทรัพยากรสารสนเทศต่อ 

ห้องสมุดขอความร่วมมือด าเนินการต่ออายุการยืมให้เรียบร้อย หรือน าส่งคืนทันทีเมื่อครบก าหนด 

3.4 การด าเนินการกรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุด 

กรณีทรัพยากรสารสนเทศช ารุด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบตามค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

3.5 การด าเนินการกรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย 

กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผู้ยืมจะต้องด าเนินการดังนี้ 

-  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ทราบทันที 

-  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาชดใช้ห้องสมุดภายใน 30  วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งหาย 

-  กรณีผู้ยืมไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาทดแทนได้ จะต้องชดใช้                   

เป็นจ านวนเงิน  2 เท่าของราคาทรัพยากรท่ีสูญหายนั้น 

-   กรณีผู้ยืมประสงค์ให้ห้องสมุดเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมา

ทดแทน ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังหมด 

-  กรณีการยืมเกินก าหนด 30  วันแล้ว ผู้ยืมไม่ด าเนินการน าทรัพยากรสารสนเทศมา

คืน  จะต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม/ฉบับ/ชิ้น  จนกว่าจะได้รับคืนหรือหาก

ไม่ได้รับการติดต่อ ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การยืมครั้งต่อไปของบุคคลนั้น 

 

 

 

 

 

(ภาพท่ี 1 แสดงภาพห้องสมุด สสวท.)  
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4.1 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ ELIB 

   ห้องสมุด สสวท. มีเว็บไซต์หลักให้บริหารสืบค้นทรัพยาการห้องสมุดในรูปแบบ 

Online Public Access Catalog หรือเรียกย่อ ๆ ว่า OPAC คือ  http://elib.ipst.ac.th/ เปิด

ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 รูปแบบการสืบค้นสามารถสลับใช้ระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษโดยคลิกปุ่ม                                    วิธีการสืบค้นข้อมูล มี 3 แบบ ดังนี้ 

 4.1.1 การสืบค้นแบบเรียงตามพจนานุกรม (Browse Search) 

 
(ภาพที่ 2 แสดงการสืบค้นข้อมูลแบบเรียงตามพจนานุกรม) 

การสืบค้นข้อมูลแบบเรียงตามพจนานุกรม มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ใส่ค าท่ีต้องการสืบค้นในกรอบ      

2) เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น    Category :  

3) เลือกฐานข้อมูล  Database : คลิกปุ่ม 

4) คลิกปุ่ม Search   (ค้นหา)  เพื่อท าการสืบค้น 

5) ต้องการใส่ค าใหม่ คลิกปุ่ม Reset 



4 
 

ผลการสืบค้น 

• ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูลใด ก็จะปรากฎหน้าจอรายการนั้น  

  เช่น สืบค้น  Subject                            และคลิกไปที่ Heading ท่ีต้องการ (มลพิษ)  

 
(ภาพที่ 3 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลแบบเรียงตามพจนานุกรม)  

• จะปรากฏหน้าจอบัตรรายการท่ีต้องการ 

 
(ภาพที่ 4 แสดงบัตรรายการผลการสืบค้นข้อมูลแบบเรียงตามพจนานุกรม) 
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4.1.2 การสืบค้นจากค าหรือวลี (Keyword Search) 

 
(ภาพที่ 5 แสดงการสืบค้นข้อมูลแบบการสืบค้นจากค าหรือวลี)  

การสืบค้นข้อมูลแบบการสืบค้นจากค าหรือวล ี มีขั้นตอนดังนี ้

1) ใส่ค าท่ีต้องการสืบค้นในกรอบ     Search  Word / Phrase  : 

2) เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น    From :  

 

 
 
3) เลือกฐานข้อมูล  Database : คลิกปุ่ม 

4) คลิกปุ่ม Search    (ค้นหา) เพื่อท าการสืบค้น 

5) ต้องการใส่ค าใหม่ คลิกปุ่ม    Reset 
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ผลการสืบค้น 

• ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูลใด ก็จะปรากฎหน้าจอรายการนั้น  

 

(ภาพที่ 6 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลแบบการสืบค้นจากค าหรือวลี1)  

• คลิกค าท่ีสืบค้นในจอ “รายการค าท่ีพบ” จะปรากฎหน้าจอ “รายการชื่อเรื่อง” เพื่อให้

เลือกเรื่องท่ีต้องการ 

 

(ภาพที่ 7 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลแบบการสืบค้นจากค าหรือวลี2)  



7 
 

 • จะปรากฏหน้าจอบัตรรายการท่ีต้องการ 

 

(ภาพที่ 8 แสดงบัตรรายการผลการสืบค้นข้อมูลแบบการสืบค้นจากค าหรือวลี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่ 9 แสดงมุมอ่านหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด สสวท.) 
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4.1.3 การสืบค้นโดยใช้ค าเชื่อม (Expert Search) 

 
(ภาพที่ 10 แสดงการสืบค้นข้อมูลค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม And)  

การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ค าเชื่อม  มีขั้นตอนดังนี้  

 1) ค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม And (และ)  

