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ค ำนยิม 

ค ากล่าวที่มักได้ยินได้ฟังเป็นประจ าคือ “แปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”  แต่ส าหรับ
ข้าพเจ้า “แปลงการปฏิบัติสู่ทฤษฎี” มาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี  จะกล่าวกับเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาทฤษฎีในที่นี้หมายถึง   ข้อเขียนทางวิชาการอันเป็นผลจากการ 
สั่งสมประสบการณ์  ความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงาน  ซึ่งปัจจุบันถือเป็นการจัดการ
ความรู้ที่มีในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกสู่สาธารณชน เพ่ือแบ่งปันเกิดการเรียนรู้ 
น าไปพัฒนาหรือต่อยอดได้ต่อไป  

นางสาวบรรจง รุ่งแผน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เน้นเฉพาะบริการยืม-คืน และ
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจ า 

เคาน์เตอร์ยืม-คืน เป็นเวลา ๑๙ ปี เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา แสวงหาเติมเต็ม
ความรู้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตลอดมานั้น บัดนี้หนังสือ “ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติกับงานบริการยืม-คืน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน” เป็นผลงานเชิงประจักษ์ที่ข้าพเจ้า
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ขอแสดงความชื่นชม ยินดีมา ณ โอกาสนี้  

 

 
กาญจนา  สคุนธมณ ี
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ค ำน ำ 

ตลอดเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๙ ปีกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการยืม-คืน  ณ 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คุ้นเคยกับการ
ปฏิบัติงานให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบมือและระบบอัตโนมัติ  เกิดเป็น
องค์ความรู้จากการปฏิบัติ และเพราะนิสัยที่ชอบจดสิ่งที่สงสัยอยู่ เสมอ ซึ่งผู้บังคับบัญชามัก
ใช้เป็นประเด็นในการน ามาหารือร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือสร้างมาตรฐานในการท างาน
ให้บริการยืม-คืน  จนกลายเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบริการยืม -คืน ซึ่งผู้เขียน
พบว่า  ปัญหาบางประเด็นสามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  จาก
หน้าที่ที่เคยให้บริการอยู่เบื้องหน้า เร่ิมเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้งานเบื้องหลังการได้มาของ
ข้อมูลต่างๆ ก่อนจะกลายมาเป็นข้อมูลส าหรับการให้บริการยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ  

ด้วยเหตุที่ผู้ เขียนมักได้รับไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดสิ่งที่ รู้สู่การปฏิบัติให้กับเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรน้องใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาเรียนรู้งาน
บริการยืม-คืน  รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์อยู่เนืองๆ  ท าให้กลายเป็นที่มาของความกล้าหาญ ประมวลผลสิ่งที่รู้ สิ่งที่
บอกเล่า สู่การจัดท าเป็นรูปเล่ม 

เอกสารฉบับนี้จึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระบบมิลเลนเนียม (เดิมเป็นระบบอินโนแพค) ในงานยืม-คืน (Circulation Module) พัฒนา
โดยบริษัทอินโนเวทีพ อินเตอร์เฟรซ (Innovative Interfaces, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทั้งที่เป็นงานที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการโดยตรงและงานจัดการข้อมูลเบื้องหลัง  เร่ิมตั้งแต่
วิธีการเข้าสู่ระบบงานยืม-คืน  การตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล  การ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  การยืม การยืมต่อ การคืน การจองและการดูรายการจอง  แต่ละตอน
ที่น าเสนอเป็นการเขียนจากวิธีการปฏิบัติจริงกึ่งวิชาการ  

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นได้คร้ังนี้มาจากการกระตุ้น การให้ก าลังใจ และค าปรึกษาอย่างดียิ่ง
จาก นางกาญจนา สุคนธมณี  บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
รวมทั้งได้รับก าลังใจและความอนุเคราะห์ร่วมมือร่วมใจจากเพ่ือนร่วมงาน  เอาใจใส่สอบถาม
เสมอ นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาเป็นอย่างดีจากนางสมปอง มิสสิตะ อดีตหัวหน้าฝ่าย
บริการ และนางสาวยุพดี จารุทรัพย์ ซึ่งเพ่ิงมารับต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการเมื่อตุลาคม 
๒๕๕๔ ที่ ให้การสนับสนุนผู้ เขียนจัดท าเอกสารฉบับนี้อย่างดีงาม ผู้ เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
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บุคคลส าคัญสุดในชีวิตที่ผู้ เขียนรู้สึกได้ตลอดเวลาว่าเป็นผู้ให้ก าลังใจสูงสุด
ตลอดเวลาในชีวิตของผู้เขียนคือ แม่...... แม่ส้มเกล้ียง สังข์เครือ เจ็บป่วยด้วยโรคเส้นเลือด
สมองตีบมานานกว่า ๖ ปี กลายเป็นคนเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง  
แต่ยังให้ก าลังใจลูกได้ ลูกอยากฝากของขวัญสิ่งนี้ไว้ให้แม่ด้วย 
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ระเบียบการยืม - คืน ทรัพยากรฯ 

 ระเบียบการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มีหลายประเภท ประกอบด้วย ระเบียบ
การท าบัตรสมาชิก  การต่ออายุสมาชิก  การยืม  การคืน  การยืมต่อ  การจอง 

การท าบัตรสมาชิกหอสมุด 

 ผู้ที่มีสิทธิท าบัตรสมาชิกและมีสิทธิยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดภายใต้
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นั้น มีดังนี้ 

๑. ผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ จะ
เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ สามารถใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา เป็นบัตรส าหรับเช้าใช้
และ ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ ได้ 

๒. ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร ได้แก่ อาจารย์ประจ า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ข้าราชการเกษียณอายุ   ต้องท าบัตรสมาชิกหอสมุด โดยกรอกแบบฟอร์มการท าบัตรได้ที่
เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  และแสดงหลักฐาน ๑) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป  
๒) บัตรประจ าตัว 

๓.  ผู้ใช้บริการที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ลูกจ้างช่ัวคราว อาจารย์พิเศษ ต้องท า
บัตรสมาชิกหอสมุด โดยกรอกแบบฟอร์มการท าบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน และแสดง

ง า น บ ริ ก า ร ยื ม -คื น ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศเป็นงานบริการ ๑ ใน ๓ งานของ
ฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จัด
ขึ้น เพ่ือความสะดวกแก่สมาชิก ได้ยืมหนังสือ
ออกไปอ่าน ศึกษา ค้นคว้า นอกหอสมุดฯ  
ประกอบด้วย การท าบัตรสมาชิก  บริการยืม  
บริการคืน บริการยืมต่อ  บริการจอง  โดยมี
ระเบียบ  ข้อบังคับและก าหนดระยะเวลาใน
การให้บริการ 
 



 
 

๒ 

หลักฐาน   ๑) หนังสือรับรองการท างานจากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งระบุระยะเวลาการจ้างหรือ 
แนบส าเนาสัญญาจ้าง  ๒) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป  ๓) บัตรประจ าตัว 

การต่ออายุสมาชิกหอสมุด 

เมื่อบัตรสมาชิกหอสมุดครบตามก าหนดอายุบัตรแล้วจะต้องมีการต่ออายบุตัรสมาชกิ  
เพื่อใช้ในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศได้ต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑. การต่ออายุบัตรสมาชิกส าหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต  จะต่ออายุบัตรโดย
อัตโนมัติ  คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษาคือ ภาคต้น  ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน  ซึ่งงานธุรการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จะน าส่งข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนปกติให้หอสมุดฯ ก่อนเปิดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 

๒. การต่ออายุบัตรสมาชิกส าหรับนักศึกษา จะต่ออายุบัตรโดยอัตโนมัติ  คร้ังละ ๑
ภาคการศึกษาคือ ภาคต้น  ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน  ซึ่งหอสมุดฯได้รับข้อมูลนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนปกติ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาจากกอง
บริการการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

