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ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

คู่่�มืือการใช้้ห้้องสมุืด ปีีีี 2566
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" เป็็นศููนย์์กลางการเรีย์นรู�ตลอดชีีวิิต ทีี่�ทัี่นสมััย์
เพื�อพัฒนาที่�องถิ�นบนพื้นฐานศูาสตร์พระราชีา "

02



CMRU Library
ส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

0-5388-5416

ห้้องสมุืดคู่ณะเทคู่โนโลยีการเกษตรห้้องสมุืดวิทยาลัยแมื�ฮ�องสอน

0-5388-5462
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0-5388-5911 0-5380-223

ส�านักห้อสมุืด (ศ่นย์เวียงบัว)

เวลาเปิีีดท�าการ
 วิันจันที่ร์ - วิันศูุกร์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
 วิันเสาร์ - วิันอาที่ิตย์ ์เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
 * ก�อนสอบ 2 สัป็ดาห์ให�บริการพื้นที่ี�นั�งอ�านช้ัีน 1 เวิลา 20.00 น. - 24.00 น.

ปิีีดบริกาปิีีดบริการ : วัินนักขััตฤกษ์์

ห้้องสมุืด ศ่นย์แมื�ริมื

CMRUL



การสมืัคู่รสมืาชิ้ก
ส�านักห้อสมุืด

04
ปีีระเภทสมืาชิ้ก
ห้้องสมุืด ห้ลักฐาน

1. นักศึกษำ
 ปริญญำตรี
 ปริญญำโท
 ปริญญำเอก

บัตรประจ�ำตัวนักศึกษำ
ใบเสร็จค่ำลงทะเบียน

บัตรประจ�ำประชำชน
หนังสือรับรองกำรเป็นอำจำรย์พิเศษ

บัตรประจ�ำตัวข้ำรำชกำร
หรือ บัตรประจ�ำตัวพนักงำน

บัตรประจ�ำตัวประชำชน
ค่ำธรรมเนียมสมำชิกรำยวัน 20 บำท / วัน
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสมำชิก (รำยปี)
      ค่ำบัตรสมำชิก 100 บำท
      ค่ำบ�ำรุงห้องสมุด 500 บำท
      ค่ำประกันของเสียหำย 1,000 บำท

3. อำจำรย์พิเศษ

4. บุคคลภำยนอก

2. อำจำรย์และบุคลำกร
 อำจำรย์ประจ�ำ
 อำจำรย์โรงเรียนสำธิต   
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่
 ข้ำรำชกำรพลเรือน
 พนักงำนรำชกำร
 พนักงำนมหำวิทยำลัย

SCAN QR CODE
เพื่ออ่ำนรำยละเอียด



จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ

และระยะเวลาที�ให้้ยืมื
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ปีีระเภทวัสดุ
ตีพิมืพ์ / ไมื�ตีพิมืพ์ ปีี.ตรี / ปีีระกาศนียบัตร อาจารย์ / บุคู่ลากรบัณฑิตศึกษา บุคู่ลากรภายนอก

(สมืาชิ้กรายปีีีเท�านัน้)

หนังสือทั่วไป / สิ่งพิมพ์รัฐบำล 15 รำยกำร / 14 วัน 20 รำยกำร / 30 วัน

5 รำยกำร / 14 วัน

3 รำยกำร / วัน

5 รำยกำร / 7 วัน

ไม่อนุญำตให้ยืม

3 รำยกำร / วัน

30 รำยกำร /
1 ภำคกำรศึกษำ

5 รำยกำร / 14 วัน

3 รำยกำร / วัน

สื่อโสตทัศน์เพื่อกำรศึกษำ 5 รำยกำร / 14 วัน

3 รำยกำร / วัน

รวมสิ่งพิมพ์ทุกประเภท 20 เล่ม 25 เล่ม 35 เล่ม 5 เล่ม

ทรัพยำกรใช้ภำยในส�ำนักหอสมุด
หรือยืมทรัพยำกรถ่ำยเอกสำร

(วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย หนังสืออ้ำงอิง 
วำรสำร หนังสือพิมพ์)

(คืนภำยในวันที่ยืม) (คืนภำยในวันที่ยืม) (คืนภำยในวันที่ยืม)(คืนภำยในวันที่ยืม)

