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1. แนะน ำห้องสมุด

ห้องสมุดมหำวทิยำลยัTohoku

• จ ำนวนหนังสือทั้งหมด : 4 ล้ำนเล่ม

• ประวัติ
 มิ.ย. 1907 : ก่อตั้งมหำวิทยำลัย Tohoku Imperial University

 มิ.ย. 1911 : ก่อตั้งห้องสมุด (ห้องสมุดวิทยำเขต Katahira ที่เก็บเอกสำรส ำคัญใน

ปัจจุบัน)

 พ.ค. 1949 : ก่อตั้งมหำวิทยำลัย Tohoku (ระบบใหม่)

 พ.ย. 1973 : ย้ำยห้องสมุดกลำงไปยังวิทยำเขต Kawauchi

 1987 : ติดตั้งระบบสำรสนเทศภำยในห้องสมุด

 มิ.ย. 2007 : ครบรอบ 100 ปีก่อตั้งมหำวิทยำลัย Tohoku 

 มิ.ย. 2011 : ครบรอบ 100 ปีก่อตั้งห้องสมุดมหำวิทยำลัย Tohoku

 ต.ค. 2014      : เปิดให้บริกำรห้องสมุดกลำงหลังกำรปรบัปรงุ 5



ห้องสมุดต่ำงๆ ของมหำวทิยำลยั Tohoku

หอ้งสมุดกลาง
(วิทยาเขต Kawauchi)

หอ้งสมุดแพทยศาสตร์
(วิทยาเขต Seiryo)

หอ้งสมุดเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขต Aobayama)

หอ้งสมุด Kita-Aobayama
(วิทยาเขต Aobayama)

หอ้งสมุดวศิวกรรมศาสตร์
(วิทยาเขต Aobayama)

หอ้งสมุดอ่ืนๆ
(เช่น วทิยาเขต Katahira เป้นตน้)
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2. เกี่ยวกับห้องสมุดกลำง



• หนงัสือส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

• หนงัสือและเอกสารสาขาอกัษรศาสตร์และสงัคมศาสตร์

• จ านวนหนงัสือ: ประมาณ 2.8 ล้านเลม่
（จ านวนหนงัสือทัง้หมดในห้องสมดุมหาวิทยาลยัTohokuประมาณ 4 ล้านเลม่)

2-1. ข้อมูลเบื้องตน้
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อาคาร 1

จดัเก็บ

หนังสือ
－ส าหรับการเรียน
－ส าหรับการวิจัย

ชัน้ 1～3
จดัเก็บ

วารสาร

ชัน้ 4 คอลเลคช่ัน
หนังสือเก่าและหายาก

อาคาร 2

9

ห้องสมดุกลางประกอบด้วย 2 อาคาร :



เวลาท าการ

• วนัธรรมดา
อาคาร1 8：00 ～ 22：00
อาคาร2 8：45 ～ 17：00 

• วนัเสาร์อาทิตย์ / วนัหยดุราชการ
อาคาร1 10：00 ～ 22：00
อาคาร2 ปิด

＊เวลาท าการแตกตา่งกนัตามห้องสมดุ
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การเขา้ใชห้อ้งสมุด
ใช้บตัรนกัศกึษาหรือบตัรระบตุวัตนอ่ืนๆ

11

บตัรห้องสมดุ
（นกัศกึษาวิจยั
/บคุคลภายนอก）

บตัรพนกังาน
（พนกังานมหาวิทยาลยั） บตัรสมาคมศิษย์เก่า

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าตลอดชีพ

บตัรนกัศกึษา
（นกัศกึษาป.ตรี/ ป.โท-เอก）



สามารถคนืหนงัสอืที่

ยมืจากหอ้ง student 

reading rooms หรอื

หอ้ง Global Learning 

Roomไดท้ีน่ี่

เคานเ์ตอรป์ระชาสมัพนัธ ์
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2-2. สิ่งที่สำมำรถท ำได้

ภำยในห้องสมุด



ค้นหำหนังสือและอ่ำนหนังสอื

ค้นหาหนังสือผ่านระบบ 
Online Public Access 

Catalog (OPAC)

อ่านหนังสือ
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ถ่ายเอกสาร
ภายในอาคาร1 3เคร่ือง