๒.๑  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษา
ต้องขอต่ออายุบัตรด้วยตนเอง หอสมุดฯจะด าเนินการต่ออายุบัตรเป็นรายบุคคล โดย
ตรวจสอบจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th  หรือหลักฐานการ
ลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงิน ในภาคการศึกษาปัจจุบัน    

๒.๒  ภาคฤดูร้อน จะท าการต่ออายุบัตรโดยอัตโนมัติ  นักเรียนโรงเรียนสาธิต 
ต่ออายุให้เฉพาะ ม.๑ - ม.๒ และ ม.๔ - ม.๕ ส าหรับนักศึกษาต่ออายุบัตร ให้เฉพาะ
นักศึกษาปี ๑ - ๓ หรือ ป ี๔ ที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี 

๒.๓ นักศึกษายังไม่จบตามหลักสูตร แต่มีความประสงค์จะยืม-คืนหนังสือใน
ภาคฤดูร้อนนักศึกษาจะต้องติดต่อขอต่ออายุบัตรด้วยตนเอง  หอสมุดฯจะท าการต่ออายุบัตร
เป็นรายบุคคล โดยตรวจสอบจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ http://www.reg.su.ac.th  
หรือ หลักฐานการลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงิน ในภาคการศึกษาปัจจุบัน หรือท าบันทึกขอ
อนุญาตยืม-คืนหนังสือในภาคฤดูร้อน  โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
อาจารย์ผู้สอน   

๓. การต่ออายุบัตรสมาชิกส าหรับบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจ า ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และข้าราชการเกษียณอายุ จะต่ออายุบัตรโดยอัตโนมัติ ๒ คร้ังต่อปี  คือ 
ภาคต้น และภาคฤดูร้อน 

๔. การต่ออายุบัตรสมาชิกส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว  
อาจารย์พิเศษ  จะต่ออายุบัตรตามสัญญาจ้าง โดยหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดต้องส่งหนังสือ
ขอต่ออายุสมาชิกมายังหอสมุดฯ 

http://www.reg.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/


 
 

๓ 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

การยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้น ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก
หอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทั้ง ๕ แห่งคือ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  หอสมุด
สาขา วังท่าพระ  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ  และ
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (บางรัก) โดยการน าตัวเล่มพร้อมบัตรนักศึกษาหรือบัตร
หอสมุดฯ  ติดต่อขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน โดยมีระเบียบการยืม กล่าวคือ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ยืม  ได้แก่ 
๑.  หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
๒.  หนังสือส ารอง (Reserved books) 
๓.  วารสารวิชาการฉบับล่วงเวลา 
๔. วิดีโอ  เทปบันทึกเสียง  ซีดี  ดีวีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔ 

ทรัพยากรสารสนเทศและสิทธิการยืม 

ผู้มีสิทธิยืม ประเภททรัพยากร จ านวนที่ให้ยมื จ านวนวัน 

อาจารย์ (อาจารย์
ประจ า พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
สายวชิาการ และ
อาจารย์พิเศษ) 

หนังสือทัว่ไป ๑๐ ๑๕ 
หนังสือประกอบการสอนและการ
วิจัย 

๔๐ 
๑ ภาค 

การศึกษา 

หนังสือส ารอง นับจ านวนเล่ม 
รวมตามสิทธิในการ

ยืมหนังสือท่ัวไป 

๓ 

วารสารฉบบัลว่งเวลา ๑ 

วิดีโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดี ี ๓ ๓ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
สายผูช้่วยวชิาการ 

หนังสือทัว่ไป ๑๐ ๑๕ 

หนังสือส ารอง นับจ านวนเล่ม 
รวมตามสิทธิในการ

ยืมหนังสือท่ัวไป 

๓ 

วารสารฉบบัลว่งเวลา ๑ 

วีดิโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดิ ี ๓ ๓ 

นักศึกษา 
ปริญญาโท /  
ปริญญาเอก 

หนังสือทัว่ไป ๑๕ ๑๕ 

หนังสือส ารอง นับจ านวน 
เล่มรวมตามสิทธิใน
การยืมหนังสือท่ัวไป 

๓ 

วารสารฉบบัลว่งเวลา ๑ 
วีดิโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดิ ี ๓ ๓ 

นักศึกษา 
ปริญญาตรี / 

ลกูจ้างประจ า/  
ลูกจ้างชัว่คราว/

ข้าราชการบ านาญ 

หนังสือทัว่ไป ๑๕ ๑๕ 

หนังสือส ารอง นับจ านวนเล่ม 
รวมตามสิทธิในการ

ยืมหนังสือท่ัวไป 

๓ 

วารสารฉบบัลว่งเวลา ๑ 
วีดิโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดิ ี ๓ ๓ 

นักเรียน 
โรงเรียนสาธติ 

หนังสือทัว่ไป ๗ ๗ 

หนังสือส ารอง 
นับจ านวนเล่ม 

รวมตามสิทธิในการ
ยืมหนังสือท่ัวไป 

๓ 

วีดิโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดิ ี ๓ ๓ 
 

 

 



 
 

๕ 

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

การคืนทรัพยากรนั้น เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือหรือยืมทรัพยากรฯไปครบตาม
ก าหนดเวลาการยืมแล้ว ต้องน าส่งคืนหอสมุด  ถ้าเกินก าหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับตามรายการ
และจ านวนเงินที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งหอสมุดฯ ก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

หนังสือทัว่ไป ค่าปรับ ๓ บาท /เล่ม / วัน 
ซีดีรอมหนังสือ 
ซีดีรอมวิทยานิพนธ ์

ค่าปรับ ๓ บาท / ชดุ / วัน 

หนังสือส ารอง 
วารสารวชิาการฉบับลว่งเวลา 

ค่าปรับ ๒๐ บาท / เล่ม / วัน 

วิดีโอ/เทปบันทึกเสียง/ซดีี/ดีวดิ ี ค่าปรับ ๒๐ บาท / ชุด / วัน 

การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการยืมออกไปนอกหอสมุดแล้วนั้น  ตามระเบียบส านัก
หอสมุดกลาง  ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้อีก ๒ คร้ัง รวมยืมติดต่อกันได้ ๓ คร้ัง ยกเว้นผู้อื่น
จอง (Hold) ไว ้

การยืมต่อ  ผู้ใช้บริการสามารถน าทรัพยากรมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ 
ยืม-คืน ของหอสมุด  หรือ ผู้ใช้บริการสามารถท ายืมต่อได้เองโดยเข้า web  ของหอสมุดฯ  
http://www.snc.lib.su.ac.th หรือ เข้าหน้าจอโอแพค (OPAC) ในหอสมุดก็ได้เช่นกัน 

ในการยืมต่อผ่านทาง  Web ของหอสมุด หรือ หน้าจอโอแพค (OPAC) ในหอสมุด 
นั้น  ต้องเป็นเล่มหรือ รายการที่ไม่เกินก าหนดส่งโดยที่ต้องเปลี่ยนวันก าหนดส่งไปตาม
จ านวนวันที่ก าหนดในระเบียบ  

การจองทรัพยากรสารสนเทศ  
ผู้ใช้บริการสามารถจองทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมออกนอกหอสมุดฯ  ได้ 

ไม่เกิน ๓ รายการต่อคน  (ยกเว้นรายการที่ตนเองยืม จะไม่สามารถจองได้) โดยกรอก
แบบฟอร์มจองที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน  เมื่อหนังสือได้รับคืนมาแล้ว หอสมุดจะเก็บ
หนังสือไว้ที่ชั้นหนังสือจองที่ เคาน์เตอร์ ยืม -คืน เป็นเวลา ๒วัน  เพ่ือรอผู้ที่ท าจองไว้  
หลังจากครบก าหนดในการเก็บไว้แล้ว  ผู้จองไม่มารับ  เจ้าหน้าที่จะท าการยกเลิกการจอง  
และน าหนังสือข้ึนชั้นปกติหรือให้ผู้ใช้บริการที่ท าจองในล าดับถัดไป 

บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดบริการให้มีเคร่ืองยืมอัตโนมัติ (Self-Check) 

ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สามารถยืมหนังสือได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ผู้ยืมเก็บ 



 
 

๖ 

ใบบันทึกรายการไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการยืมหนังสือเพื่อแสดงก่อนออกจากหอสมุดฯ หาก
เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ 

บริการหนังสือส ารอง 

เป็นบริการหอสมุดฯจัดขึ้นตามความประสงค์ของอาจารย์ที่ต้องการส ารองหนังสือ
อ่านประกอบวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือนั้นอย่างทั่วถึงกันหรือหอสมุดฯ
จัดบริการข้ึนในกรณีที่พบว่าหนังสือแต่เล่มที่มีผู้ใช้บริการจองมากมีจ านวนน้อยเล่ม หนังสือ
ส ารองก าหนดให้ยืมได้ ๑ - ๓ วัน 

บริการรับคืนหนังสือจากตู้รับคืนนอกเวลาท าการ 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถน าหนังสือมาคืนในเวลาท าการของหอสมุดฯ ได้ โดย
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่หอสมุดไขตู้ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.ของทุกวันท าการและจะท าการ 
รับคืนในระบบอัตโนมัติ ในเวลาต่อมาซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการได้ด้วยตนเอง
จากหน้าจอโอแพค (OPAC) 

บริการรับแจ้งหนังสือหาย 

กรณีผู้ใช้บริการท าหนังสือหอสมุดหาย ล าดับแรกคือผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อกรอก
แบบฟอร์มแจ้งหายที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ณ หอสมุดฯ จากนั้นผู้ใช้บริการหรือเจ้าหน้าที่
เคาน์เตอร์ยืม-คืนแจ้งให้ผู้ใช้บริการด าเนินการหาหนังสือเล่มที่ท าหาย ถ้าพบตัวเล่มให้รีบ
น ามาคืนพร้อมช าระค่าปรับตั้งแต่วันที่เกินก าหนดถึงวันที่ส่งคืนหนังสือ หากไม่พบให้ซื้อเล่ม
ที่เหมือนเดิมมาคืน (ชื่อผู้แต่งและชื่อหนังสือเหมือนเดิม)  กรณีปีพิมพ์เดิมหาไม่ได้แต่มีเล่มที่
ปีพิมพ์ใหม่กว่า ให้ซื้อมาทดแทนได้พร้อมช าระค่าปรับ(ถ้ามี)ตั้งแต่วันที่เกินก าหนดส่งจนถึง
วันที่แจ้งหายและช าระค่าด าเนินการหนังสือใหม่เล่มละ ๑๐๐ บาท 

กรณีไม่สามารถหาหนังสือมาคืนได้หรือซื้อหนังสือไม่ได้ บรรณารักษ์หัวหน้าฝ่าย
บริการ จะเป็นผู้พิจารณาให้ถ่ายเอกสารชดใช้หรือให้ช าระค่าปรับเป็น ๒ เท่าของราคา
หนังสือ 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐอื่นๆ ได้ โดยยืมฉบับจริงหรือขอถ่ายส าเนาเอกสาร จ าแนกได้ดังนี้ 
๑. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นบริการยืมหนังสือหรือ

ทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ไม่มีในหอสมุดของตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถไปยืมด้วยตนเอง
หรือให้หอสมุดด าเนินการ 



 
 

๗ 

๒. บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน (PULINET) เป็นบริการยืมหนังสือหรือ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองจากห้องสมุดสถาบันดุดมศึกษาในข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครขอท าบัตรสมาชิก 
PULINET และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของข่ายงานห้องสมุดสมาชิก
แต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด 

๓. บริการยืม -คืนระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต     เป็นการให้บริการส าหรับ
ผู้ใช้บริการที่ไม่ประสงค์จะไปยืม -คืนหนังสือด้วยตนเอง ณ หอสมุดวิทยาเขตอื่นใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (บางรัก) หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์จะเป็นผู้ด าเนินการขอยืมมาให้และแจ้งให้ผู้ใช้บริการติดต่อขอรับ          
ตัวเล่ม ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืน 

การบริการยืม-คนืนอกสถานที่ 

เป็นบริการยืม-คืนหนังสือที่คณาจารย์ใช้ประกอบการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
เพื่ออ านวยความสะดวก ความรวดเร็ว และสนับสนุนการเรียนการสอนแก่อาจารย์ หอสมุด
จัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการ ตามคณะวิชาในวิทยาเขตสนามจันทร์ จ านวน ๕ คณะ คือ 
คณะอักษรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  และ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกๆปี  

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ได้แก่  การยืม การคงค้างหนังสือ 
การคงค้างค่าปรับ การจองหนังสือ โดยเข้าทาง Web ของหอสมุด  หรือเข้าหน้าจอโอแพค 
(OPAC)  ในหอสมุด หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 

การตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรได้ โดยการเข้าสืบค้นด้วยตนเองทาง 
Web  ของหอสมุด หรือ เข้าหน้าจอโอแพค (OPAC)  ในหอสมุด เช่น ตรวจสอบว่ามีหนังสือ
เรื่องที่ต้องการหรือไม่  อยู่แหล่งใด  เป็นหนังสือประเภทไหน  เลขหมู่อะไร  สามารถยืมออก
ได้หรือไม่เป็นต้น  หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 

การตรวจสอบหนี้สินสมาชิกหอสมุด 

 ผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี มีความประสงค์ลาออกจากการเป็น
นักเรียน  นักศึกษา  ต้องตรวจสอบหนี้สินกับหอสมุด  โดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตและ



 
 

๘ 

กองบริการการศึกษา โทรศัพท์แจ้งรายละเอียดการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน 
เพื่อท าการปลดหนี้ และจะส่งเอกสารหลักฐานแก่หอสมุดภายหลัง 

ผู้ใช้บริการที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท - เอก เมื่อจบการศึกษาหรือขอลาออก  ต้อง
ยื่นเอกสารขอให้ตรวจสอบหนี้สินต่อหอสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน  โดยยื่นพร้อมบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบและปลดหนี้ให้ 

ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร มีความประสงค์ลาออก หรือ ลาศึกษาต่อ ต้องตรวจสอบ
หนี้สินกับหอสมุดฯที่เคาน์เตอร์บริการยืม  - คืน โดยยื่นบัตรประจ าตัวพร้อมเอกสาร
แบบฟอร์ม หรือ ส่งเอกสารผ่านผู้เดินหนังสือระหว่างหน่วยงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙ 

 
 
ก าหนดเวลา เปิด-ปิดบริการยืม-คืน 

  เปิดภาคการศึกษา 
 จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 
 เสาร์ - อาทิตย ์ เปิดบริการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 

 

  เปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. 
เสาร์ - อาทิตย ์ เปิดบริการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 

 

  ปิดภาคการศึกษา  
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
เสาร์ - อาทิตย ์ ปิดบริการ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 

ก าหนดเวลา เปิด - ปิด หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 

  เปิดภาคการศึกษา 
 จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. 
 เสาร์ - อาทิตย ์ เปิดบริการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

 

  เปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. 
เสาร์ - อาทิตย ์ เปิดบริการ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. 

