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 หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สํานักหอสมุด       
มหาวิทยาลัยนเรศวร             

 

เวลาเปดบริการ 
 
               วันจันทร - อาทิตย             8.00 -20.00 น. 
                 วันจันทร – อาทิตย  (ชวงปดภาคการศึกษา)       8.00 – 16.30 น. 
                 วันหยุดราชการที่ตรงกับวันจันทร - ศุกร            ปดบริการ 
             โทรศัพท    (055) 261000  ตอ  4748   หัวหนาหองสมุด, 4769  งานบริการ,   
                                   4643  งานยืม - คืน 
                 โทรสาร    (055) 261049         E-mail :  waluleeb@nu.ac.th 
 

สถานที่ตั้ง 
 
                     อาคารคณะแพทยศาสตร  ช้ัน 5  หอง MD513 - MD515 
 

ประวัติ 
 
               หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนหองสมุดที่ขึ้นตรงกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร  ถือกําเนิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เปดการเรียนการสอนในกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ ปจจุบันมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 7 คณะดวยกัน คือ 
               คณะแพทยศาสตร  แบงออกเปน 7 ภาควิชา คือ 
                         ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตรนิวเคลียร 
                         ภาควิชากุมารเวชศาสตรและสูตินรีเวชศาสตร 
                         ภาควิชาศัลยศาสตรและศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
                         ภาควิชาจักษุ  โสต  คอ  และนาสิก 

          ภาควิชาเวชศาสตร  ครอบครัวชุมชน  และอาชีวเวชศาสตร 
          ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวช 
           ภาควิชาอายุรศาสตรและจิตเวชศาสตร 
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              คณะวิทยาศาสตรการแพทย  แบงออกเปน 4 ภาควิชา คือ 
          ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
          ภาควิชาสรีรวิทยา 
          ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
          ภาควิชาชีวเคมี 
 คณะเภสัชศาสตร  แบงออกเปน 3 ภาควิชา คือ 
          ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท 
          ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
          ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

                คณะทันตแพทยศาสตร  แบงออกเปน 5 ภาควิชา คือ 
                        ภาควิชาชีววิทยาชองปาก 
                        ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ 
                        ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 
                        ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 
                        ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย 

 คณะสหเวชศาสตร  แบงออกเปน  4  ภาควิชา คือ 
         ภาควิชากายภาพบําบัด 
         ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
         ภาควิชาเทคนิคการแพทย 
         ภาควิชารังสีเทคนิค 
  คณะพยาบาลศาสตร  แบงออกเปน  2  ภาควิชา คือ 
          ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
          ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล 
  คณะสาธารณสุขศาสตร  แบงออกเปน  4  กลุมวิชา คือ 
          กลุมวิชาชวีสถิติและวิทยาการระบาด 
          กลุมวิชาสงเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม 
          กลุมวิชานโยบายและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
          กลุมวิชาอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
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 ปรัชญา 
 
                  หองสมุดเปนแหลงรวมทรัพยากรทางปญญา  ปลูกฝง  เสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง 
ตลอดชีวิต 
 

ปณิธาน 
                
                 ใหบริการแกบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม 
ความตองการ 
 

วิสัยทัศน 
         
                  เปนหองสมุดชั้นนําในเขตภาคเหนือตอนลางและเปนศูนยกลางประสานงานสารนิเทศ 
ทางการแพทยในระดับประเทศ 
       

พันธกิจ 
 
                หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธะหนาที่ใหบริการ 
ทางวิชาการในทุกรูปแบบแกบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของ 
มหาวิทยาลัยและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงหองสมุดมีสวนรวมในการผลิตบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณภาพ กาวออกไปรับใชสังคมอยางมีคุณคา 
 

เปาประสงค 
 

1.  เพื่อเปนแหลงทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2.  เพื่อใหบริการแกคณาจารยและนิสิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ตลอดจนผูใชบริการ 
     ภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.  เพื่อสนับสนุนสํานักหอสมุด ในดานการบริหารจัดการ และงานเทคนิคของหองสมุดสาขา 

             วิทยาศาสตรสุขภาพ 
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โครงสรางการบริหารหองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

 
                                                                        มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 

สํานักหอสมุด 

 
 
 
สนง.เลขานุการ                               ฝายวารสารและหนังสือพิมพ                          ฝายสื่อโสตฯ            ฝายบริการ 

 
 
        ฝายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะหสนเทศ                                                 หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5  

  

โครงสรางการบริหารงานภายในหองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

 
 

หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 
 
 
 งานบริหารและธุรการ                                  งานเทคนิค                                            งานบริการ 
 
 
       
       งานบริหารหองสมุด                            งานเตรียมกอนวิเคราะห                        งานบริการการอาน 
       งานวางแผน                                                    งานวิเคราะหสนเทศ                              งานบริการยืม-คืน 
       งานสารบรรณ                                  งานเตรียมวารสาร                                  งานสืบคนขอมูลดวย        
       งานการเงินคาปรับ   งานสําเนาสารบัญวารสาร                     ตนเอง 
       งานประชาสัมพันธ                                         งานจัดทําดัชนีวารสาร                           งานบริการ CD-ROM 
       งานสถิติ                                            งานเย็บเลมวารสาร                                งานใหคําปรึกษา 
       งานประสานงานภายนอก                               งานจัดทํากฤตภาค                                 งานบริการหนังสือ  
       งานประสานงานภายใน                   งานจัดทํารายชื่อหนังสือใหม      สํารอง 
                                                                         งานสงหนังสือซอม                         งานบริการจองหนังสือ    
                                                                              งานสํารวจหนังสือ                           งานบริการยืมระหวาง 
                    งานพิมพสันหนังสือ      หองสมุด 
     งานผนึกบัตรกําหนดสง   งานจัดนิทรรศการ 
             หนังสือใหม 
         งานบริการขาวสาร 
             ทันสมัย 
          งานจัดบริการแนะนํา 

    การใชหองสมุด 
                                                                                                                                             งานจัดช้ันหนังสือ 
                                                                                                                                             งานจัดช้ันวารสาร 
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 การดําเนินงานในระยะแรก ( 9 มิถุนายน 2537 – 9 มิถุนายน 2543)      

 
         หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เร่ิมเปดดําเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2537 
ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร 1 ช้ัน 2 หอง ภ 1201 
 

ทรัพยากรหองสมุด 
 

• วัสดุตีพิมพ (Printed Materials) ไดแก หนังสือตํารา หนังสืออางอิง วิทยานิพนธ  
ส่ิงพิมพตอเนื่อง วารสาร จุลสาร กฤตภาค รายงานการวิจัย ส่ิงพิมพรัฐบาล และ Pocket Book 

• วัสดุไมตีพิมพ (Non-Printed Materials) ไดแก วิดีทัศน, CD-ROM , Medical Multimedia on  
CD-ROM และ CAI Program ทางการแพทย 
 

การจัดหองสมุดในระยะแรก 
 

          หอง ภ1201 จัดเปนหองหนังสือตําราภาษาตางประเทศและภาษาไทย  หนังสืออางอิง  

ส่ิงพิมพรัฐบาล  รายงานการวิจัย (จัดหมูหนังสือตามระบบ LC และ NLM) และหนังสือที่มิใช
หนังสือตํารา (จัดเปน Collection หนังสือ Pocket Book) ตูเก็บกฤตภาค  ช้ันวารสาร
ภาษาตางประเทศและภาษาไทย   
จุลสาร ส่ิงพิมพใหเปลาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ และยังจัดเปนสํานักงานหองสมุด  บริการยืม-คืน  
บริการหนังสือจอง  บริการจองหนังสือ  บริการยืมระหวางหองสมุด  งานจัดหมวดหมูหนังสือ 
บริการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอรดวยตนเอง (OPAC)  บริการ CD-ROM, CAI  บริการ Internet 
และบริการหนังสือพิมพ 

            หอง ภ1202     จัดเปนหอง Study Room สําหรับนิสิตที่ทํางานเปนกลุม และอภิปรายกลุม    
          หอง ภ1203      จัดเปนหองเก็บวารสารภาษาตางประเทศฉบับลวงเวลา งานเทคนิคบาง

หนวย เชน งานพิมพซองและบัตรยืม 

 
บุคลากรหองสมุดในชวงเริ่มเปดดําเนินการ 

        1.  นางวลุลี  โพธิรังสิยากร        บรรณารักษชํานาญการระดับ 7   รักษาการหัวหนาหองสมุดฯ 
  2.  ลูกจางชั่วคราว  ปฏิบัติหนาที่บันทึกขอมูล และงานจัดชั้นหนังสือ 
  3.  ลูกจางชั่วคราว  ปฏิบัติหนาที่ใหบริการยืม-คืน และงานจัดชั้นหนังสือ 
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 ฐานขอมูล (Databases) ที่พัฒนาขึ้นเองในขณะนั้น 
 