และภายในอาคาร2 2เคร่ือง

ถา่ยเอกสารและยมืคนืหนงัสอื

เคร่ืองยืมหนังสือ
อตัโนมตัิ！

15

ยืมหนงัสือ
ใช้บตัรนกัศกึษา / บตัรห้องสมดุ

เพ่ือยืมหนงัสือท่ีเคร่ืองนี ้



จ ำนวนหนังสือและระยะเวลำยืมคืน

16

หนังสือจากห้อง

Student reading 

room

หนังสือจากห้องเก็บ
หนังสือใต้ดนิ

วารสารเยบ็เล่มจากอาคาร 2

นักศึกษาป.ตรี
10 เล่ม

3 สัปดาห์

25 เล่ม

6 สัปดาห์

5 เล่ม

1 สัปดาห์

นักศึกษาป.โท-เอก
10 เล่ม

3 สัปดาห์

50 เล่ม

6 สัปดาห์

5 เล่ม

1 สัปดาห์

● สามารถจองหนงัสือท่ีตอ้งการยมื หรือขยายระยะเวลายมืคืนโดยผา่นระบบ

“ My Library”.

● เง่ือนไขการยมืคืนแตกต่างกนัตามหอ้งสมุด



คอมพิวเตอร์และWi-fi

การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

ใช้ sub ID เพื่อเช่ือมต่อ Wi-Fi,  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ reference 

desk

17

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (75 เคร่ือง)

เคร่ืองปร้ินท์ (แบบหยอดเหรียญ)



เครื่องยมืคืนโน้ตบุ๊กอัตโนมัติ

ยืม คืน

ใส่บัตรนกัศกึษำ

หรือบัตรหอ้งสมดุ
เปิดอัตโนมตัิ

สีแดง: ใช้งำนอยู่

สีน้ ำเงิน: สำมำรถใช้ได้
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การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่ม
Study BoxFlexible Working Area Group Study Room

19

สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งโต๊ะ
และเก้าอีไ้ด้

สามารถพดูคยุเก่ียวกบัการเรียนเป็น
กลุม่ได้ในบรรยากาศสบายๆ

จองเข้าใช้งานห้อง 
group study 

room ผ่านระบบ
“MyLibray”.
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บริกำรให้ค ำปรึกษำและ

กำรยืมหนังสอืระหว่ำงหอ้งสมุด
ต้องกำรยืมหนังสือ

จำกห้องสมุดอื่น

สอบถำมไดท้ี ่

International Student Concierge

ไม่รู้วิธีค้นหำหนังสือ

ต้องกำรใช้ Wi-Fi



2-3. แนะน ำชั้นต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด



บริเวณทำงเขำ้

มุมจัดแสดง ห้องเอนกประสงค์ **ร้านกาแฟ *

*หา้มน ากาแฟหรืออาหารเขา้ไปรับประทานภายในหอ้งอ่านหนงัสือ →p.32 มารยาทในการใชห้อ้งสมุด
**สามารถใชห้อ้งส าหรับจดักิจกรรม, ประชุม เป็นตน้ ติดต่อขอใชง้านล่วงหนา้ไดท่ี้เคาน์เตอร์กลาง



Study Box

Flexible Working Area 

Group Study Room
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ชัน้หลกั
ส่ือโสตทศัน์

วารสารใหม่

ทางเขา้

โซนคอมพวิเตอร ์

(75เคร ือ่ง)



Reference Desk
★ บรกิาร International 

Students Concierge 

24

ชัน้หลกั
บรกิารยมืคนื

ระหวา่ง

หอ้งสมุด เคานเ์ตอรก์ลาง



หนงัสือปกอ่อนและ
หนงัสือขนาดใหญ่

Student 

Reading

Room

หนงัสือส าหรับนกัศกึษา
มมุอ้างอิง（พจนานกุรม）
มมุหนงัสือท่ีนกัศกึษาเลือก
มมุหนงัสือ Yukari Collection (หนงัสอืที่แตง่โดยสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยั Tohoku )

ชัน้ 2

ชัน้ 1

25



ชัน้พกั

สามารถพดูคยุหรือทาน
อาหารได้
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Global Learning Room

สามารถพดูคยุได้

มมุReaders,

ข้อมลูเก่ียวกบัการแลกเปล่ียน
ต่างประเทศ, ส่ือการเรียนรู้ภาษา,
มมุหนงัสือส าหรับนกัศกึษาแลกเปล่ียน
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เขต