 

  ปิดภาคการศึกษา  
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
เสาร์ - อาทิตย ์ ปิดบริการ   

 

  ก่อนสอบและระหว่างสอบ ๑ เดือน (เฉพาะสถานที่ที่ก าหนด)  
จันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ  ๒๔  ชั่วโมง 
เสาร์ - อาทิตย ์ เปิดบริการ เวลา ๐๙๐๐ - ๒๐๐๐ น. 
 ปิดบริการวันหยดุนักขัตฤกษ ์

 
 
หมายเหตุ  เวลาเปดิบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



 
 

๑๑ 

บทที่ ๒ 

การเข้าสูแ่ละออกจากระบบหอ้งสมุดอตัโนมัตใินงานบริการยมื - คืน 

  

 

ระบบ ห้ อ ง ส มุ ด อั ต โ น มั ติ ที่ ห อ ส มุ ด
พระราชวังสนามจันทร์ น ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการยืม-

คืน คือ โปรแกรมส าเร็จรูปชื่อ “มิลเลนเนียม (Millennium)” ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังนิยมเรียกชื่อเดิมว่า “อินโนแพค” ผู้ปฏิบัติงานในทุกงาน (Module) 
จะต้องท าการล๊อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบก่อน เพ่ือเร่ิมต้นการแสดงสิทธิ์ลักษณะงานที่
ปฏิบัติและแสดงสิทธิ์ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ  ซึ่งระบบที่ผู้เขียนใช้นั้นเป็นการท างานบน
วินโดวส์ (Windows) มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

การเข้าสู่ระบบ    

มีวิธีการดังนี ้
๑. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Innovative Millennium จากหน้าจอ Desktop ดัง

ตัวอย่าง  

 
๒. จะปรากฏหน้าต่างล๊อกอิน (Login)  ให้พิมพ์ "รหัสย่อที่ก าหนด" (Username) 

และ "รหัสผ่าน"  (Password)  แล้วคลิก  OK  

 
 

๓. ระบบจะท าการดาวน์โหลดโปรแกรม เพ่ือเข้าสู่หน้าต่างการท างานระบบ 
ยืม-คืน   



 
 

๑๒ 

 
    

๔. จะปรากฏหน้าต่างของ Millennium Circulation-Silpakorn University 
Library ให้เติมข้อความในช่อง Initials และ Password ตามล าดับ 
 

 
๕. จะปรากฏหน้าต่าง M i l l e n n i u m  C i r c u l a t i o n  และ ชื่อผู้ปฏิบตัิงาน   

 
 
จากหน้าตา่งดงักล่าว  ประกอบด้วย กรอบการท างานส าคัญ ๓ ส่วน  



 
 

๑๓ 

            
 
 

ส่วนที่ ๑   
เป็นส่วนที่ใช้ในการสแกนบาร์โค้ด (Scan Barcode) บัตรนักศึกษาหรือบัตร
สมาชิกห้องสมุด  เมื่อต้องการท าการยืม  ยืมต่อ การคืน  การจอง หรือ ใช้
วิธีพิมพ์ชื่อ นามสกุล  โดยพิมพ์ตัวอักษรเอ็น n  น าหน้าก่อนการพิมพ์ชื่อ 
ตามด้วยการสแกนบาร์โค้ดหนังสือ 

 

ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนแสดงข้อมูลระเบียนสมาชิก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้สร้างระเบียนสมาชิก
ไว้แล้ว  ประกอบด้วย 
Patron Name ชื่อ - นามสกุล 

P Barcode รหัสนักศึกษา หรือ รหัสบตัรสมาชิกห้องสมุด 
Address ที่อยู่ปัจจุบัน 
Telephone เลขหมายโทรศัพทท์ี่สามารถตดิต่อได ้
Note บันทึกชว่ยจ า 
P Type ประเภท/สถานภาพการเป็นสมาชิก 
Exp Date อายุการเป็นสมาชิก 

 

 

 



 
 

๑๔ 

ส่วนที่ ๓  

 
เป็นส่วนสัญลักษณ์ที่ให้เข้าไปใช้งานต่างๆ ได้ ประกอบด้วย 

Check Out (0) เลือกเมื่อต้องการยืมหนังสือหรือยืมต่อ 
Check-Out Items (0) แสดงรายการหนังสือทีไ่ด้ยืมไปว่ามีจ านวนกี่เล่ม  

ถ้ามีหนังสือเกินวันก าหนดส่ง จะปรากฏ
ตัวอักษรสีแดง 

Hold (0) เลือกเมื่อต้องการจองหนังสือ หรือยกเลกิจอง 
Fines  (0.00)    แสดงรายการค่าปรับค้างช าระ  ถ้ามคี่าปรับคา้ง

ช าระ จะปรากฏตวัอักษรสีแดง เพื่อแสดง
ค่าปรับหนังสือ 

Check In  (0)    เลือกเมื่อต้องการคืนหนงัสือ จะแสดงรายการ
หนังสือทีค่ืนพร้อมจ านวนเงินคา่ปรับและ
จ านวนวันทีเ่กินก าหนดส่ง 

 

 



 
 

๑๕ 

การออกจากระบบ 

 เมื่อท างานใดใดเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อต้องการเลิกใช้งาน ต้องท าการปลดล็อกระบบ
ทุกคร้ังด้วยการล๊อกเอาท์ (logout) จึงจะถือว่าการท างานมีความสมบูรณ์    

การออกจากระบบยืม-คืนมีวธิีการดังนี ้
๑. เลือกวธิีการออกจากระบบ ท าได้ ๒ วิธดีังนี ้

วิธีที่ ๑ คลิกที่เคร่ืองหมายกากบาทสีแดง     

 
 

 

 

 

 

วิธีที่ ๒ คลิกที่ File เลือก Exit   

 
๒. จะปรากฏหน้าต่าง Question   พร้อมด้วยข้อความ  Yes  และ  No  ให้คลิกที่

ค าว่า Yes ถ้าต้องการออกจากระบบ  หรือคลิกที่ No ถ้ายังไม่ต้องการออกจากระบบ 

 



 
 

๑๖ 

บทที่ ๓ 

การตรวจสอบขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ 
ในระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ 

  

การตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ  เป็นงานเบื้องหลังที่
ส าคัญของงานบริการยืม -คืน เป็นลักษณะงานที่
ต้องการความละเอียด แม่นย า  ถูกต้อง ในการ
ด า เนินการ  ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบกรณี

ผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงขอจอง  หรือแจ้งกรณี
ท าหนังสือหายหรือช ารุด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการยืม-คืนทุกรายของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นบุคคลด่านหน้าที่ผู้ใช้บริการต้องพบเจอเกือบ
ตลอดเวลา  จึงเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องท าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้าโดย
ปริยายแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการตอบค าถามอย่างง่าย เช่น หนังสือรายการที่ต้องการอยู่ที่
ห้องสมุดไหน  สามารถยืมได้หรือไม่  ผู้ให้บริการจึงต้องเป็นผู้ รู้และเข้าใจวิธีการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศของโมดูลระบบยืม-คืนเพื่อช่วยผู้ใช้สืบค้นหาค าตอบเบื้องต้น 

ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีการจัดเก็บ
หลากหลายประเภท เช่น หนังสือ (ยังมีการแบ่งย่อยเป็นหนังสือประเภทต่างๆ) วารสาร 
บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ โดยมีปริมาณข้อมูลแต่ละประเภทจ านวนมาก และยังเป็น
การรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศของทุกห้องสมุดวิทยาเขตภายใต้สังกัดส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ผลที่แสดงบนหน้าจอการ
ตรวจสอบ ท าให้ตอบค าถามได้ว่าเป็นรายการที่จัดเก็บ ณ วิทยาเขตใดหรือวิทยาเขตใดเป็น
เจ้าของ  มีจ านวนกี่รายการ อยู่ในสถานะมีผู้จองหรือพร้อมให้หยิบใช้หรือมีการยืมออกไป
จากห้องสมุด เป็นต้น   

การตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ท าได้จากสองทางเลือก ได้แก่ 
การตรวจสอบจากช่องทาง Search/Hold และจากช่องทาง Circulation Desk  



 
 

๑๗ 

 

Search / Hold 

เป็นช่องทางการสืบค้นเพ่ือดูรายละเอียดของหนังสือ โดยมีการก าหนดระดับชั้นใน
การเข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลไว้ด้วยตามสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงาน  

