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บริการสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
บริการสารสนเทศ ลักษณะของบริการ 

1. บริการยืม–คืน  
(Circulation Service)   

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้แนะน า
ช่วยเหลือที่ เคาน์เตอร์บริการส าหรับอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ     
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่สามารถยืม-คืน
ได้ ประกอบด้วย หนังสือภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สิ่งพิมพ์รัฐบาล  รายงาน
การวิจัย  ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์  สื่อโสตทัศน์   

2. บริการยืม-คืนด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ   

บริการที่ผู้ใช้สามารถยืม-คืนด้วยตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  โดยไม่ต้องรอหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ จัดไว้ส าหรับบริการ          
ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2  

3. บริการยืม -คืนกรณี พิ เศษ 
(Borrow Special case)  
 

บริการยืม-คืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการมคีวาม
จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน  เช่น  หนังสืออ้างอิง  วารสาร        
โดยก าหนดให้ส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดบริการ  โดยผู้ใช้ติดต่อขอใช้
บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

4. บริการยืมต่อ  
(Renew Service) 

เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ครบก าหนดส่ง แต่ยัง
จ าเป็นต้องใช้ต่อ  โดยยืมต่อได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งด้วยตนเองผ่านฐานข้อมูล
ห้องสมุด  Web  OPAC ไดท้ี ่ https://lib3.msu.ac.th/patroninfo~S0    
หรือน าทรัพยากรสารสนเทศมายืมต่อที่เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ  หรือ เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน ที่ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. บริการหนังสือส ารอง 
(Reserve Service) 

บริการพิเศษส าหรับอาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชา ต่าง ๆ  ในแต่ละภาคการศึกษา  
สามารถสั่งหนังสือภายในส านักวิทยบริการ  เพื่อจัดเป็นหนังสือส ารองให้นิสิตทุก
คนที่เรียนได้อ่าน  โดยนิสิตยืมได้เพียง  1 วัน เพ่ือหนังสือจะหมุนเวียน ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 

6. บริการจองหนังสือ (Hold)   
 

เป็นบริการในกรณีท่ีผู้ใช้บริการตรวจสอบแล้วว่าหนังสือที่ต้องการยืมมีผู้อื่นยืมไป  
สามารถแจ้งความจ านงขอจองหนังสือเล่มนั้น ๆ  ได้ผ่านฐานข้อมูลห้องสมุด 
Web OPAC (https://lib3.msu.ac.th/) และติดต่อขอรับได้ ที่เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน ภายใน 2 วันนับจากวันที่ระบุไว้  หากเกินก าหนดดังกล่าว  จะถือว่าสละ
สิทธิ์และจะน าหนังสือกลับขึ้นชั้นตามปกติ 
 

https://lib3.msu.ac.th/patroninfo~S0
https://lib3.msu.ac.th/
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7 . บ ริ ก าร เรี ย ก คื น ห นั งสื อ 
(Recall)   
 

บริการที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือด่วนแต่มีผู้ใช้คนอ่ืนยืมไปแล้วมีก าหนดส่ง
เป็นระยะเวลานาน  ส านักวิทยบริการมีบริการเรียกคืนหนังสือรายการ นั้น ๆ   
ให้หากผู้ใช้บริการมีความจ าเป็นใช้เร่งด่วน  ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน  
หรือ บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

8. บริการตู้รับคืนหนังสือด้วย
ตนเอง  (Book  Drop)   

บริการทีอ่ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไปเพ่ือให้
สามารถคืนได้ด้วยตนเองตลอด 24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามจุด
บริการต่าง ๆ  ได้แก่ บริเวณ ตลาดน้อย มมส ใหม่,  อาคารบริการกลาง/พลาซ่า
อาคารราชนครินทร์ (RN),  และคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  

9. บริการตอบค าถามและช่วย
การค้นคว้า  
(Reference Service) 

บริการแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการในการสืบค้นสารสนเทศ    
และการใช้บริการของส านักวิทยบริการ  รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ใช้บริการ โดยมีบรรณารักษ์รับข้อค าถามและแนะน า 
การใช้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ 

