
ถาม-ตอบ ภาษาไทย Question-Answer in English

1. หองสมุด MUIC อยูที่ไหน Where is MUIC Library?

 - อาคาร 1 ชั้น 4  - On the 4th flr., MUIC bldg.1

2. MUIC Co-Working Space อยูที่ไหน Where is MUIC Co-Working Space?

 - อาคารอทิตยาทร ชั้น 3  - On the 3rd flr., Aditayathorn bldg.

3. ตองการหาหนังสือตองสืบคนอยางไร How to search books in the library? 

 - คนจากเว็บซตหองสมุด http://lib.muic.mahidol.ac.th  - You can visit the library website http://lib.muic.mahidol.ac.th

 - ติดตอเจาหนาที่เพื่อชวยแนะนําการคนหนังสือ or contact library staff for help. 

4.
เช็คหนังสือ แลว Status หนังสือ แจงวา "Check Shelve" ไปหาที่ชั้นหนังสือแลว 

แตหาไมพบ

I cannot find the book in the MUIC library even the status shows 

“Check Shelve”.

 - หากเปนหนังสือของหองสมุด วิทยาลัยนานาชาติ Location ตองเปน LIIC
 - Must make sure that the location of the book is LIIC that mean it is 

available at MUIC library, unless it belong to other libraries. 

5. หากหนังสือที่ตองการยืมอยูหองสมุดคณะอื่น สามารถยืมไดหรือไม Can user borrow the books from different libraries?

 - หองสมุดมีบริการ Book Delivery และใหผูใชบริการกรอกแบบฟอรม ใชเวลาในการ

จัดสงประมาณ 3 วันทําการ

 - Of course, please ask for book delivery service with library staff. User may 

get the book(s) by 2-3 working days.   

6. หากตองการตออายุการยืมหนังสือ ตองทําอยางไรบาง How to renew the book(s)?

การตออายุการยืมสามารถทําได 2 ชองทาง คือ It can be done by 2 options:

1. ติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่หองสมุด 1. Contact staff directly at the library for the renewal.

2. สงรายละเอียดโดย ระบุชื่อผูยืมและรหัสประจําตัวนศ. พรอมกับรายการหนังสือที่

ตองการตออายุ มาที่

2. Send  the books’ detail that you would like to renew and your personal 

information ; borrower's name and student ID  to the followig channal 

FAQ : MUIC Libray and Co-Working Space



   1) อีเมล iclibrary@mahidol.ac.th  หรือ    1) iclibrary@mahidol.ac.th.   or

    2) inbox ของ Facebook ของหองสมุด MUIC Library & Co-Working Space    2) MUIC Library & Co-Working Space facebook inbox

   3) ตออายุดวยตนเองทางเว็บไซตหองสมุด  http://lib.muic. mahidol.ac.th    3) Do it by yourself via a library website http://lib.muic. mahidol.ac.th

7.
บุคคลภายนอกสามารถใชบริการหองกลุม หรือหองประชุมภายในหองสมุด หรือที่ 

Co-Working Space ไดหรือไม

Can visitors from outside MUIC use the group study room or 

multipurpose room at the library or at the Co-Working Space?

 - ขอสงวนไวใหบริการเฉพาะผูใชบริการสังกัด MUIC เทานั้น ผูใชจากคณะอื่นสามารถ

ไปขอใชบริการไดที่หอสมุดกลาง

 - Those rooms are reserved for service only MUIC members. Other faculty, 

please contact MU central library for the service.

8. เวลาเปดใหบริการชวงสอบ During the examination, What are the service hours?

 - โปรดดูจากปายประชาสัมพันธแตละภาคการศึกษา  - Please follow from the posted  announcement.

9. ตองการสมัครสมาชิกหองสมุดตองทําอยางไร How can I apply for the libray membership?

 1) นักศึกษา : บัตรนศ.สามารถใชเปนบัตรหองสมุดไดเลย หลังชําระคาเทอมแลว 3 วัน

ทําการ จึงจะใชยืมหนังสือได

1) Student: library membership will be automatically completed by 3 day 

from your enrollment.