    
 

Index  เป็นช่องส าหรับคลิกเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการเข้าไปสืบค้น ซึ่งมีหลาย
ช่องทาง อาทิ ชื่อเร่ือง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author) เลขเรียกหนังสือ (LC 
Call No) ค าส าคัญ (Word) เลขเรียกอื่นๆที่ก าหนดขึ้นใช้เอง (Other  Call 
No) หัวเรื่อง (Subject) 

Blank  เป็นช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส าหรับพิมพ์ค าที่ต้องการค้น เช่น พิมพ์ค าว่า 
pl4209.3จ36ด83  จากนั้นให้คลิกทีค่ าว่า Search หรือ กด Enter 

 
รายละเอียดที่ได้จากช่องทาง Search / Hold 

ภายหลังการเลือกประเภททรัพยากรสารสนเทศใน Index และพิมพ์ข้อความที่
ต้องการสืบค้นในช่องว่าง (Blank) จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ เป็นสองส่วนหลัก   



 
 

๑๘ 

 
 

ส่วนบน ให้รายการบรรณานุกรม แสดงรายการชื่อผู้แต่ง ชื่อเร่ือง เลขเรียก
หนังสือ สถานที่เก็บซึ่งก าหนดเป็นรหัสย่อที่รู้จักกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กล่าวคือ  

lbsus หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
lbsut หอสมุดสาขา วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
lbsup หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ส่วนล่าง  แสดงรายละเอียดชื่อหนังสือ (ที่แสดงในส่วนบน) ที่มีบริการใน
หอสมุดฯ เป็นรายเล่ม  ในส่วนนี้ ยังแบ่งรายละเอียดการน าเสนอออกเป็น ๔ โฟลเดอร์ย่อย 
ได้แก่โฟลเดอร์ Summary, Record, Item Level Hold, Bibl Level Holds  
 
Summary Record i16187684 1Item-Level Hold 0 Bib-Level Holds   

# Recnum Call Num Barcode Location Due Date Holds 

1 i6138569 รส .จ34ด85 2554 31255400000618 mnfic ON SHELVES 0 

2 i6205820 รส .จ34ด85 2554 c.2 31255400003516 mnfic LIB USE ONLY 1 

3 i6173843 รส .จ34ด85 2554 33255400002197 ppgen ON SHELVES 0 

4 i6187684 Pl4209.3.จ36 ด83 3111500213540 ssgn3 01-12-2011 1 

5 i6211248 Pl4209.3.จ36 ด83 c.2 31115002109393 ssgn3 Cataloging 0 

6 i621125x Pl4209.3.จ36 ด83 c.3 31115002108743 sslit Cataloging 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๙ 

Recnum 
เลขที่ระบบสร้างขึ้นส าหรับให้ผู้บันทึก (key-in) 
ตรวจสอบ/แก้ไข 

Call Num เลขเรียกหนังสือ และ ฉบับที่มีบริการ 
Barcode รหัสประจ าหนังสือแต่ละเล่ม 

Location 

การแจ้งแหล่งเก็บหนังสือว่าเก็บไว้ที่ ใด ที่
ห้องสมุดใด โดยให้เป็นรหัสย่อที่รู้กันในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น 

ssgn 
หนังสือทั่วไป ของ หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 

mngen 
หนังสือทั่วไป ของ หอสมุดสาขา  
วังท่าพระ 

ppgen 
หนังสือทั่วไป ของ หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

Due Date การแสดงสถานะของหนังสือว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ (on Shelf) หรือถูกยืม (Due) หรือ
อนุญาตให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น (Lib use 
only) หรืออยู่ระหว่างด าเนินการทางเทคนิค
หรืออื่นๆ 

Holds รายการที่มีการจองและจ านวนผู้ที่ขอจอง 
 

 
 

Copy หมายถึง ฉบับที่เท่าไร 
Out Date หมายถึง วันเดือนปีและเวลาที่ถูกยืมไป 
Due Date หมายถึง วันก าหนดส่งคืน 
Patron  หมายถึง ผู้ยืมคนปัจจุบัน 
Lpatron หมายถึง ผู้ยืมล าดับก่อนปัจจุบัน  (๑ ล าดับ) 
Lchkin หมายถึง วันก าหนดส่งที่คืนหนังสือคร้ังสดุท้าย 
Location หมายถึง สถานที่  (หอสมุด) 
Status หมายถึง สถานภาพ  เช่น  ถูกยืม (Due Date วัน 

เดือนปี ) หรือ อยู่บนชั้น (On Shelves) 
 



 
 

๒๐ 

ด้านลา่งของจอภาพ แสดงวันเดือนปีและเวลาที่ยืม ชื่อผู้ยืมและวันก าหนดส่ง 
 

 
 การตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากหน้าจอ  Web OPAC  สามารถ

ท าได้  โดยให้คลิกที่  Menu View  แล้วเลือกคลิก  Public  Display   

 
 

 หน้าจอจะแสดงรายการลักษณะการสืบค้นของผู้ใช้บริการ   

 
 

หลังจากนั้นใหค้ลิก    เพื่อปิด 
  

 การตรวจสอบข้อมูลหนังสือ  เมื่อพบว่าหนังสือที่ตรวจสอบนั้นอยู่ที่หอสมุดอื่น  
เช่น  หอสมุดสาขา วังท่าพระ  หรือ  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  สามารถแนะน า
ผู้ใช้ให้ท าเรื่องขอยืมระหว่างวิทยาเขตได้ 

 

 

 

 

i6187684 Check Out on 16-11-2011 10:48 to บรรจง รุ่งแผน on 01-12-2011 



 
 

๒๑ 

Circulation Desk 

การตรวจสอบจากแถบงาน Checked - out Item 
 การตรวจสอบวิธีนี้  ใช้ในกรณีที่ทราบว่าหนังสือเล่มที่ต้องการตรวจสอบนั้นถูกยืมไป
โดยใคร  สามารถระบุบาร์โค้ดหรือชื่อผู้ยืมได้ เช่น  การตรวจสอบข้อมูลหนังสือ  แจ้งหาย
หรือช ารุด, กรณีนักศึกษามาแจ้งว่า ไม่ได้ยืมหนังสือเล่มที่มีในบัตร , ผู้ใช้ต้องการยืมซีดีรอม
ประกอบหนังสือเล่มที่ยืมไปแล้ว 

วิธีการตรวจสอบ  
๑. ให้สแกนบาร์โค้ดที่บัตรผู้ใช้หรือพิมพ์ n ตามด้วยชื่อผู้ใช้ ลงในช่องสี่เหลี่ยม (Key 

or  Scan  Patron Barcode) ให้ Cursor กระพริบ  แล้วคลิก  Search   
 

 
 

๒. จะปรากฏระเบียนสมาชิก   

 
 
 
 



 
 

๒๒ 

๓. ให้คลิกเลือกแถบ  Checked-out  Item   
 

 
 
๔.  หน้าจอจะแสดงรายการหนังสือทั้งหมด   
 ให้เลือก  “เล่ม” ที่ต้องการตรวจสอบ   
 แล้วคลิกขวาที่เม้าท ์ 
 และ เลือก  View  This  Item   

 
 

๕. จะพบรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้น  
 

 



 
 

๒๓ 

๕.๑ สามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือตามที่ต้องการ เช่น จ านวนเล่มของ
หนังสือ ผู้จองเป็นใคร  

หลังจากนั้นให้คลิก  Close  
หรือ    เพื่อปิด     

๕.๒ กรณีต้องการตรวจสอบจ านวนเล่มของหนังสือ ให้คลิกที่ Summary 

 

๕.๓ ต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้จอง  
ให้คลิกที่...Item-Level Hold 

 
 