• MED 1  ฐานขอมูลหนังสือภาษาตางประเทศ 

• MED 2  ฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยและวิทยานิพนธ 

• MED 3  ฐานขอมูลรายงานการวิจัยภาษาตางประเทศ 

• MED 4  ฐานขอมูลรายงานการวิจัยภาษาไทย 

• MED 5  ฐานขอมูล Pocket Book 

• MED 6  ฐานขอมูลส่ิงพิมพรัฐบาล 

• MED 7  ฐานขอมูลวารสารภาษาตางประเทศ 

• MED 8 ฐานขอมูลวารสารภาษาไทย 

• MED 9 ฐานขอมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยและกฤตภาค 

 
การดําเนินงานในระยะปจจุบัน ( 12  มิถุนายน  2543 -  ปจจุบัน  ) 
 
                     เนื่องจากสถานที่หองสมุดเดิมคับแคบ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหยายหองสมุดไปยัง 
คณะแพทยศาสตร ช้ัน 5 และเริ่มเปดใหบริการ ในวันจันทรที่ 12 มิถุนายน 2543 ณ หอง MD514-
515  สวนสถานที่เดิมใหปรับเปน Reading Room ของคณะเภสัชศาสตร โดยมีบุคลากรของคณะ 
จํานวน 2 คน คือบรรณารักษ และเจาหนาที่หองสมุด สวนงานจัดซื้อหนังสือเปนหนาที่ของฝาย 
พัฒนาทรัพยากร สํานักหอสมุด เชนเดิม และงานจัดหมวดหมูหนังสือสาขาเภสัชศาสตรนั้น เปน 
หนาที่ของหองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพเปนผูดําเนินการ (เฉพาะในสวนของหนังสือที่ซ้ือจาก 
เงินงบประมาณแผนดิน) และสงให Reading Room คณะเภสัชศาสตรเพื่อบริการตอไป 
                 การดําเนินงานดานเทคนิค และงานบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
มากกวาเดิม เนื่องจากการเพิ่มจํานวน User License ระบบอัตโนมัติเปน 3 Licenses ดวยกัน คือ 
Circulation Module, OPAC และ Cataloguing Module ซ่ึงลดระยะเวลา และการซ้ําซอนเปน 
อยางมาก 
                 ตอมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 หองสมุดไดทําการปรับขยายพื้นที่ใหบริการเพิ่มขึ้นอีก 
1 หอง คือ หอง MD513 
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 การจัดหองสมุดในระยะปจจุบัน 
 

           หอง MD513       จัดเปนหองหนังสือตําราภาษาไทย  วารสารฉบับปจจุบัน  ฉบับลวงเวลา 

และฉบับเย็บเลม  บริการกฤตภาค จุลสาร และดัชนีวารสาร 

             หอง MD514      จัดเปนหองหนังสือภาษาตางประเทศ  ส่ิงพิมพรัฐบาล  รายงานการวิจัย  

ส่ิงพิมพพิเศษ Pocket Book และวิทยานิพนธ  (จัดหมูหนังสือตามระบบ LC และ NLM)   
บริการยืม-คืน  บริการหนังสือจอง  บริการจองหนังสือ  บริการยืมระหวางหองสมุด  บริการสืบคน 
ขอมูลผานระบบ Internet  บริการโสตทัศนวัสดุ และบริการหนังสือพิมพ 

             หอง MD515      เปนหองทํางานหัวหนาหองสมุดและงานวิเคราะหสนเทศ   
 

บุคลากรหองสมุดในปจจุบัน 
 
1.  นางวลุลี  โพธิรังสิยากร        บรรณารักษเชี่ยวชาญระดับ 9   รักษาการหัวหนาหองสมุดฯ 
 2.  นางรวิวรรณ  ศรีอําไพ          พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ  ปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ 
      งานบริการ 
 3.  นางพิณทิพย  ประหลาดเนตร        ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด      
     ปฏิบัติหนาที่ใหบริการ ยืม-คืน และงานพิมพ 
4.  นางศิริสุข  วงษประยูร         ลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงพนักงานหองสมุด    
     ปฏิบัติหนาที่จัดชั้นหนังสือ  ใหบริการยืม-คืน และงานบันทึกขอมูล 

 
บริการของหองสมุด 
 

• บริการยืม-คืน 

• บริการตอบคําถามเพื่อการคนควา 

• บริการหนังสือสํารอง 

• บริการจองหนังสือ 

• บริการรายชื่อหนังสือใหม 

• บริการยืมระหวางหองสมุด 

• บริการแฟมกฤตภาค 

• บริการบทความทางวิทยาศาสตรสุขภาพประจําสัปดาห  
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 • บริการสําเนาหนาสารบัญวารสารภาษาตางประเทศฉบับปจจุบัน 