 2) อาจารย/พนักงาน : ติดตอเจาหนาที่เพื่อกรอกใบสมัครสมาชิกหองสมุด
2) Lecture and staff member: please contact library staff to fill in the 

application form and attach the barcode of membership at your MUIC Id card. 

10. ชวงปดภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถยืมหนังสือไดหรือไม Can I borrow book(s) during trimester break?

 - สมาชิกหองสมุดจะสิ้นสุดหลังเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแตภาค หากตองการยืมหนังสือ

ในชวงปดภาคเรียน นักศึกษาตองมาติดตอเจาหนาที่หองสมุด เพื่อกรอกแบบฟอรม ตอ

อายุสมาชิกเปนรายกรณีไป

 - Please contact the library to fill the request form.

11. ตองการยืมหนังสือใชตลอดภาคการศึกษา ตองทําอยางไร (สําหรับอาจารย) Can lecturer borrow the book(s) for long term period?

 - อาจารยติดตอหองสมุดเพื่อกรอกแบบฟอรมขอยืมหนังสือแบบ Long-term
 - Please contact library staff to fill the request form. It can be loaned until 

the last day of each trimester.



12. Textbook Sale จะมีชวงไหน When the textbook sale event will be held? 

 - Textbook sale จะจัดในสัปดาหแรกของการเปดเรียน โปรดติดตามกําหนดวันที่

จําหนายของแตละภาคการศึกษา
 - The schedule will be informed of each trimester. 

13. นักศึกษาสามารถพริ้นทเอกสารไดที่ไหน Where students can print the document? 

 - อาคารใหม ชั้น 2 หนาหอง Computer Lab  - On the 2nd flr. near computer lab (Aditayathorn building)

 - อาคารเกา ชั้น 5 หนาหอง Computer Lab  - On the 5th flr. near computer lab (MUIC bld.1)

14. ถายังไมมีบัตรนักศึกษา แลวจะพริ้นทงานหรือสแกนเอกสารไดที่ไหน
 If students do not have their students ID card, where they can print or 

scan the document?

 - สามารถไปใชบริการไดที่รานคา Copy Shop ชั้น G (ทั้ง 2 อาคาร)
 - Please use service at the Copy Shop at G. floor (exchange or visiting 

students, please contact IA office at MUIC bld.1, 2nd flr. )

15. นักศึกษาไมสามารถเขารหัสอินเทอรเน็ตหรือรหัสอีเมลได
How cloud students do if they cannot access their internet account or 

their email?

 - นักศึกษาสามารถติดตอไดที่ฝาย IT ชั้น 2 (อาคารใหม) ชั้น 5 (อาคารเกา)  - Students must contact IT staff on the 2nd flr. (new bldg.) or 5th flr. (old bldg.)

16.
ทําไมตองเก็บบัตรนักศึกษาทุกคนที่ใชบริการ Multipurpose Room หรือ Group 

Study Room

Why staff have to keep all students ID cards for the group study room 

or multipurpose room service?

 - จําเปนตองเก็บบัตรของทุกคน เพื่อเก็บ record ขอมูลจํานวนคนเขาใชบริการถูกตอง

มากที่สุด ซึ่งตองมีจํานวนผูใชตั้งแต 3 คนขึ้นไปถึงจะอนุญาตใหเปดหองได

 - All students are required to keep their students ID cards at the counter to 

use the group study room or multipurpose room both at the library and the 

Co-Working Space until they return the room key in order to check the 

number of room users. (The service of group study room or multipurpose 

room is allowed for a  group of at least 3 students)

17. สามารถจองหอง Study Room  หรือ Multipurpose room ในเวลาที่ตองการไดหรือไม
Can students reserved the group study room or multipurpose room in 

advanced?