งดใชเ้สยีง

ห้องวิจยัสว่นตวั
（เฉพาะนกัศกึษาป.โท-เอกและพนกังาน
มหาวิทยาลยั สามารถจองเข้าใช้ผ่านระบบ

My Library）

Global Reference Room

เอกสารที่เก่ียวข้องกบั UN/EU, 

ห้องสมดุ Great East 

Japan Earthquake

28



29

เฉพาะพนกังานมหาวิทยาลยั, นกัศกึษาป.โท-เอก
และนกัศกึษาป.ตรีท่ีผ่านการอบรมการใช้ห้องเก็บ
หนงัสือใต้ดิน (“Stack Room 

Guidance”)

ห้องเก็บหนังสอืใต้ดิน

(Stack Room)
จดัเก็บหนงัสือมากกวา่ 1.3 ล้านเลม่



อาคาร 2

30

ชัน้ 1-3

วารสารเย็บเลม่

ชัน้ 1 ที่น่ังอ่านหนังสือ

ชัน้ 2-3 ที่น่ังอ่านหนังสือ



อาคาร 2

31

ชัน้ 4
คอลเลคชัน่

หนงัสือเก่าและหายาก



โปรดรักษำมำรยำทในกำรใชห้้องสมุด

● ปิดเสียงเรียกเขา้โทรศพัทมื์อถือ/PHSหรือตั้งใหอ้ยูใ่นระบบ “สั่น” หากตอ้งการใช้
โทรศพัทมื์อถือกรุณาใชท่ี้บูธส าหรับคุยโทรศพัทท่ี์จดัไว้

● ร่มเปียกใหใ้ส่ไวท่ี้ท่ีวางร่มท่ีจดัไวบ้ริเวณโถงทางเขา้หนา้หอ้งสมุดก่อนเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุด

● อยา่วางส่ิงของมีค่าท้ิงไวบ้นโตะ๊ กรณีท่ีจ าเป็นใหใ้ส่ไวใ้นลอ็คเกอร์ท่ีทางหอ้งสมุด
จดัเตรียมไวใ้ห ้ซ่ึงสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการเท่านั้น

● หา้มรับประทานอาหารภายในหอ้งสมุด ยกเวน้บริเวณชั้นพกัและร้านกาแฟ สามารถ
น าเคร่ืองด่ืมท่ีบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาเกลียว (เช่น ขวด หรือ tumbler) เขา้มาภายใน
หอ้งสมุดได้ ไม่อนุญาตใหสู้บบุหร่ีภายในหอ้งสมุดและบริเวณโดยรอบหอ้งสมุด

● ไม่อนุญาตใหน้ าสัมภาระติดตวัเขา้ไปในหอ้งเกบ็หนงัสือใตดิ้น โปรดเกบ็ส่ิงของไว้
ในลอ็คเกอร์บริเวณทางเขา้หอ้งเกบ็หนงัสือใตดิ้น

32



ระบบสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ

Ⅱ



OPAC คืออะไร?

เป็นระบบที่ใช้ส ำหรับค้นหำเอกสำรทุก

ประเภท

•หนังสือ

•วำรสำร / นิตยสำร

•สื่อโสตทัศน์

1. กำรค้นหำโดยใชร้ะบบ OPAC

34



ระบบ OPAC มหำวิทยำลัย Tohoku
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

สำมำรถเพิ่มเติม

รำยละเอียดกำร

ค้นหำได้

ใส่รำยละเอยีดของหนงัสือ

หรือเอกสำรที่ต้องกำรคน้หำ

(เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, 

ISBN เป็นต้น)

1-1. ค้นหำหนังสอื
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เลือกห้องสมุดหรือวิทยำเขตที่

ต้องกำรค้นหำ

ฟังก์ชันส ำหรบัเลือกคน้หำหนังสือ

ภำยในหรือนอกมหำวิทยำลัย

36

1-1. ค้นหำหนังสอื



ใส่ค ำค้น

จัดล ำดับผลกำรค้นหำ

37



จ ำนวนหนังสือหรอืเอกสำรทีต่รงกบั

ที่ค้นหำ

รำยละเอียดของหนังสือหรอืเอกสำรที่

ค้นหำ เช่น ชื่อเรื่อง (ลิงค์เข้ำสู่

รำยละเอียดของหนังสือหรอืเอกสำรนั้น)