จะปรากฏช่องทางส าหรับสืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ ส าหรับการ
ตรวจสอบรายชื่อหนังสือขณะปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์ยืม -คืน และงาน
ตรวจสอบที่ต้องท าเฉพาะในบริเวณส่วนท างานของเจ้าหน้าที่  ไม่ควร
แสดงวิธีการท าต่อหน้าผู้ใช้บริการ  เพราะอาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ที่มีสิทธิ์พิเศษบางรายแก้ไขข้อความให้ตามที่ผู้ใช้บริการประสงค์ หรืออาจ
เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมข้ึนได้ 



 
 

๒๔ 

บทที่ ๔ 

การยืม 
 

 
การยืม (Check Out) หมายถึง การยืมหนังสือที่ 

หอสมุดฯ มีบริการออกนอกหอสมุด ข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานในระบบการยืม ผู้ให้บริการจะต้อง
เป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ระบบรับทราบทุกคร้ังที่มีการ

ยืมเกิดขึ้น  ได้แก่ บาร์โค้ดเลขประจ าตัว หรือ ชื่อของ
ผู้ใช้ และบาร์โค้ด หรือ ชื่อของหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการยืม  

โดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จะก าหนด
ระเบียบวิธีการ  ระยะเวลา ไว้เป็นข้อก าหนดในการยืม 

 
 

การให้ยืม 
วิธีการปฏบิัติการให้ยืม มีข้ันตอนดังนี ้
๑. เริ่มจากหน้าจอ Circulation Desk  

 

 
 

๒. คลิกที่แถบ  Check Out    

 



 
 

๒๕ 

๓.  สแกนบาร์โค้ดที่บัตรผู้ใช้ ในช่องสี่เหลี่ยม   Key or Scan  Patron Barcode   

 

  
๔. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดระเบียนผู้ใช้บริการ ทางด้านบนขวามือ ได้แก่  

 
 

Patrn Name ชื่อ - สกุล 
P Barcode      เลขบาร์โคด้ผู้ใช ้
Address ที่อยู่ (คณะ, หน่วยงาน) 
P Type รหัสประเภทผู้ใช ้
Exp Date วันหมดอายุบตัร (สมาชิก) 

 
๕. สแกนบาร์โค้ดที่ตัวเล่มหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการยืมทีละเล่ม จนครบตามจ านวน 

และที่หน้าจอจะแสดงข้อมูล  บาร์โค้ดหนังสือ   ชื่อเรื่อง  และ วันก าหนดส่ง    

 
 

๖. ประทับตราวันก าหนดส่งที่ด้านหลังหนังสือ  ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 

 



 
 

๒๖ 

๗. ให้คลิก  Close   ที่มุมบนขวามือ  เพ่ือปดิระเบียนผู้ใชบ้ริการ     

   

ข้อควรสังเกตหน้าจอการยืม 
๑. เมื่อสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิกแล้ว พบช่อง  EXP DATE  เป็นสีแดง แสดงว่า

ผู้ใช้ถูกงดการใช้สิทธิในการยืม  เนื่องจากบัตรสมาชิกหมดอายุ อาจเนื่องจากสาเหตุ ลาออก 
พ้นสภาพ  ลาศึกษาต่อ จบการศึกษา หรือหมดสัญญาจ้าง  หรือเหตุอื่นๆ 

 
 

๒. หน้าจอแสดงระเบียนผู้ใช้บริการ ปรากฏค าว่า  View-Only Mode (IN USE) 
ที่ด้านล่างขวามือ แสดงว่าระเบียนนั้นก าลังถูกใช้งานอื่น  จึงท าให้ไม่สามารถท างานใน
หน้าจอนี้ได้  นอกจากจะเรียกดูข้อมูลได้อย่างเดียว 

      
คลิกที่  View    



 
 

๒๗ 

๓.  ปรากฏหน้าต่าง ข้อความว่า  ลาออก  หรือ พ้นสภาพ  หรือ จบการศึกษา 
หมายถึง   ผู้ใช้อยู่ในสถานะลาออกไปแล้ว หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว  หรือจบ
การศึกษา  จึงยืมหนังสือไม่ได้ 

ให้คลิก  OK  หรือ   

   

๔. ปรากฏหน้าต่าง  

 
ข้อความค าว่า   ค้างส่ง Bk นาน   แสดงว่าผู้ใช้มีหนังสือค้างเกินวันก าหนดส่ง 

มากกว่า หนึ่งเดือนข้ึนไป  จึงยังยืมหนังสือเพ่ิมอีกไม่ได้ ผู้ใช้ต้องน าหนังสือที่ค้างมาคืนและ
จ่ายค่าปรับก่อนจึงจะยืมได้ ตามระเบียบที่ก าหนดไว้  

ให้คลิก OK หรือ    

๕. ปรากฏหน้าต่าง  

 
ข้อความค าว่า  This is not a valid index แสดงว่า ระบบท าการอ่านบาร์โค้ด

ไม่ได้  เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

ให้คลิก OK หรือ   เพื่อปิดหน้าต่าง   
แล้วกดเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ด  หลังจากนั้นให้สแกนบาร์โค้ดใหม่อีกครั้ง   

 

๖.  ปรากฏหน้าต่าง  

 
ข้อความค าว่า  You have not scanned in a borrower  barcode yet.  

แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สแกนบาร์โค้ดผู้ใช้  (ไปสแกนบาร์โค้ดหนังสือก่อน)   
ให้คลิก OK หรือ   เพื่อปิดหน้าต่าง 
แล้วท างานต่อ โดยการไปสแกนบาร์โค้ดผู้ใช้ให้ถูกต้อง   



 
 

๒๘ 

๗. ปรากฏหน้าต่าง  

 
ข้อความค าว่า  1 held item (S) ready for pickup แสดงว่า หนังสือทีผู่้ใช้จอง

ไว้นั้น ได้มาส่งคืนแล้ว  และไดเ้ก็บไว้ทีช่ั้นจองหนังสือ  ผู้ใช้ที่เป็นผู้จองหนังสือเล่มดังกลา่ว  
สามารถยืมออกได้ ให้คลิก  OK    
แล้วตรวจสอบให้ตรงเล่มที่จองไว้    

๘. ปรากฏหน้าต่าง   

 
ข้อความค าว่า  Borrower cannot check out item because: Borrower  

owes  too  much  money หมายความว่า  ผู้ใช้ค้างเงินค่าปรับไว้เกินก าหนดที่ระบุไว้ ........
บาท  ฉะนั้นจะต้องช าระเงินค่าปรับก่อน จึงจะยืมหนังสือได้   

ให้คลิกเลือก    Do  Not  Orerride   
หรือ    ปิดหน้าต่าง   
แล้วไปท า  Collect  money  เพื่อเก็บเงินที่ค้างก่อน    

๙. ปรากฏหน้าต่าง   
 

 
 
 

 

ข้อความค าว่า Borrower cannot check out item because: Borrower’s 

registration has expired  หมายถึง  บัตรของผู้ใช้หมดอายุการเป็นสมาชิก จึงจ าเป็น
จะต้องต่ออายุบัตรสมาชิกก่อน จึงจะสามารถใช้บัตรในการยืมหนังสือได้   

ให้คลิกเลือก    Do  Not  Orerride   
หรือ    ปิดหน้าต่าง   
แล้วตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และต่ออายุบัตรสมาชิก   



 
 

๒๙ 

๑๐. ปรากฏหน้าต่าง   

       

ข้อความค าว่า  Patron p..........  in Use by the system   หมายถึง บัตร
ของผู้ใช้ถูกบล็อกไว้ไม่ให้ยืมด้วย สาเหตุของสัญญาณระบบขัดข้องในระหว่างการใช้บัตรอยู่ 
หรือ มีการเรียกใช้บัตรนั้นในสถานที่อื่นพร้อมกัน 

ให้จดเลข p............ไว้เพื่อน าไปท าการปลดล็อค และ  
ให้คลิก OK หรือ  ปิดหน้าต่างสักพัก   
แล้วสแกนบัตรใหม่อีกครั้ง   

๑๑. ปรากฏหน้าตา่ง  

       
ข้อความค าว่า  Failed to determine Loan rule  หมายถึง เป็นหนังสือ 

ที่ไม่สามารถยืมออกได้  หรืออาจเกิดการใส่ข้อมูลของหนังสือผิดพลาด เช่น I type, Status 
หรือ Location  ต้องส่งไปแก้ไขที่ฝ่ายวิเคราะห์ฯก่อน   

ให้คลิก OK หรือ  ปดิหน้าต่าง   

๑๒. ปรากฏหนา้ตา่ง  

 
ข้อความค าว่า  Item is for Library Use Only  หมายถึง  หนังสือมีสถานะใช้

ภายในห้องสมุดเท่านั้น เช่น หนังสืออ้างอิง  หนังสือ ศต. วิทยานิพนธ์ฉบับ 1 เป็นต้น   

ให้คลิกเลือก  Do Not Override  
หรือ  ปิดหน้าต่าง   

 

 



 
 

๓๐ 

๑๓.  ปรากฏหน้าต่าง   

 

ข้อความค าว่า  Patron has reached maximum check-outs for CUR ITEMA.   