ค่ำปรับ 5 บำท / รำยกำร / วัน



บริการ
และพื้นที�ให้้บริการ
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Plearn Zone

Quiet Zone Edutainment Zone Office

Zupzip Zone Zupzip Zone

Zupzip Zone Quiet Zone

ช้ั้น 1 

ช้ั้น 6 ช้ั้น 8 ช้ั้น 7 

ช้ั้น 2 ช้ั้น 3 

ช้ั้น 4 ช้ั้น 5 

- บริกำรยืม-คืนทรัพยำกร (0-538-5921)
- บริกำรวำรสำรและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
- มุมสีเขียว (Green collection)
- มุมแนะน�ำหนังสือใหม่
- ห้องชมภำพยนตร์ 3 มิติ
- CMRU Learning Space
- บริกำรให้ยืมถุงผ้ำ
- บริกำรตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ (Book Drop)

- ศูนย์ตะวันออกกลำงศึกษำ
- งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์
- หนังสืออ้ำงอิง
- สิ่งพิมพ์รัฐบำล
- บริกำรตอบค�ำถำมและช่วยค้นคว้ำ

- ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
  (ห้อง 26071, 26072)
- ห้องโสตทัศนวัสดุ
- จุดชมภำพยนตร์แบบกลุ่ม
- จุดชมภำพยนตร์แบบเดี่ยว
- บริกำรยืม-คืน สื่อมัลติมีเดีย

- ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร
- งำนวิเครำะห์และท�ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
- งำนเทคโนโลยีห้องสมุด

- หนังสือภำษำไทยหมวด 000-339
- วำรสำรและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลำ
- ห้องปฏิบัติศำสนกิจ (ละหมำด)
- ห้องค้นคว้ำกลุ่ม

- หนังสือภำษำไทยหมวด 340-599
- ห้องสมุดนิติศำสตร์
- ห้องซ่อมบ�ำรุงหนังสือ
- ห้องค้นคว้ำกลุ่ม

- หนังสือภำษำไทยหมวด 600-799
- นวนิยำย
- มุมควำมรู้ตลำดหลักทรัพย์ (SET corner)
- ห้องสมุดประชำคมอำเซียน
- ห้องค้นคว้ำกลุ่ม

- หนังสือภำษำไทย หมวด 800-999
- หนังสือภำษำอังกฤษ หมวด 000-999
- หนังสือส�ำหรับเด็กและเยำวชน
- ห้องข้อมูลล้ำนนำ
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- บริกำรยืมต่อด้วยตนเอง 
  (Renew Online : 
  opac.cmru.ac.th)

- บริกำรจองหนังสือ
  ออนไลน์ (opac.cmru.ac.th)

บริการ
ของส�านักห้อสมุืด

สารสนเทศ
ทรัพยากร บริการ

บริการ บริการ

พื้นฐาน

เชิ้งรุก เชิ้งลึก

- หนังสือภำษำไทย
  หมวด 000-339 (ช้ัน 2)
  หมวด 340-599 (ช้ัน 3)
  หมวด 600-799 (ช้ัน 4)
  หมวด 800-999 (ช้ัน 5)
- หนังสือภำษำอังกฤษ 
  หมวด 000-999 (ช้ัน 5)
- ศูนย์ตะวันออกกลำงศึกษำ (ช้ัน 6) 
- ห้องข้อมูลล้ำนนำ (ช้ัน 5)
- ASEAN Collection (ช้ัน 4)
- SET Corner (ช้ัน 4)
- ห้องสมุดนิติศำสตร์ (ช้ัน 3)
- วำรสำร/นิตยสำร (ช้ัน 2)
- หนังสือพิมพ์ (ช้ัน 1)
- Green Collection (ช้ัน 1 และช้ัน 2)
- ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  (www.lib.cmru.ac.th)
 