 - ไมสามารถจองได ใหใชบริการแบบ walk-in เทานั้น   กรณีหองเต็ม จึงจะสามารถ

จองคิวไดตามเวลาที่แจง

 - No. They cannot reserved. The reservation will be available when all 

rooms are occupied. Students must contact staff to reserve a room that will 

be informed the available time at the counter.

18.
อาจารยหรือเจาหนาที่ สามารถจองหองหรือขอใชพื้นที่ภายในหอง Co-working 

space ไดหรือไม

Can MUIC faculty or staff member request to use the multipurpose 

room or other service zone in the Co-Working Space?

 - ขอใหติดตอสงอีเมลแจงความประสงคไปยังหัวหนางานหองสมุด  

supatra.non@mahidol.ac.th (คุณสุพัตรา นนทะภา)   ทั้งนี้ในชวงสอบ อาจจะไม

อนุญาตใหจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจาก มีนักศึกษาจํานวนมากตองการใชบริการหองเพื่อ

ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบ

 - Yes, please send a request email to C37   (Khun Supatra Nontapha,Chief 

of the MUIC library). During the midterm and final exam,  we do not allow 

to use the area for special activity as many students want to use the room 

to prepare for their exam.

19. ขอใชสถานที่ Co-Working Space ถายทํารายการตางๆ ตองทําอยางไร  How to request to use the Co-Working Space to record TV programs?

 - สามารถแจงความประสงคเขามาที่ฝายงานอาคารอทิตยาทร โดยตองสอบถามทาง

งานหองสมุดกอนทุกครั้งวาในชวงเวลานั้นสะดวกหรือไม ซึ่งในชวงสอบจะไมอนุญาตให

ใชจัดกิจกรรมพิเศษ

 - Please send a request to Aditayathorn staff, MUIC, for their consideration 

and permission. 

20. Thomson Reuters Eikon สามารถใชงานจากที่บาน หรือ ออนไลนจากที่อื่นไดหรือไม How to use Thomson reuters? Can students access it from outside the campus?

 - Thomson Reuter Eikon เปนโปรแกรมการวิเคราะหตลาดทุน และตลาดหุน ตอง

ใชบริการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรของวิทยาลัยที่ลงโปรแกรมไวแลวเทานั้น อาจารย

และนักศึกษาสามารถติดตอใชงานไดดวยตนเองในเวลาที่วิทยาลัยเปดทําการ สามารถใช

งานได 4  แหง ไดแก

 - Thomson Reuters Eikon is used for financial analysis for BA students and 

faculty members.  It is required to access only at the campus. There are 4 

places that users can contact staff to use the program as follows:

1. MUIC Library, 4
th
 floor building 1 1. MUIC Library, 4

th
 floor building 1

2. Co-Working Space, 3
rd
 floor Aditayathorn building 2. Co-Working Space, 3

rd
 floor Aditayathorn building

3. Financial Lab, 4th floor Aditayathorn building 3. Financial Lab, 4th floor Aditayathorn building

4. MBA Office, 4
th
 floor Aditayathorn building 4. MBA Office, 4

th
 floor Aditayathorn building



21. 
กรณีที่ใชงานโปรแกรม Thomson Reuters ไมเปน หรือพบวาการใชงานไม

เหมือนกับที่อาจารยสอนมา จะทําอยางไร

If students encounter the trouble of using Thomson Reuters, how 

could they do?

 - เจาหนาที่จะชวยแนะนําเบื้องตน และใหปฏิบัติตามคูมือ หรือใหนักศึกษาที่มีความ

ชํานาญชวยสอนให

 - Staff will give them some basic advice and suggest to follow the manual, 

or ask some students who are good at this program to help for this. 

22. สามารถยืมหนังสือที่อยูภายในหอง Co-Working Space ไดหรือไม Can the books or magazines in the Co-Working Space be borrowed ?

 - ติดตอเจาหนาที่เพื่อขอยืมไปอาน หรือไปถายเอกสารได แลวนํากลับมาคืนภายในวันที่ยืม
Yes, they can. Please contact staff at the counter to borrow and return the 

book on the same day.