38

Ⅱ. ระบบสืบคน้สารสนเทศ  > 1. การคน้หาโดยใชร้ะบบ OPAC > 1-1. คน้หา หนงัสือ



สถำนที่จัดเก็บหนังสือ

เลขเรียกหนังสือ

กรุณำจด

หมำยเลขนี้ไว้

เลขเรียกหนงัสอืจะเขยีนไวบ้รเิวณสนั

หนังสอื

39



40

ใส่เฉพาะช่ือวารสาร
×หา้มใส่เลขชุดวารสาร
×ไม่สามารถคน้หาโดยใชช่ื้อบทความหรือช่ือผูแ้ต่งได้

สามารถจ ากดัการคน้หาไดห้าก
ช่ือของวารสารเป็นช่ือทัว่ไป 
โดยเลือกค าวา่ “Full title”

หากช่ือของวารสารเป็นช่ือ
ทัว่ไป ใหจ้  ากดัการคน้หาโดย
เลือกค าวา่ “Journals”

×หา้มใส่ปีท่ีพมิพ์

1-2. ค้นหำวำรสำร



41

ตรวจสอบสถานท่ีจดัเกบ็
วารสารโดยคลิกท่ีเลขชุด

วารสาร

สามารถดูในรูปแบบ 
E-journal ได้

Must!

สถานท่ีจดัเกบ็ : หอ้งสมุดคณะ
เศรษฐศาสตร์ วทิยาเขต Kawauchi



สถำนที่จัดเก็บวำรสำร

ห้องสมุดกลำงมหำวิทยำลัย Tohoku

• สถานท่ีจดัเกบ็บทความ วารสาร
อาคาร 2

ชั้น 1：วารสารภาษาญ่ีปุ่น ตวัอกัษร A-I

ชั้น 2： วารสารภาษาญ่ีปุ่น ตวัอกัษร J-Z・

วารสารภาษาตะวนัตก ตวัอกัษร A

ชั้น 3： วารสารภาษาตะวนัตก ตวัอกัษร A-Z

• จดัวางเรียงตามล าดบัตวัอกัษรภาษาองักฤษของช่ือวารสาร
42



2. วิธีใช้ระบบฐำนขอ้มูล



คลิ๊กที่ Search & Find > 

Database & Tool Index

กำรเข้ำใช้ระบบฐำนข้อมูล

44



2-1. CiNii Articles

• ครอบคลุมบทควำมที่ตีพิมพ์โดยสถำบันของ

ญี่ปุ่นถึง 17ล้ำนฉบับ

• สำมำรถอ่ำนบทควำมออนไลน์ได้ถึง 4 ล้ำน

บทควำม

• มีรำยละเอียดเอกสำรอ้ำงอิงและกำรอ้ำงอิง

เอกสำร

45
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・ค้นหำบทควำมภำษำญี่ปุน่

(ทุกสำขำ）

・สำมำรถอ่ำนบทควำมฉบบั

เต็มได้ในบำงกรณี



รำยกำรผลกำรค้นหำ

47

ชื่อวำรสำร, หมำยเลขเลม่ทีต่พีิมพแ์ละวนั

เดือนปทีีต่พีมิพ์

ผู้เขียน

สรุป

ชื่อบทควำม



รำยละเอยีดบทควำมที่คน้หำ

บทควำมฉบับเต็ม

แบบออนไลน์

เอกสำรอ้ำงอิง

ค้นหำจำกแหล่งอื่น

NDL: หอสมุดแห่งชำติ

CiNii Books: ห้องสมุดมหำวิทยำลัยอื่น

ในประเทศ

LINK: E-journal

OPAC: ห้องสมุดมหำวิทยำลัย Tohoku

48



2-2. Science Direct

• หนึ่งในฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรค้นหำ
e-journals และ e-booksที่ใหญ่ทีสุ่ด

• ครอบคลุม e-journals กว่ำ 2,500 ฉบับและ
e-books อีกกว่ำ 35,000 เล่มในสำขำ
วิทยำศำสตร,์ เทคโนโลยี, วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ และสังคมศำสตร์ ที่ตีพิมพ์โดย