- บริกำรสนับสนุนกำรวิจัย 
  ช้ัน 6     5911
- บริกำรขอหมำยเลข ISBN 
  ช้ัน 8     5902
- บริกำรให้ค�ำปรึกษำ
  ด้ำนกำรอ้ำงอิงและ
  กำรเขียนบรรณำนุกรม
  ช้ัน 8     5902
- บริกำรรวบรวม
  สำรสนเทศเฉพำะเรื่อง (SDI)
  ช้ัน 6     5911
- บริกำรน�ำส่งเอกสำร (IRDS)
  ช้ัน 1     5921 
  และ ช้ัน 6     5911
- บริกำรข่ำวสำรสำรทันสมัย   (CAS) 
ช้ัน 2     5910
- บริกำรอบรมทักษะกำรรู้
  สำรสนเทศ (ติดตำมรำยละเอียด
  ได้ที่ www.lib.cmru.ac.th)

- บริกำรยืม-คืน
- บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
  (CMRU WEB OPAC : opac.cmru.ac.th)
- บริกำร Free WIFI
- บริกำรห้องค้นคว้ำกลุ่ม 
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* หมำยเหต ุสำมำรถใช้บรกิำรไดภ้ำยในมหำวทิยำลยัเทำ่นัน้ 
หำกตอ้งกำรใช้ฐำนข้อมูลจำกภำยนอกมหำวทิยำลัย ตดิตอ่ขอใช้บรกิำร SSL-VPN
ไดท่ี้งำนเทคโนโลยีห้องสมุด ช้ัน 8 ส�ำนกัหอสมุด โทร.0-5388-5909 E-mail: lib@cmru.ac.th

ฐานข้อม่ืลอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Database
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หนังสือมีชีวิต (Living Books)



100

200

000

ปีีรชั้ญา (Philosophy & Psychology)

ศาสนา (Religion)

วิทยาการคู่อมืพิวเตอร์ สารสนเทศ 
คู่วามืร้่ทั�วไปีี (Generalities)

110 อภิปรัชญำ (Metaphysics)
120 ทฤษฎีควำมรู้ (Epistemology) ควำมเป็นเหตุเป็นผล 
    (causation) ควำมเป็นมนุษย์ (humankind)
130 จิตวิทยำนำมธรรม 
    (Paranormal phenomena, Occult) 
140 ควำมคิดทำงปรัชญำและมุมมองเฉพำะกลุ่ม
    (Specific philosophical schools ) 
150 จิตวิทยำ (Psychology) 
160 ตรรกศำสตร์ ตรรกวิทยำ (Logic)
170 จริยธรรม ศีลธรรม (Ethic, moral philosophy) 
180 ปรัชญำโบรำณ (Ancient) ปรัชญำยุคกลำง      
    (medieval) ปรัชญำตะวันออก (Oriental  
    philosophy) 
190 ปรัชญำตะวันตกยุคใหม่ ปรัชญำคริสเตียนยุคใหม่  
     ปรัชญำยุโรป (Modern Western philosophy)

210 ปรัชญำและทฤษฎีทำงศำสนำ (Natural theology)
220 คัมภีร์ไบเบิล (Bible) 
230 เทววิทยำตำมแนวศำสนำคริสต์ (Christian theology) 
240 ศีลธรรมชำวคริสเตียนและกำรอุทิศเพื่อศำสนำ
     (Christian moral & devotional theology) 
250 ศำสนำคริสต์ในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
     (Christian orders & local church) 
260 สังคมคริสต์ศำสนิกชน องค์กร / งำนสังคมสงเครำะห์
   ของชำวคริสต์ กำรสวดบูชำสักกำระ 
     (Christian social theology )  
270 ประวัติศำสนำคริสต์ (Christian church history) 
280 นิกำยต่ำง ๆ ในศำสนำคริสต์ 
     (Christian denominations & sects)
290 ศำสนำเปรียบเทียบและศำสนำอื่น ๆ
     (Other & comparative religions)

010 บรรณำนุกรม (Bibliography)
020 บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์
     (Library & information sciences)
030 สำรำนุกรมทั่วไป 
     (General encyclopedic works)
050 นิตยสำร วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
     (General serials & their indexes)
060 องค์กำรและพิพิธภัณฑวิทยำทั่วไป
     (General organizations & museology)
070 สื่อสำรคดี สื่อกำรศึกษำ สื่อข่ำว วำรสำรศำสตร์ 
      (News media, journalism, publishing)
080 รวมเรื่องทั่วไป (General collections) 
090 เอกสำรตัวเขียนและหนังสือหำยำก 
     (Manuscripts & rare books)
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400