หมายถึง  ผู้ใช้ยืมหนังสือครบเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว  จึงไม่สามารถยืมเพ่ิมได้อีก ต้องคืน
เล่มที่ยืมไปแล้วก่อน จึงสามารถยืมได้   

ให้คลิกเลือก  Do Not Override  
หรือ  ปิดหน้าต่าง   

๑๔.  ปรากฏหน้าต่าง  

 
ข้อความค าว่า  Item on  holdshelf  for…….  (ชื่อผู้ใช้)  p...... Checkout 

item anyway ? หมายถึง หนังสือเล่มนั้นมีผู้อื่น (ชื่อผู้ใช้) จอง  จะท าการยืมออกหรือไม่ 

 ให้คลิก  No แล้วเก็บหนังสือไว้ให้กับผู้จอง  หรือจะยกเลิกการจอง ถ้าผู้จอง 
ไม่ต้องการแล้ว หรือยกเลิกเมื่อครบก าหนดการจองแล้ว  

๑๕. ปรากฏหน้าต่าง 

 
ข้อความค าว่า Item checked  out  to  another  patron  p..............  

and  due  on  0-0-0000.  Clear  that  checkout  and  check  the  item  

out  to  this  patron?  หมายถึง หนังสือเล่มนี้มีผู้อื่นยืมอยู่ก่อนแล้ว ก าหนดคืนตามวันที่



 
 

๓๑ 

ปรากฏ  (๑๓-๐๖--๒๐๑๑) ต้องการที่จะเคลียร์หรือไม่ และจะท าการยืมให้กับผู้อื่นรายใหม่นี้
หรือไม่    

ให้คลิก  No หรือ    ปิดหน้าต่าง   
ถ้าไม่ต้องการให้ยืม ต้องน าไปสแกนรับคืน   
ถ้าต้องการให้ยืม ใหค้ลิก  Yes  แต่หนงัสือเลม่ดังกล่าวต้องไม่เกินก าหนดส่ง   

๑๖. ปรากฏหน้าตา่ง 

 

ข้อความค าว่า  This item is currently  checked  out to this patron. 

It  is too  soon to renew.  หมายถึง  หนังสือเล่มนีผู้้ยืมเป็นผู้ที่สแกนบัตรยืมนี้อยู่แลว้
และก าหนดจ านวนวัน เร็วเกินกว่าที่จะให้ยืมต่อได้   

ให้คลิกเลือก  Do Not Override  หรือ   ปิดหนา้ต่าง  
แจ้งผู้ใช้บริการว่า หนังสือดังกล่าวยืมอยู่แลว้ต้องการคืน  หรือหยิบเล่มผดิมายืม 

จะได้ด าเนินการต่อไป  

๑๗. ปรากฏหน้าตา่ง 

 

ข้อความค าว่า  Using  expiration date of patron  as  the  duedate  

หมายถึง  หนังสือเล่มนี้ จะใช้วันหมดอายุบัตรสมาชิกเป็นวันก าหนดส่ง ซึ่งกรณีนี้จะปรากฏ
ต่อเมื่อใกล้จะถึงวันสิ้นเทอม  คือ  วันหมดอายุบัตรสมาชิกน้อยกว่าวันก าหนดส่งหนังสือ 
(ตามสิทธิการยืม)  จึงต้องใช้วันที่เหลือเท่านั้น  

ให้คลิก  OK   
 
การให้ยืมหนังสือจอง 

มีวิธีการปฏิบตัิ ดังนี ้
๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk คลิกเลือกแถบ Check Out สแกนบาร์โค้ดที่

บัตรหรือ พิมพ์ n ตามด้วยชื่อ ผู้ใช้บริการ ในช่องสี่เหลี่ยม  Key scan Patron Barcode   



 
 

๓๒ 

 

 
 

จะปรากฏข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
หน้าต่าง Message ข้อความว่า  1 held  item S) ready for pickup  
 

 
ให้คลิก  OK 

 
๒. ให้คลิกเลือกที่แถบ Hold (1)  จะแสดงรายการหนังสือที่จองไว้  หลงัจากนั้น

ให้หยิบหนังสือจองทีเ่ก็บไว้ทีช่ั้นจอง  โดยตรวจสอบให้เล่มตรงกัน   



 
 

๓๓ 

 

๓. คลิกเลือกที่แถบ  Check Out  แล้วสแกนบาร์โค้ดหนงัสือเพื่อยืมออก  และให้
สังเกตที่แถบ  Hold  ตัวเลขจะเป็น  (0)   

 

 
คลิก Close เพื่อปิดระเบียนผู้ใช ้  

 



 
 

๓๔ 

 

การเปลี่ยนวันก าหนดส่ง  

 การให้บริการยืม  บางกรณีอาจมีเหตุจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงวันก าหนดส่ง  
(Change Due Date) ของหนังสือ ซึ่งสามารถท าได้กรณีดังนี้ 

๑. ระบบขัดข้อง หรือ ไฟฟ้าดับ แตม่ีบริการให้ยืม  จึงบริการลักษณะนอกระบบไป
พลางก่อน เมื่อระบบใช้ได้ปกติ  ต้องน าข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งอาจจะต้องเป็นวันถัดไป 

๒. หอสมุด มีโครงการบริการยืมจ านวนวันระยะยาวเป็นกรณีพิเศษ ช่วงปิดภาค
การศึกษา เช่น  โครงการยืมไม่อั้น เป็นต้น 

๓. หนังสือยืมประกอบการสอน ส าหรับอาจารย์ ยืมได้ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา 

วิธีการปฏบิัต ิ ดังนี ้

๑. จากหน้าจอ Circulation Desk เมื่อสแกนบาร์โค้ดบตัร  
สมาชิกและสแกนบาร์โค้ดหนังสือที่จะยืมแลว้  
ให้คลิกทีค่ าว่า  Chang Due Date  

 



 
 

๓๕ 

 
 
 

 
 

๒. บนหน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง  Chang Due Date  ซึ่งจะเป็นปฏิทิน  วัน 
เดือน ปี  เพื่อให้เลือกคลิก วัน เดือน ปี ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง  เช่น 

 
จาก 27 April 2011 เป็น 13 June 2011)      



 
 

๓๖ 

คลิก  OK  
 

 
 

 
 
 



 
 

๓๗ 

กรณีที่ต้องการให้หนังสือเล่มต่อไป มีวันก าหนดส่งเหมือนกับเล่มที่เปลี่ยนแปลง  
ให้คลิก   ในช่องสี่เหลี่ยม                      หน้าค าว่า  
Use  this date in rest   of check-outs  for  this  patron   

คลิก  OK  
 

 
 

๓. บนหน้าจอจะปรากฏรายการหนังสือที่ระบบได้เปลี่ยนวันก าหนดส่งของหนังสือ 
ทุกเล่ม ตามที่ก าหนดไว้  

