บริการระหวางหองสมุด
เปนบริการที่หองสมุดจัดขึ้นเพื่อชวยใหผูใชบริการไดรับ
เอกสารสิ่งพิมพ$ที่ตองการจากหองสมุดหรือศูนย$สารนิเทศ
ภายในประเทศ โดยการติดตอประสานงานในการขอยืม หรือ
สําเนาขอมูลจากฐานขอมูลที่ไมมีในหองสมุดให หรือออกแบบ
กรอกรายการการใชบริการระหวางหองสมุด ใหผูขอใชบริการไป
ติดตอขอใชบริการดวยตนเองที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ
สามารถดูรายละเอียดไดจากหนา http://www.lib.ru.ac.th/

บริบริการระหว่
างห้ องสมุ
การยืมระหว่
างห้ดองสมุด

ผูมีสิทธิใชบริการ
คณาจารย$/ขาราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ปBจจุบัน
สิทธิของผูรับบริการ
1. ยืมไดเฉพาะทรัพยากรสารนิเทศทีไ่ มมีบริการในสํานัก
หอสมุดกลาง ม.ร.
2. ผูใชบริการทุกประเภทมีสิทธิในการยืมไดครั้งละไมเกิน
3 รายการตอครั้ง

3. แบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดมีอายุใชบริการ
ไดภายใน 7 วัน (หากหมดอายุตองนํามาตออายุการใช
งาน)
4. ตองการยืมเพิม่ ตองคืนเลมที่ยืมอยูกอนมารับแบบกรอก
รายการระหวางหองสมุดใหม
5. จํานวนที่ยืมไดและคาปรับในกรณีที่สงสารนิเทศหลังวัน
กําหนดสงจะขึ้นกับหองสมุดผูเปนเจาของ
ทรัพยากรสารนิเทศเปนผูกําหนด
6. ผูใชบริการตองถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการใชบริการ
อยางเครงครัด
7. ตองคืนสําเนาแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุดให
สํานักหอสมุดกลาง ม.ร. หลังสงคืนทรัพยากรสารนิเทศ
เรียบรอยแลว
ขั้นตอนการขอรับบริการ
1. แจงความประสงค$ขอใชบริการที่เคาน$เตอร$บริการ ชั้น
ลอย อาคาร 3
2. แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวบุคลากร ม.ร./บัตร
ประจําตัว น.ศ. ใบเสร็จคาลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ปBจจุบัน
3. แจงรายการทรัพยากรสารนิเทศที่ตองการ
4. ผูใชและบรรณารักษ$รวมกันตรวจสอบขอมูลทาง
บรรณานุกรม ทาง WebPAC ของหองสมุดที่ผูใช
ประสงค$จะยืมหรือฐานขอมูลสหบรรณานุกรม
5. ผูใชลงทะเบียนขอใชบริการในแบบลงทะเบียนการยืม
ระหวางหองสมุด
6. กรอกขอมูลในแบบกรอกรายการยืมระหวางหองสมุด
(มีสําเนาทุกครั้ง) 1 รายการตอ 1 ชุด

7. ตรวจสอบใหครบถวนสมบูรณ$อีกครั้ง
8. สําหรับในกรณีใหสํานักฯ ดําเนินการสําเนาเอกสารให

จะตองมีคามัดจําเงินคาใชจายสําเนาเอกสารแผนละ 2
บาท รวมคาจัดสงและคาธรรมเนียมการสงเงิน ตาม
อัตราการไปรษณีย$แหงประเทศไทย
บันทึกเปน File สงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส$
เรื่องละ
100 บาท
ไปรษณีย$ธรรมดา เอกสาร 1-50 หนา 15 บาท
เอกสาร 51-100 หนา 30 บาท
เอกสาร101 หนาขึ้นไป 50 บาท
ไปรษณีย$ดวนพิเศษ เอกสาร 1-50 หนา
55 บาท
เอกสาร 51-100 หนา 70 บาท
เอกสาร101 หนาขึ้นไป 85 บาท
ไปรษณีย$อิเล็กทรอนิกส$ ดวยวิธสี แกนเอกสาร
จากตนฉบับ หนาละ 5 บาท
9. สําหรับผูใชที่มีความประสงค$จะไปดําเนินการยืมดวย
ตนเอง บรรณารักษ$จะประทับ วัน เดือน ป\ ของวันที่
ยืม และวันหมดอายุลงในแบบกรอกรายการยืมระหวาง
หองสมุด (ทั้งฉบับจริงและสําเนา)
10. นําสําเนาแบบการใชบริการระหวางหองสมุด สงคืน
บรรณารักษ$ หลังสงคืนทรัพยากรสารนิเทศเรียบรอย
แลว