10. บริการหาหนังสือไม่พบบน
ชั้น (Books could not be 
found on shelves) 

เป็นบริการช่วยเหลือเมื่อผู้ใช้บริการหาหนังสือบนชั้นไม่พบ โดยมีเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด และบรรณารักษ์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
 

11. บริการหนังสือห้องคลัง 
(Warehouse 3) 

บริการช่วยหยิบหนังสือมาให้กับผู้ใช้บริการตามความต้องการ โดยจัดเก็บไว้ที่
ห้องคลัง ณ  ส านักวิทยบริการ B 

12. บริการลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relation 
Management)   

เป็นบริการที่ส านักวิทยบริการพัฒนาขึ้นเพ่ือจัดกระบวนการหรือกิจกรรม ทีน่ ามา
สร้างความสัมพันธ์ ความพึงพอใจ ความประทับใจต่อการบริการให้กับผู้ใช้บริการ  

13. บริการแอพพลิเคชั่น MSU 
Library Go. App    

บริการที่ส านักวิทยบริการพัฒนาขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ
อย่างครบวงจร  ประกอบด้วย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเตือนก าหนด
ส่ง การตรวจสอบการยืมและค่าปรับ และการรับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ     
จากส านักวิทยบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปผ่านโทรศัพท์มือถือ 
ค้นค าว่า MSULibraryGoSmart  

บริการ e-Service 
1 4 . บ ริ ก า ร ส มั ค ร ส ม า ชิ ก
ออนไลน์   

เป็นบริการที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง
มาท่ีส านักวิทยบริการได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์  
ได้ที ่http://golden.msu.ac.th/register/public/ 
 

http://golden.msu.ac.th/register/public/
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15. บริการยืมระหว่างห้องสมุด  
(Interlibrary Load Service)   
 

บริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศฉบับจริง หรือ ส าเนาเอกสาร จากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีบรรณารักษ์ให้ค าแนะน าและ
ด าเนินการให้ โดยคิดค่าใช้จ่ายในอัตราค่าบริการที่แต่ละห้องสมุดหรือสถาบัน
ก าหนด  ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการผ่านออนไลน์โดยสืบค้นสารสนเทศท่ี
ต้องการผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) 
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/pulinet_search.php 
หรือฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL)  
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx 

16. บริการสารสนเทศออนไลน์
(e-service online)หรือ
บรรณารักษ์เสมือน   
 

บริการที่บรรณารักษ์คอยให้ค าแนะน าและตอบค าถามปัญหาที่เกิดจากการใช้
บริการผ่านออนไลน์ หรือผ่านเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ บริการ
ตอบค าถามผ่าน Facebook Fanpage ที่
https://www.facebook.com/librarymsu 
 e-mail : library@msu.ac.th, LINE@, LINE groups, Instagram Webboard 
และโทรศัพท์  

17. บริการตรวจสอบ
คุณภาพวารสาร  
(Journal Quality Service) 
 

บริการช่วยตรวจสอบคุณภาพวารสาร ประกอบด้วย impact factor ,Journal 
Quartile h-index SNIP ฯลฯ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ TCI (Thai Journal 
Citation Index-TCI),Web of Science Scopus, SCImago ฯลฯ 
ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการอ่านออนไลน์ได้ที่ 
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_ResearchSupport.php 

18. บริการ Research 
Support Specialist 
 

บริการช่วยสืบค้นสารสนเทศตามชื่อเรื่องที่ผู้ใช้บริการต้องการจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูล e-book ฐานข้อมูล e-Journal โดยจัดส่งเอกสาร
ฉบับเต็ม (full text) ให้กับผู้ใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
หรือ ช่องทางออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น LINE, Facebook  ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้
บริการอ่านออนไลน์ได้ที่ 
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_Specialist.php 

19. บริการรวบรวม
บรรณานุกรม 
(Bibliography Service) 
 