300

ภาษา (Language)

สังคู่มืศาสตร์ (Social Sciences)

410 ภำษำศำสตร์ (Linguistics)
420 ภำษำอังกฤษและอังกฤษเก่ำ (แองโกล-แซก็ซัน)
     (English & Old English)
430 ภำษำเยอรมันและภำษำอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (Germanic languages German)
440 ภำษำฝรั่งเศสและภำษำอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (Romance languages French)
450 ภำษำอิตำเลียน ภำษำโรมันและภำษำอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (talian, Romanian languages)
460 ภำษำสเปน โปรตุเกส กำลิเซีย 
     (Spanish & Portuguese languages)
470 ภำษำละติน (ltalic languages, Latin)
480 ภำษำกรีกเก่ำและภำษำกรีกสมัยใหม่
     (Hellenic languages, Classical Greek)
490 ภำษำอื่น ๆ (Other languages)

310 สถิติทั่วไป (General statistics)
320 รัฐศำสตร์ กำรเมือง (Political science)
330 เศรษฐศำสตร์ (Economics)
340 กฎหมำย (Law)
350 รัฐประศำสนศำสตร์ กำรบริกำรรัฐกิจ 
   และกำรบริหำรกองทัพ (Public 
administration)
360 ปัญหำสังคมและบริกำรทำงสังคม 
     (Social services; associations) 
370 กำรศึกษำ (Education)
380 กำรพำณิชย์ (Commerce)
     กำรสื่อสำร (ommunications)
     กำรขนส่ง (transport)
390 ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี ต�ำนำนพื้นบ้ำน
    และคติชนวิทยำ (Customs, etiquette, folklore)

การแบ�งห้มืวดห้ม่ื�
ทรัพยากร



การแบ�งห้มืวดห้ม่ื�
ทรัพยากร
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500
วิทยาศาสตร์

(Natural science & Mathematics)

510 คณิตศำสตร์ (Mathematics)
520 ดำรำศำสตร์ (Astronomy & allied sciences)
530 ฟิสิกส์ (Physics)
540 เคมี (Chemistry & allied sciences)
550 โลกวิทยำและธรณีวิทยำ (Earth sciences)
560 ซำกดึกด�ำบรรพ์และสิ่งมีชีวิตสมัยโบรำณ
     (Paleontology, paleozoology)
570 ชีววิทยำ (Life sciences) 
580 พืช พฤกษศำสตร์ (Botanical sciences)
590 สัตว์ สัตววิทยำ (Zoological sciences)

600
เทคู่โนโลย ี(วิทยาศาสตรป์ีีระยุกต์)
Technology (Applied sciences)

610 แพทยศำสตร์และสุขภำพ
    (Medical sciences and medicine)
620 วศิวกรรมศำสตร ์(Engineering & allied operations)
630 เกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Agriculture)
640 คหกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรบ้ำนเรือนและครอบครัว
     (Home economics & family living)
650 กำรบรหิำรจัดกำร กำรจัดกำรธุรกจิและประชำสมัพนัธ์
     (Management & auxiliary services)
660 วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
     (Chemical engineering)
670 โรงงำน ผลติผลติภณัฑจ์ำกโรงงำน (Manufacturing)
680 โรงงำนผลติสิ่งของส�ำหรบักำรใช้ประโยชนเ์ฉพำะอย่ำง
     (Manufacture for specific uses)
690 อำคำรและกำรก่อสร้ำง (Buildings)



900

800

ปีีระวัติศาสตร์ ภ่มืิศาสตร ์
และวิช้าที�เกี�ยวขอ้ง (Geography & History)

วรรณกรรมื (Literature)

910 ภมูศิำสตรแ์ละกำรทอ่งเที่ยว (Geography and travel)
920 ชีวประวัติ ประวัติบุคคล เครื่องยศ 
     (Biography, genealogy, insignia)
930 ประวตัศิำสตร์โลกยุคโบรำณ (ถงึประมำณ ค.ศ. 499) 
     (History of the ancient world)
940 ประวัติศำสตร์ยุโรป (General history of Europe)
950 ประวัตศิำสตรเ์อเชีย (General history of Asia, Far East)
960 ประวตัศิำสตร์แอฟรกิำ (General history of Africa)
970 ประวัติศำสตร์อเมริกำเหนือ 
     (General history of North America)
980 ประวัติศำสตร์อเมริกำใต ้
     (General history of South America)
990 ประวัติศำสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก 