การรับเอกสารการใชบริการระหวางหองสมุด
ผูใชบริการ สามารถติดตอขอรับเอกสารบริการ
ระหวางหองสมุด ในเวลา 8.30-16.00 น.
ราม 1 รับเอกสารไดที่เคาน$เตอร$บริการชั้นลอย อาคาร 3
โทรศัพท$ 02-310–8646 e-mail:sansita@lib.ru.ac.th
ราม2 รับเอกสารไดที่เคาน$เตอร$บริการชั้น 3
โทรศัพท$ 02-397-6303 ตอ 301
e-mail:yupin@lib.ru.ac.th / rungtiva@lib.ru.ac.th
มหาวิทยาลัย/สถาบันที่สามารถติดตอขอใชบริการ
1. สํานักหอสมุดสถาบั
และทรัพนยากรการเรี
ยนรู มหาวิทฐยาลั
ยขอนแกน
การศึกษาของรั
บาล/
เอกชน ทั้งในประเทศ
2. สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ$มหาวิทยาลัย
และตางประเทศ
3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร$ บางเขน/วิทยาเขตกําแพงแสน/
ดสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)
วิทยาเขตศรีรหองสมุ
าชา
4. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศูนย$บริการความรูทางวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
5. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร$
6. สํานักวิทยบริก(STKS)
าร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. สํานักหอสมุดหองสมุ
กลาง มหาวิดทสถาบั
ยาลัยรามคํ
นวิจาแหง
ัยวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแหง
8. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ$
ประเทศไทย (TDRI)
9. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ/พระราชวังสนามจันทร$/
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ
หองสมุดสถาบั
รี นวิจัยแหงชาติ
10. สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หองสมุดของหนวยงานราชการ
11. สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดตลาดหลั
กทรัพพระจอมเกลาพระนครเหนื
ย$แหงประเทศไทยอ
12. สํานักหอสมุดหองสมุ
กลาง มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
13. หอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
14. ศูนย$บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง
16. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
17. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
18. ศูนย$บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ลของเอกสาร
19.แหลงตรวจสอบขอมู
หอสมุดและคลังความรู มหาวิ
ทยาลัยมหิดล สามารถสืบคนไดจาก
20.1.สําWebPAC
นักหอสมุด มหาวิ
ทยาลัยแมโจ ดที่ผูใชประสงค$จะยืม
ของหองสมุ
21. ศูนย$บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟoาหลวง
2. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Inhouse Databases) ดูที่
22. ศูนย$บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ$
23.http://www.lib.ru.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ วิทยาเขตสุราษฎร$ธานี /วิทยาเขตหาดใหญ/
เขตการศึกษาตรัง/วิทยาเขตภูเก็ต/ฝrายหอสมุดจอห$นเอฟเคนเนดี้
แหลงตรวจสอบขอมูลของเอกสาร สามารถสืบคนไดจาก
24. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25. ศูนย$มานุษยวิทยาสิรินธร (องค$การมหาชน)
26. สํานักหอสมุดและศูนย$การเรียนรู มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
27. สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$

แหลงตรวจสอบขอมูลของเอกสาร สามารถสืบคนไดจาก
แหลงตรวจสอบขอมูลของเอกสาร สามารถสืบคนไดจาก
1. WebPAC ของหองสมุดที่ผูใชประสงค$จะยืม
2. ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Inhouse Databases)
http://www.lib.ru.ac.th
3. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ$ (e-Thesis) ดูที่
http://www.lib.ru.ac.th/

แนะนํา

http://www.lib.ru.ac.th/

บริการระหวางหองสมุด
หนวยบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส$
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มกราคม 2560