บริการช่วยรวบรวมรายการข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อ
วิจัยของผู้รับบริการ จากฐานข้อมูลห้องสมุด Web OPAC หรือฐานออนไลน์ 
ต่าง ๆ ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ในศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่ผู้รับบริการ
จะเข้าถึงต่อไป  ผู้ใช้บริการสามารถขอใช้บริการอ่านออนไลน์ได้ท่ี 

http://golden.msu.ac.th/researchsupport/pulinet_search.php
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_ResearchSupport.php
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_Specialist.php
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http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_BibliographyService.ph
p 

20. บริการอบรมการรู้
สารสนเทศ 
( Information Literacy ) 

บริการฝึกอบรมการรู้สารสนเทศให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากร
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ 
และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และประกอบผลงาน
วิชาการ ต่อไป นอกจากนี้หากอาจารย์ นิสิต หรือบุคลากร ต้องการระบุวัน เวลา
ในการอบรมด้วยตนเอง สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบค าถามและ ช่วย
ค้นคว้าชั้น 2 หรือ สมัครออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกท่ีหัวข้อที่สนใจด้านล่าง 
http://golden.msu.ac.th/il/Table-Traningcourse.php 

21. บริการหนังสือท่ียังไม่ออก
บริการ (Book on Process) 

บริการที่ผู้ใช้มีความต้องการใช้หนังสือที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ โดยที่ยังไม่
น าไปข้ึนชั้น โดยมีบรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินการและ
ประสานงาน และส่งมอบหนังสือให้กับผู้ใช้บริการเพื่อยืมต่อไป 
สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://lib3.msu.ac.th/ 

22. บริการน าส่งทรัพยากร
สารสนเทศ   
(Book Delivery Service)   

บริการที่อาจารย์หรือนักวิจัย ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย
บริการ แต่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง  โดย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะด าเนินการน าส่งทรัพยากรสารสนเทศไปยังคณะ/ภาควิชา 
ตามท่ีผู้ใช้บริการร้องขอ และรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ กรณีที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการส่งคืน สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 
http://metal.msu.ac.th/OSS2/OSS/newuser.php?dest=new 

23. บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ออนไลน์  (One Stop Service 
online)   

บริการขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยบริการ (มมส ที่ตั้งเดิม และ มมส 
ที่ตั้งใหม่) โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์  
http://metal.msu.ac.th/OSS2/OSS/newuser.php?dest=new  โดยมี
บรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินการและประสานงานเพ่ือแจ้งผลให้กับผู้ใช้บริการทราบ 
และรับทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 

24. บริการแนะน าสั่งซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

บริการที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการให้ส านักวิทยบริการ
จัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาไว้ส าหรับให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
แนะน าสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
http://ilib.msu.ac.th/acq/req/suggest/ 

http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_BibliographyService.php
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/frm_BibliographyService.php
http://golden.msu.ac.th/il/Table-Traningcourse.php
http://lib3.msu.ac.th/
http://metal.msu.ac.th/OSS2/OSS/newuser.php?dest=new
http://metal.msu.ac.th/OSS2/OSS/newuser.php?dest=new
http://ilib.msu.ac.th/acq/req/suggest/
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บริการเผยแพร่สารสนเทศออนไลน์ 
25.  บริการบรรณนิทัศน์
ออนไลน์   

บริการแนะน าหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ติดตามหนังสือใหม่กับ
ส านักวิทยบริการ โดยออกให้บริการทุกสัปดาห์ สามารถเข้าดูได้ที่ 
https://bibliographymsu.blogspot.com/ 

26. บริการสารสนเทศชวนรู้
สู่นักวิจัย 

บริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารสนเทศสู่นักวิจัยผ่านระบบบริการ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/InformationResearch.php 

27. บริการฐานข้อมูลใช้ฟรี  
(Open Access) 

บริการแนะน าฐานข้อมูลใช้ฟรีที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ประกอบ
ฐานข้อมูล e-book, e-Journal ผ่านเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่ 
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/OpenAccess.php 