Elsevier

• สำมำรถเข้ำถึงได้เฉพำะภำยในมหำวิทยำลัย
เท่ำนั้น

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



สามารถอ่านบทความ
ฉบบัเต็มแบบออนไลน์ได้

51

2-2. Science Direct
ตัวอย่ำงผลกำรค้นหำ



2-3. Web of Science

• ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ

• รวบรวมวำรสำรที่ทรงอิทธิพลตัง้แต่ปีค.ศ.1900 

มำกถึง 12,000 ฉบับ

• ข้อมูลกำรอ้ำงอิงเอกสำร

• ข้อมูลผู้เขียน

• สำมำรถอ่ำนข้อมูลฉบับเต็มได้เฉพำะวำรสำรที่

ทำงมหำวิทยำลัยเป็นสมำชิก

• เข้ำถึงได้เฉพำะภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
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ใส่ค าค้น
เช่น education* Japan* eat*
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2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/



50

สำมำรถอ่ำน

บทควำมฉบบัเตม็

แบบออนไลนไ์ด้

ดูรำยละเอยีดของวำรสำร

จำกห้องสมดุ

มหำวิทยำลยัTohoku 

คลิ๊กชื่อบทควำมเพื่อเขำ้

ดูรำยละเอียดเพิม่เติม

54

ตัวอย่ำงผลกำรค้นหำ



2-4. Scopus

• สำขำวิทยำศำสตร์ธรรมชำต,ิ สังคมศำสตร์, 

มนุษยศำสตร์

• สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลฉบับเต็มได้บำงส่วน

• ขอบเขตกว้ำงขวำง: หนึ่งในระบบฐำนข้อมูล

เกี่ยวกับบรรณำนุกรมและกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่

ใหญ่ทีสุ่ด

• รวบรวมวำรสำรตั้งแตช่่วงปีค.ศ. 1800 มำกกว่ำ 

22,000 ฉบับ

• เข้ำถึงได้เฉพำะภำยในมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



ตวัอยา่งผลการคน้หา
จัดเรียงผลการค้นหาตามวนัที่, 
จ านวนการน าไปอ้างองิ, และ

ระดบัความเกีย่วข้อง

จ านวนบทความทีม่กีาร
อ้างองิบทความเหล่านี้

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

LINK: ตรวจสอบ
สถานะการเป็นสมาชิก
ของมหาวทิยาลยั Tohoku

เขา้ชมผา่นทางเวบ็ไซต์
ของส านกัพิมพ์

ค้นหำข้อมูลฉบับเต็ม



2-5. Remote Access

ค้นหำ e-journals, e-books และระบบ

ฐำนข้อมูลจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย

GakuNin

59
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คลิ๊กเพือ่เขำ้สูห่นำ้

database & tool index

2-5. Remote Access



สำมำรถดฐูำนขอ้มลูที่

อนุญำตให้เขำ้ใช้จำก

ภำยนอกมหำวทิยำลยัและ

วิธีกำรเชือ่มตอ่

61

2-5. Remote Access



ใส่ Tohoku-dai ID และ

รหัสผำ่น

62

2-5. Remote Access
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บริกำรอื่นๆ

Ⅲ
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1. กำรใช้อนิเทอรเ์น็ตภำยในหอ้งสมุด*
・การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ของหอ้งสมุด

→ ใส่ Tohokudai ID

・การเช่ือมต่ออุปกรณ์กบั Wi-Fi

→ ใส่ Sub ID

Tohokudai ID คืออะไร ?
นกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บ Tohokudai-ID (ซ่ึงกคื็อ "Tohoku University ID") 

ทนัทีท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั Tohoku โดยจะไดรั้บ Tohokudai ID ใน
รูปแบบจดหมายปิดผนึก เช่น ab12345678 (เป็นการสุ่มตวัอกัษรภาษาองักฤษ 2 

ตวั เละตวัเลข 8 ตวั)

Sub ID คืออะไร ?
สามารถตั้งค่า Sub ID ไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึง Sub ID นั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัรหสัประจ าตวั
นกัศึกษาและ Tohokudai ID หากไม่ตั้งค่า ในช่อง Sub ID กจ็ะวา่ง
ตอ้งตั้งค่า Sub ID ดว้ยตวัเอง เพื่อใช้ Wi-Fi.

*หอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดคณะต่างๆ หอ้งสมุดบางแห่งอาจมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั
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กำรตั้งค่ำ Sub ID

ตั้งค่า Sub ID เพื่อเช่ือมต่อ Wi-Fi (eduroam).

① ลอ็คอินเขา้สู่หนา้น้ีโดยใช้ Tohokudai ID : 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

② เขา้ไปตั้งค่า ID ท่ี “Regist SubID”.

เม่ือต้องการเช่ือมต่อ Wi-Fi ใส่ :

User ID: (Sub ID ที่ตั้งไว้ )@student.tohoku.ac.jp

Password: รหัสผ่านของ Sub ID



2. เว็บไซต์หอ้งสมุดมหำวทิยำลยัTohoku

②
①

③

④

① ระบบตน้หา Online Catalog search

② ระบบฐานขอ้มูล, E-books, E-journals, 

เป็นตน้

③ ขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งสมุดต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
Tohoku

④ My Library
66



2-1. My Library
MyLibrary เป็นระบบท่ีสามารถใชบ้ริการหอ้งสมุดออนไลน์ได ้เช่น ตรวจสอบสถานะการยมื
คืน, การขยายระยะเวลาการยมืคืน และบริการถ่ายเอกสารบทความจากสถาบนัอ่ืนๆ ใช้
Tohokudai ID เพื่อลอ็คอินเขา้ใชบ้ริการ

●ตรวจสอบสถำนะกำรยืมคนื

หนังสือ

●บริกำรยืมหนงัสอืจำกวิทยำเขต

ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย Tohoku 

●บริกำรยืมคนืหรือถ่ำยเอกสำร

หนังสือหรือบทควำมระหว่ำง

ห้องสมุดภำยในประเทศ

●บริกำรจองเข้ำใชส้ถำนที่

ภำยในห้องสมุด

! หากใชบ้ตัรหอ้งสมุดท่ีเป็นสีขาวเหลือง (เช่น นกัศึกษาวิจยั) ตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้ใช้ My Library

โดยสามารถลงทะเบียนไดท่ี้ Reference Desk.



2-2. กำรสั่งหนังสือหรือบทควำม

• หนังสือจำกวิทยำเขตอื่น

→ สั่งผ่ำนระบบ OPAC

• หนังสือจำกมหำวิทยำลัยอื่น

• ถ่ำยเอกสำรบทควำมหรือหนงัสือจำกวิทยำเขต

อื่นหรือมหำวิทยำลัยอื่น

→ สั่งผ่ำนบริกำรยืมคืน / ส ำเนำเอกสำร

ระหว่ำงห้องสมุด
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ส่ังหนังสือของวิทยาเขตอื่นหรือ
จองหนังสือที่อยู่ในสถานะยืม

69

สั่งผ่ำนระบบ OPAC
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ล็อคอนิเขำ้ใช้

My Library

เว็บไซตภ์ำษำญีปุ่น่จะมลีงิคต์รง

เข้ำสูห่น้ำเวบ็กำรสัง่จอง

สั่งผ่ำนบรกิำรยมืคืน / ส ำเนำเอกสำรระหวำ่งหอ้งสมุด



My Library
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เลือกห้องสมุดทีใ่กล้ทีสุ่ด
เพ่ือรับเอกสาร
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บริกำรยืมคืน / ส ำเนำเอกสำรระหวำ่งห้องสมุด



2-3. กำรจองเขำ้ใช้สถำนที่

เลือกห้องและเวลำ

ท่ีต้องกำรเข้ำใช้

・Group Study Room

・ห้องวิจัยส่วนตัว เป็นต้น
73



2. International Students 

Concierge



International Students Concierge
หากมีปัญหาเก่ียวกบัการใชห้อ้งสมุดสามารถสอบถามไดท่ี้

75



3-1. สอบถำมบรรณำรักษ์

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

ทางห้องสมดุได้เตรียมเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถสื่อสารได้ทัง้ภาษาองักฤษและอีกหลาย
ภาษา เพ่ือตอบค าถามเก่ียวกบัหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั Tohoku และบริการอ่ืนๆ ของ
หอ้งสมุด

E-mailโทรศัพท์

วดิีโอแชท



3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



หอ้งสมุดกลางมหาวทิยาลยั Tohoku

Reference Desk

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนห้องสมุดมหำวิทยำลัย Tohoku 2017