23.
ขอยืมเครื่องเขียน ผาหม ออกไปภายนอก Co-Working Space ไดหรือไม

Can stationery and blanket at the Co-Working Space be borrowed to 

outside?

 - เครื่องเขียน และผาหม ขอใหใชภายในบริเวณหอง Co-Working Space เพื่อ

ใหบริการอยางทั่วถึงและไมสูญหาย

 - They should be used only at the Co-Working Space to share with other 

students.

24. สามารถนําอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเขาไปภายใน Co-Working Spaceไดหรือไม Are food and drink allowed to bring into the Co-Working Space?

 - สําหรับเครื่องดื่มที่มีฝาปดเรียบรอย สามารถนําเขาได แตไมอนุญาตใหนําอาหารเขา

มารับประทานภายในหองได เนื่องจากอาจจะมีกลิ่นรบกวนผูอื่น

 - Food is not allowed because of it may be smelly, but drink is allowed 

with the covered containerใ   

25. อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในหอง Co-Working Space  ปรับไดหรือไม Can we adjust the temperature of air-conditioner in the Co-Working Space?

 - ไมสามารถปรับได เนื่องจากเปนระบบที่ควบคุมจากสวนกลางของอาคาร No. it is controlled by central system of the building.

26.
การลงทะเบียนใชงานโปรแกรม Turnitin สําหรับอาจารยสอนใน class room ตอง

ทําอยางไร
Turnitin registration for instructor.



 -Turnitin เปนโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อเผยแพร ใชสําหรับอาจารย 

ใหนักศึกษาสงงาน สงการบานของชั้นเรียนได การสมัครลงทะเบียนตองติดตอผูดูแล

โปรแกรม รติกร วรวุฒิ (หมอมหลวง) M.L.Ratikorn Varavudhi    e-mail: 

ratikorn.var@mahidol.ac.th แจงชื่ออาจารย ชื่อรายวิชา จํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน

 หรือสอบถามรายละเอียดเบื้องตน ที่ e-mail: iclibrary@mahidol.ac.th

 - Please send an email address (Mahidol mail) to Khun Ratikorn for 

registration  (M.L.Ratikorn Varavudhi    e-mail: ratikorn.var@mahidol.ac.th) to 

inform: Instructor’s name, Subject and No. of students of the class that 

would ilke to register.

27. Mini TCDC Link คืออะไร ใชงานไดที่ไหน What is MiniTCDC Link?

 - TCDC หรือสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคไดทํา MOU กับวิทยาลัยนานาชาติ 

ใหสามารถเขาใชงานฐานขอมูลทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ กราฟฟค และแฟชั่น 

จํานวน 5 ฐาน โดยที่ตองใชบริการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรของวิทยาลัยที่ลงโปรแกรม

ไวแลวเทานั้น อาจารยและนักศึกษาสามารถติดตอใชงานไดดวยตนเองในเวลาที่วิทยาลัย

เปดทําการ ตามสถานที่ดังนี้

 - It is a project by Thailand Creative & Design Center that has been set an 

MOU with MUIC. MUIC members can access 5 online databases about 

design, fashion, graphic and world trend. User can ask for the service at the 

following places:

1. MUIC Library, 4
th
 floor building 1 1. MUIC Library, 4

th
 floor building 1

2. Co-Working Space, 3
rd
 floor Aditayathorn building 2. Co-Working Space, 3

rd
 floor Aditayathorn building

นอกจากนี้ ยังมีบริการบัตรสมาชิก TCDC 10 ที่สามารถขอยืม เพื่อไปเขาใชบริการที่ 

TCDC ทุกสาขาทั่วประเทศโดยไมมีคาใชจาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ MUIC 

Co-Working Space

Moreover, they also have 10 TCDC membership cards for MUIC members to 

access all of TCDC branches throughout the country, please contact staff at 

Co-Working Space for more information.