28. บริการวารสารออนไลน์
ประกอบหลักสูตร 

เป็นบริการรายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถสืบค้นได้ที่ 
https://library.msu.ac.th/?p=366 

29. บริการข้อมูลทรัพยากร
ประกอบหลักสูตร 

บริการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษาระดับหลักสูตร 
และระดับคณะวิชา  โดยผู้ใชบ้ริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที ่ 
https://library.msu.ac.th/?p=359 

บริการคอลเลคชั่นพิเศษ 
30. บริการสารสนเทศภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ         
ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร   

เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน  สารสนเทศอีสาน มี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  เพ่ือจัดหา  รวบรวม  และให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
ภาคอีสาน  ทุกประเภททั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์  โดยรวบรวมเนื้อหา
อีสานในทุก ๆ  ด้าน  ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ความเป็นอยู่และประเพณี  
การศึกษา  ความเชื่อ  วรรณกรรม  ภาษา  ศิลปะ  การละเล่นพ้ืนบ้าน  การ
พัฒนาชนบท  และการเมืองการปกครอง   
2. เพ่ือจัดระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับอีสานได้ตรงตามความต้องการอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งสารสนเทศให้นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  อาจารย์  นักวิจัย  
และประชาชน  ผู้สนใจทั่วไป  ได้ศึกษาเรื่องราวของภาคอีสาน  อันก่อให้เกิด

https://bibliographymsu.blogspot.com/
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/InformationResearch.php
http://golden.msu.ac.th/researchsupport/OpenAccess.php
https://library.msu.ac.th/?p=366
https://library.msu.ac.th/?p=359
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ประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้า   
4.  เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสานในทุก  ๆ  ด้าน      
5.  เพ่ือด ารงรักษาเรื่องราวของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป   
6.  เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่าง  ภาคอีสานกับภาคอ่ืน ๆ    
ทั้งในประเทศไทย  และต่างประเทศ 

31. บริการสื่อโสตทัศน์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์   

จัดให้บริการสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และบริการต่าง  ๆ  ดังนี้  บริการ
ชุดศึกษาวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา  บริการชุดการศึกษา เทปบันทึกเสียง  บริการชุด
ศึกษาเสียงดิจิทัล  บริการห้องศึกษาค้นคว้า  บริการเครื่องอ่าน  ไมโครฟิช  
บริการชุดคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  บริการห้องศึกษารายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม  บริการส าเนารายการโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา  บริ การห้อง
ประชุมสัมมนา โดยจัดให้บริการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ Digital Learning Park 
อาคารวิทยบริการ B  ชั้น 2  

32. บริการจดหมายเหตุและ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย   

บริการจัดเก็บ  รวบรวมประวัติมหาวิทยาลัย  ประวัติอธิการบดีและผลงาน  ผู้ที่
ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองค า ผู้ที่ ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย  ห้องแสดงนิทรรศการ  
รวมทั้งเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จัดเก็บทั้งรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการโดยให้บริการที่ชั้น  4  ส านักวิทยบริการ  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม  สื บ ค้ น เอ ก า ส ร อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ได้ ที่  
http://archives.msu.ac.th/home/ 

33. ห้องศาสตราจารย์บุญชนะ  
อัตถากร   

เป็นแหล่งสารสนเทศสาขาเศรษฐศาสตร์และวิทยาการจัดการ ให้บริการแก่  
อาจารย์  นิสิต  นักศึกษา และผู้ที่สนใจ  และการรวบรวมเกียรติประวัติของ
ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร  ที่ควรศึกษา  และยกย่อง  โดยมีทรัพยากร
สารสนเทศที่ได้รับบริจาคจากศาสตราจารย์บุญชนะ  อัตถากร  เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง  (ด้านเศรษฐศาสตร์และวิทยาการจัดการ)  โดยให้บริการที่ชั้น  4  
ส านักวิทยบริการ 