     (General history of other areas)
      หมู่เกำะมหำสมุทรแปซิฟิก หมู่เกำะมหำสมุทร 
      แอตแลนติก หมู่เกำะอำร์กติก แอนตำร์กติกำ 
      และบริเวณนอกโลก

810 วรรณคดีอเมริกันที่เป็นภำษำอังกฤษ
    (American & Canadian literature)
820 วรรณคดีอังกฤษและอังกฤษเก่ำ (แองโกล-แซกซัน)
    (English & Old English literatures and other  
    literatures commonly translated into English)
830 วรรณคดีเยอรมันและวรรณคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง
    (Literatures of Germanic languages in German)
840 วรรณคดีฝรั่งเศสและวรรณคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง
    (Literatures of French)
850 วรรณคดีอิตำเลียน วรรณคดีโรมันและวรรณคดีอื่น 

     ที่เกี่ยวขอ้ง (Italian, Romanian literatures, in Italian)
860 วรรณคดีสเปน วรรณคดีโปรตุเกส
    (Spanish & Portuguese literatures)
870 วรรณคดีละติน (Italic literatures, Latin)
880 วรรณคดีกรีกคลำสสิกและวรรณคดีกรีกใหม่
    (Hellenic literatures, Classical Greek)
890 วรรณคดีอื่น ๆ (Literatures of other languages)

700
ศิลปีีะและนันทนาการ (The Arts)

710 กำรวำงแผนพื้นที่และสถำปัตยกรรมภูมิทัศน์
    (Civic & landscape art)
720 สถำปัตยกรรม (Architecture)
730 ประติมำกรรม เซรำมิกส์ และงำนโลหะ
     (Plastic arts, sculpture)
740 กำรวำดเส้น และศิลปะตกแต่ง
     (Drawing & decorative arts)
750 จิตรกรรม และกำรเขียนภำพ
     (Painting & paintings (museums))
760 เลขนศิลป์หรือศิลปะกรำฟฟิก กำรพิมพ์ภำพ
     (Graphic arts, printmaking & prints,  
     postage stamps)
770 กำรถ่ำยภำพ ภำพถ่ำย (Photography &  
     photographs)
780 ดนตรี (Music)
790 นันทนำกำร กีฬำ และศิลปะกำรแสดง
    (Recreational & performing arts)

13



กรณีห้นังสือห้ายห้รือช้� ารุด

14

กรณทีี� 1 ช้ดใช้้ดว้ยห้นงัสอื

ชดใช้ด้วยหนังสือช่ือเรื่อง
เดียวกัน
ค่ำด�ำเนินกำร 100 บำท/
เล่ม/รำยกำร
ช�ำระเงินค่ำปรับ
(หำกหนังสือที่หำยเกิน
ก�ำหนดส่ง)

กรณีไม่สำมำรถหำหนังสือช่ือเรื่องเดิม
มำชดใช้ได้ใหช้� ำระเงินเป็น 2 เท่ำของ
รำคำหนังสือ
ค่ำด�ำเนินกำร 100 บำท/เล่ม/รำยกำร
ช�ำระเงินค่ำปรับ
(หำกหนังสือที่หำยเกินก�ำหนดส่ง)

กรณีที� 2 ห้าห้นงัสอืมืาช้ดใช้้ไมื�ได้
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Iinformation
พร้อมพรั่งด้วย

สำรสนเทศ

Library
สนับสนุนกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

Body of
Knowledge

Reading
ส่งเสริมนิสัยรัก

กำรอ่ำน

Access
เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้

ที่หลำกหลำย

Research
สนับสนุนกำรวิจัย Yours

ผู้ใช้เป็นศูนย์กลำง

(Core Value)

เติมเต็มควำมรู้

คู่�านิยมืห้ลัก



" READ TODAY
BETTER TOMORROW "

Library Call Center
0-5388-5911

0-5388-5911

0-5388-5900

www.lib.cmru.ac.th

lib@cmru.ac.th

ส�ำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่