• บริการวารสารฉบับปจจุบัน  ฉบับลวงเวลา และฉบับเย็บเลม 

• บริการดัชนีวารสารภาษาไทย 

• บริการสืบคนขอมูลดวยตนเอง (OPAC) 

• บริการสืบคนขอมูลจากระบบ Internet 

• บริการแนะนําการใชหองสมุด  
 

ขอควรปฏิบัติในการใชหองสมุด 
1. นําบัตรหองสมุดมาดวยทุกครั้ง เมื่อยืมหรือคืนหนังสือ 
2. เมื่อเขาหองสมุดโปรดวางกระเปา ถุงยาม และส่ิงของที่ไมตองการใชไวที่ช้ันวางของ    
       สําหรับของมีคา เชน กระเปาเงิน เอกสารสําคัญ ควรนําติดตัวไว 
3.   ปรับสัญญาณโทรศัพทมือถือเปนระบบ Silent หรือ Vibrator 
4.   โปรดแตงกายสุภาพและคํานึงถึงอยูเสมอวา หองสมุดเปนสถานที่ราชการ 
5.   ไมพูดคุยหรือสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน  
6.   กอนออกจากหองสมุด โปรดยื่นสิ่งของใหเจาหนาที่ตรวจทุกครั้ง 
7.   หนังสือหาย ผูใชตองแจงเจาหนาที่หองสมุดทุกครั้ง 

 
ระเบียบการยืมและคาปรับ 

                                                                             
  ชนิดของ                         ประเภท                            จํานวน                                                                   คาปรับเกิน 
  สิ่งพิมพ                           ของผูยืม                          ท่ีใหยืม                         ระยะเวลา                          กําหนดสง 
                                                                                    (เลม) 

                                                   
ทุกประเภท                      อาจารย                                   7                               15 วัน                          วันละ 5 บ./เลม 
ยกเวนหนังสืออางอิง      ขาราชการ/ลูกจาง                    5                                 7 วัน                         วันละ 5 บ./เลม 
และหนังสือสํารอง         บัณฑิตศึกษา                            5                               15 วัน                         วันละ 5 บ./เลม 
                                        นิสิตปริญญาตรี                       5                                 7 วัน                         วันละ 5 บ./เลม 

 
หนังสือสํารอง                    ผูยืม                           คิดจํานวน                            1 คืน                        ชม. ละ 5 บ./เลม 
                                      ทุกประเภท            รวมกับหนังสือทั่วไป                                            วันละไมเกิน 60 บาท                               
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 หมายเหตุ 
 
         1.   หนังสืออางอิง วารสารฉบับปจจุบัน  ฉบับลวงเวลา และฉบับเย็บเลม ไมอนุญาตใหยืม 
ออกจากหองสมุด ยกเวนถายเอกสาร 
         2.   จํานวนสิ่งพิมพทุกชนิดคิดรวมกับสิ่งพิมพที่ยืมจากสํานักหอสมุด 
         3.   ระเบียบการใชหองสมุดของบุคคลภายนอก ใหปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 เร่ือง การใชบริการสํานักหอสมุด พ.ศ. 2545 
 

แผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
 

1. วางแผนการพัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางประสานงานเครือขายทรัพยากรสารนิเทศ 
ทางการแพทยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          2.    พัฒนาหองสมุดใหเปนรูปแบบ Electronic Library 
          3.    พัฒนางานบริการ โดยเฉพาะงาน Electronic Document Delivery Service (EDDS) จาก
ความรวมมือระหวางหองสมุดทางการแพทยในประเทศไทย 
          4.    พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความภาคภูมิใจ/ความโดดเดน 
       
           หองสมุดสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2537 จนถึงปจจุบัน 
เปนเวลากวา 10 ปแลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมาหองสมุดไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง แมวา 
จํานวนบุคลากรยังคงมีจํานวนเทาเดิม ในขณะที่จํานวนนิสิตในกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
ทุกป แตบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ วิริยะ อุทิศกําลังกาย กําลังใจ มีจิตใจบริการ 
อยางเต็มความสามารถ 
           จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการเปนประจําทุกป พบวาผูใชพึงพอใจบุคลากร 
มากถึงมากที่สุดทุกครั้ง นับเปนความภาคภูมิใจของหองสมุดเปนอยางยิ่ง นับไดวาการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรทุกคนประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ 
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