28.  ใครสามารถเสนอหนังสือเขาหองสมุดไดบาง Who can order book(s) for the library? 

 - อาจารย พนักงาน และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกคน สามารถเสนอใหหองสมุด

จัดซื้อหนังสือได โดยจะผานการพิจารณาและการคัดเลือกอีกครั้ง เชน เนื้อหา ความ

เหมาะสม งบประมาณ และความซ้ําซอนกับหองสมุดคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

 - All MUIC members (lecturer / staff member / student) can order the 

book(s). The books that have been requested will be rechecked for the 

appropriateness and budget to support. 

29. ตองการเสนอชื่อหนังสือ ตองทําอยางไร How can I order the book(s) for the library?



 - ติดตอหองสมุด MUIC ชั้น 4 อาคาร 1 เพื่อกรอกแบบฟอรม หรือสงอีเมล 

รายละเอียดหนังสือที่ตองการเสนอมาที่ iclibrary@mahidol.ac.th

  - You can contact staff at the library to fill the request from or send an 

email about the books’ detail to iclibrary@mahidol.ac.th

30.
หลังจากเสนอรายชื่อหนังสือมาที่หองสมุด จะสามารถขอยืมหนังสือที่เสนอไปได

เมื่อไหร

If I send a request to order the book at the library, when will I can 

borrow that book?

 - ระยะเวลาที่หองสมุดจะไดรับหนังสือ ขึ้นอยูกับวา หนังสือที่สั่งซื้อเปนหนังสือประเภท

ใด มีสตอกอยูที่ไหน
 - It depends on the kind of the book, and where is its stock;

1) หนังสืออานทั่วไป ภาษาไทย  จําหนายในประเทศไทย ใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
1) For general book (thai language) that is available in Thailand, it will be 

ready to borrow about  1- 2 months. 

2) หนังสือ Textbook ภาษาอังกฤษ ตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ใชเวลาประมาณ 

ประมาณ 3-4 เดือน 

2) For textbook (foreign language) that must be ordered from foreign 

country, it will be ready about 3-4 months.

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1. รวบรวมรายชื่อประจําเดือน  2. ตรวจสอบความ

ซ้ําซอนของรายชื่อ 3. ขอใบเสนอราคาหนังสือจากรานหนังสือ 4. สงเรื่องขออนุมัติ

หลักการขอซื้อ 5. คัดเลือกรานและยืนยันการสั่งซื้อ 6. รอเลม อาจใชเวลาประมาณ 2-3 

เดือน 7. เบิกจายคาหนังสือ 8.ไดรับเลมและเตรียมเลมนําออกใหบริการ

We have the process to order as the following step: 1. Collect the book 

title from the request  2. Check for duplicating in the library system  3. 

Require the quotation document to compare the price between 3 shop  4. 

Send document to the executive for approval.  5. Select the books and 

confirm to order from the shop with the cheapest price 6. Wait for the book 

arrival 7. Clear financial document 8. prepare the books for lending service. 

31. มีหนังสือเกา บริจาคไดที่ไหน How to donate the books?

 - หนังสือเกา ที่มีผูประสงคจะบริจาค สามารถติดตอไดที่ MUIC Library, 4th flr. 

building 1 โดยที่หนังสือตองผานการพิจารณาคัดเลือกกอนนํามามอบให ดังนี้

 - Please contact at MUIC library, 4th flr. Bldg. 1 and please consider the 

following criteria before donating; 



1. หนังสืออยูในสภาพดี ไมชํารุด หนังสือไมมีเชื้อรา ไมมีรอยฉีกขาด ไมมีรอยขีดเขียน

ดวยดินสอ ปากกาหมึกซึม หรือปากกาเนนขอความ

1. Items must be in good condition (ie. Books should have covers, no 

underlining and must not be musty or dirty).

2. หนังสือมีเหมาะสมที่จะใหบริการในหองสมุด 2. Items must be suitable for the Library’s collection.

3. ยินดีมอบใหหองสมุด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 3. Items must be given without condition.
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