34. บริการมุมหนังสือนานาชาติ   บริการหนังสือและสื่อสารสนเทศภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  
จ านวน  6  ภาษา  ได้แก่  จีน  เวียดนาม  เขมร  ลาว  ญี่ปุ่น  และเกาหลี      
โดยจัดบรรยากาศ และสิ่งอ านวยความสะดวก  ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาท่ีชั้น  4  ห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร 
 

http://archives.msu.ac.th/home/
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35. บริการมุมสารสนเทศ
อาเซียน    

จัดให้บริการหนังสือและสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 3      
เสาหลัก จัดนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน สัญลักษณ์ต่างๆ            
ที่เกี่ยวข้อง และของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน จัดให้บริการที่ชั้น 4  
ห้องศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร 

36. มุมภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี (Sejong Corner)   

ส านักวิทยบริการได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ จากศูนย์เซจง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงให้ความแก่นิสิตเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเกาหลี และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ
ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โดยจัดให้บริการที่บริเวณชั้น 4 ห้อง
ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร 

37. มุมความรู้ตลาดหลักทรัพย์  
(Set  Corner)   

สร้างเสริมกิจกรรมของห้องสมุดที่ให้บริการ  “มุมความรู้ตลาดทุน”  สร้างนิสัย
และสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน  ส าหรับผู้ใช้บริการของส านักวิทยบริการ  
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเข้าให้ห้องสมุดให้มากข้ึน และเผยแพร่ความรู้
ด้านตลาดทุนออกสู่ชุมชน  ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว  โดยให้บริการที่ชั้น  3  ส านักวิทยบริการ 

38.  มุมรักษ์สุขภาพ  
(Love Your Health Corner) 

เป็นมุมที่จัดเผยแพร่สารสนเทศด้านการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง เครื่องออกก าลัง
กายอย่างง่าย  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ส าหรับการพักผ่อนแบบสบายๆ  
ผ่อนคลายจากการศึกษาค้นคว้าภายในส านักวิทยบริการ  โดยจัดให้บริการ
บริเวณ ชั้น  2  ส านักวิทยบริการ  

39. มุมคุณธรรม   
(Moral Corner)   

จัดให้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการสารสนเทศด้านการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้ใช้บริการทั่วไป  โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดส่งทรัพยากรสารสนเทศส าหรับจัด
ให้บริการ  งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  จัดให้บริการบริเวณ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 3 ส านักวิทยบริการ   

40. ห้องศึกษาค้นคว้า บริการห้องส าหรับประชุม ท ารายงานหรือค้นคว้าวิจัยเป็นรายบุคคลเดี่ยว  และ
กลุ่มตั้งแต่  3-8  คน  ส าหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สถานที่ติดต่อขอใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  
http://golden.msu.ac.th/self_study/  และติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน 
ชั้น 2 เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่ในขอรับกุญแจ โดยให้บริการที่ชั้น  4  ส านักวิทย
บริการ  

http://golden.msu.ac.th/self_study/
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41.  บริการห้องละหมาด   
(Muslim Praying Room) 

เป็นบริการที่จัดให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวมุสลิมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา  โดยจัดให้บริการบริเวณชั้น 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ห้อง 
ได้แก่   ห้องส าหรับผู้ชาย  และห้องส าหรับผู้หญิง  

42. บริการห้องอ่านหนังสือ  24  
ชั่วโมง   

เป็นบริการที่อ านวยความสะดวก แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยจะได้มีพ้ืนที่ศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง มีบรรยากาศเย็นสบายสงบเงียบ  
เอ้ือต่อการเรียนรู้และคิดงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  สามารถน าคอมพิวเตอร์  
Notebook  มาสืบค้นฐานข้อมูล  ท าการบ้านและใช้บริการ  Wireless         
โดยส านักวิทยบริการได้จัดบริการความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตลอด  24  
ชั่วโมง บริเวณให้บริการประกอบด้วย ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง  1 และ 2            
จัดให้บริการ ณ ส านักวิทยบริการ อาคาร A  และห้องอ่าน 24 ชั่วโมง  3   
จัดให้บริการ ณ ส านักวิทยบริการ อาคาร B   

   
---------------------------- 
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