  ระบบจะท าการค้นหาระเบียนโดยการเชื่อมค าท่ี 1 และ 2 เข้าด้วยกัน  

         ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน หรือต่างเขตข้อมูลก็ได้  

         สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็น " $ " 

 2) ค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม Or (หรือ)  

  ระบบจะท าการค้นหาระเบียนท่ีอย่างน้อยประกอบด้วยค าใดค าหนึ่งท่ีผู้ใช้ระบุ  

  ซึ่งจะปรากฏอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน หรือต่างเขตข้อมูลก็ได้  

  สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็น " + " 

 3) ค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม Not (ไม่รวม)  

  ระบบจะท าการค้นหาระเบียนท่ีประกอบด้วยค าท่ีผู้ใช้ระบุไว้เป็นค าท่ี 1  

  และไม่มีค าท่ี 2 อยู่ภายในเขตข้อมูลใด ๆ สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็น " - " 

  

แสดงค าเชื่อม 

ค าค้นที่ 1 

ค าค้นที่ 2 
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 4) ค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม Adjacent (ตามหลังด้วย)  

ระบบจะท าการค้นหาระเบียนท่ีประกอบด้วยค าท้ังสองนั้นปรากฏอยู่ติดกัน และ

อยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน โดยค าท่ี 1 ท่ีค้นพบจะอยู่หน้าค าท่ี 2  

  สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็น " ^ " 

 5) ค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม With (กับ)  

  ระบบจะท าการค้นหาระเบียนท่ีประกอบด้วยค าท้ังสองอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน  

  แต่ค าหรือข้อความไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดกัน สัญลักษณ์ท่ีใช้เป็น " ~ " 

 

ผลการสืบค้น 

• ถ้าเลือกสืบค้นจากเขตข้อมูลใด ก็จะปรากฎหน้าจอรายการนั้น  

 
(ภาพที่ 11 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม And)  
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• คลิกค าท่ีสืบค้นในจอ “รายการค าท่ีพบ” จะปรากฎหน้าจอ “รายการชื่อเรื่อง” เพื่อให้

เลือกเรื่องท่ีต้องการ 

 
(ภาพที่ 12 แสดงผลการสืบค้นข้อมูลค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม)  

 

 • จะปรากฏหน้าจอบัตรรายการท่ีต้องการ 

 
(ภาพที่ 13 แสดงบัตรรายการผลการสืบค้นข้อมูลค้นหาโดยใช้ค าเชื่อม) 
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4.2 บรกิารยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

1. การสืบค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
2. การค้นหาหนังสือ

จากชั้นบริการ 
 
 
 
 
3. การยืมทรัพยากร

สารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ) 

เริ่มต้น 

สืบค้นข้อมูลจากระบบ elib / ชั้นบริการ 

แสดงผลการสืบค้น 

ค้นหาหนังสือจากชั้นบริการ 

พบหนังสือ 

บริการช่วยหา

หนังสือ 

พนักงาน พนักงานสมทบ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

บุคคลภายนอก 

 

แสดงบัตร ท ารายการยืม 

รับหนังสือ 

สิ้นสุด 

บริการช่วยค้นคว้า 

Yes 

Yes 

No 

No 
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4.3 บรกิารคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

    การคืนทรัพยากร
สารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

(ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ) 

เริ่มต้น 

น าตัวเล่มท่ียืมมาคืน

เคาน์เตอร์ยืมคืน 

คืนหนังสือตรงก าหนด 

ตรวจสอบหนังสือ                

และก าหนดการคืน 

ช าระค่าปรับ 

เก็บหนังสือขึ้นชั้นบริการ 

สิ้นสุด 

ท ารายการคืน 

No 

Yes 
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5.1 การยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด จ ากัดเฉพาะพนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ สสวท. 

เท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรประจ าตัวประกอบการยืมทุกครั้ง หากปรากฎว่า             

ผู้ยืมมิใช่เจ้าของบัตร  เจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์จะด าเนินการติดต่อเพื่อขอยืนยันกับเจ้าของบัตรก่อน

การยืม           

5.2 บุคคลท่ัวไปให้บริการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดเพื่อถ่ายส าเนาได้ภายใน 1 วัน (เวลา 

8.00 – 16.00 น.) โดยจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน / ใบอนุญาตขับขี่ / บัตรประจ าตัว

นักเรียน  นักศึกษา  ประกอบการยืมทุกครั้ง  

 

6.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

6.2 หากมีสัมภาระกรุณาฝากไว้ท่ีเคานเ์ตอร์ห้องสมุด   

6.3 ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีให้บริการ 

6.4 ไม่คุยหรือส่งเสียงดังจนเกินควร 

6.5 หยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง  

6.6 หนังสือเล่มใดใช้งานเสร็จแล้วให้วางไว้ท่ีโต๊ะหรือน าส่งเจ้าหน้าท่ีบรรณารักษ์ 

6.7 ไม่ขโมย ฉีกหนังสือหรือลักทรัพย์ภายในห้องสมุด 

6.8 ไม่ก่อเหตุวิวาท หรือกระท าการสิ่งใดท่ีไม่สมควรภายในห้องสมุด 

 

 

 

 

  

(ภาพที่ 16 แสดงพ้ืนที่ให้บริการห้องสมุด สสวท.) 



 

 