 

 



 
 

๓๘ 

 
 

 
 



 
 

๓๙ 

บทที่ ๕ 

การยืมตอ่ 
 

 
 

การยืมต่อ (Renew)  เมื่อครบก าหนดส่งหนังสือที่ยืมไปแล้ว  ผู้ใช้บริการต้องการ
ยืมต่อหรือยืมซ้ าอีก  ต้องมีการท าหลักฐานการยืมต่อในระบบ โดยถูกต้องตามระเบียบและ
เงื่อนไข  ระบบจะเปลี่ยนแปลงวันก าหนดส่งของหนังสือนั้น  โดยเลื่อนเวลาออกไปนานเท่าที่
ระเบียบการยืมของหอสมุดฯก าหนดไว้ 

 การยืมหนังสือต่อได้นั้น จะต้องเป็นหนังสือทีไ่ม่มีผู้อื่นจองไว้ และยืมต่อได้อีก ๒ คร้ัง
เท่านั้น 

 การยืมต่อหนังสือ มี ๒ วิธี  ดังนี ้

๑. การยืมต่อโดยเข้า  Circulation Desk 
๒. การยืมต่อโดยเข้า  Renew (No Patron) 

Circulation Desk 

การยืมต่อ โดยเข้า  Circulation Desk  เป็นวิธีการยืมต่อที่นิยมใช้กันโดยปกติทั่วไป  
มี ๒ วิธีคือ 

๑. การยืมต่อเข้าทางแถบงาน  Check Out 
๒. การยืมต่อเข้าทางแถบงาน  Checked - Out  Items 
 

 



 
 

๔๐ 

การยืมต่อเข้าทางแถบงาน Check Out 

วิธีการปฏบิัติยืมต่อ เข้าทางแถบงาน Check Out  ดังนี ้

๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk  คลิกที่แถบ Check Out  และในช่องสี่เหลี่ยม  
key or Scan patron Barcode  ให้มี Cursor กระพริบ   

 
 

๒. สแกนบาร์โคด้ทีบ่ัตรผู้ใช้บริการ  
หน้าจอจะแสดงรายละเอียดระเบียนของผู้ใช้ ทางด้านบนขวามือ 
 

 



 
 

๔๑ 

๓. สแกนบาร์โค้ดที่ตัวเล่มหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการจะยืมต่อทีละเล่มจนครบตาม
จ านวน  และที่หน้าจอจะแสดงบาร์โค้ดหนังสือ ชื่อเรื่อง และวันก าหนดส่งใหม่ที่เพ่ิมจ านวน
วัน ตามสิทธิการยืมที่ก าหนดไว้         

 

 
 

๔. ประทับตรารับคืนที่วันก าหนดส่งเดิม ประทับตราวันก าหนดส่งใหม่ที่ด้านหลัง
หนังสือให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าจอ  ให้คลิก  Close  เพื่อปิด   

 

 
 



 
 

๔๒ 

๕. กรณีการยืมต่อและเกินก าหนดส่ง   
 

 
 

เมื่อสแกนบาร์โค้ดที่ตัวเล่มหนังสือทีละเล่ม  หน้าจอจะแสดงหน้าต่าง  Message  
มีข้อความว่า   

This  Item  is  currently Checked out to  this  patron   

....  day overdue.  Fine is Bt .....00.  

พร้อมด้วยข้อความใหเ้ลือกตอบอีก ๔ บรรทดั 
 

Don’t renew ไม่ให้ยืมต่อ 
Renew and add fine ให้ยืมต่อและเก็บเงิน 
Renew with no fine ให้ยืมต่อ ไม่เก็บเงิน 
Cancel ยกเลิก 

ให้คลิกเลือก  Renew and add fine    

๖. หน้าจอจะแสดงรายการบาร์โค้ดหนังสือ  ชื่อเรื่อง  วันก าหนดส่งหนังสือ  
ให้คลิกที่แถบ Fines (Bt….00) ซึ่งแสดงจ านวนค่าปรับเป็นสีแดง    เพ่ือเก็บ

เงินค่าเกินก าหนดส่ง   
 



 
 

๔๓ 

 
 

๗. หน้าจอจะปรากฏค าว่า RENEWED ตรง Status ชื่อเร่ืองหนังสือ (Title) 
สถานที่ (Location) และจ านวนเงิน (Amount)  
 

 
 

ให้คลิกเลือกเล่มที่มีค่าปรับหรือคลิกลากเม้าส์  ถ้ามีค่าปรับหลายเล่ม   
หลังจากนั้นให้คลิก Collect Money 



 
 

๔๔ 

 
 

๘. หน้าจอจะปรากฏหนา้ตา่ง Amount to Collect  แสดงยอดค่าปรับ 
ให้คลิก OK     
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 

๙. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการของใบเสร็จทั้งหมด          
 

 
 

ให้คลิก  OK   

๑๐. เมื่อท าการเก็บค่าปรับเรียบร้อยแล้ว ให้สังเกตที่แถบ Fines (Bt....00)  
จ านวนค่าปรับทั้งหมด มีค่าเป็น 0   

หลังจากนั้นใหค้ลิก  Close  เพื่อปิด   
 

 
 
 
 



 
 

๔๖ 

การยืมต่อเข้าทางแถบงาน Checked - Out  Items 

วิธีการปฏบิัติยืมต่อ เข้าทางแถบงาน Check - Out Items  ดังนี ้

๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk คลิกที่แถบ Check Out และในช่องสี่เหลี่ยม  
key or scan patron Barcode  ให้มี  Cursor  กระพริบ   

 

 
 

๒. สแกนบาร์โค้ดที่บัตรผู้ใช้บริการ  หน้าจอจะแสดงรายละเอียด ระเบียนของผู้ใช้
ทางด้านบนขวามือ   

จากนั้นให้คลิกที่แถบ Checked - Out Item  หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของ
หนังสือที่ยืมไปแล้วและยังไม่ได้คืน  ซึ่งผู้ใช้ต้องการจะยืมต่อ    

 



 
 

๔๗ 

 
 

๓. ให้คลิกเลือกเล่มที่ต้องการยืมต่อ หรือ ต้องการยืมต่อหลายเล่ม ให้ใช้วิธีการลาก
เม้าท์  หรือ คลิก All  ถ้าต้องการยืมต่อทุกเล่ม   

หลังจากนั้นให้คลิกที่  Renew 

  

 
 



 
 

๔๘ 

 
 
๔. จะปรากฏหน้าต่าง  Result  ข้อความวา่   

 
The  item  was  renewed  ยืมต่อหลายเล่ม  ให้คลิก  OK 

  



 
 

๔๙ 

 

 
๕. เมื่อท าการยืมต่อส าเร็จแล้ว  ระบบจะเปลี่ยนวันก าหนดส่งใหม่ ที่เพ่ิมจ านวนวัน

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้   
จะขึ้นค าว่า  RENEWED  ตรง  Status   
แล้วคลิก  Close  เพื่อปิด  

 
 

ท าเช่นนี้จนครบจ านวนทีผู่้ใช้บริการประสงค์ 
ระบบจะแสดงจ านวนที่ยืมต่อทั้งหมด 
 



 
 

๕๐ 

 

๖. ในกรณีการยืมต่อและเกินก าหนดส่ง  เมื่อคลิกเลือกเล่มที่ต้องการยืมต่อ  หรือ
ต้องการยืมต่อหลายเล่ม  

ให้ใช้วิธีการลากเม้าท์  หรือคลิก  All  ถ้าต้องการยืมต่อทุกเล่ม   
หลังจากนั้นให้คลิกที่  Renew   

 

 
 
 



 
 

๕๑ 

 
 

๗. จะปรากฏหน้าต่าง  Results   ข้อความว่า   
The  item  was  renewed  หรือยืมต่อหลายเล่ม   

 

แล้วใหค้ลิก   OK 
 

 
 

๘. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อความว่า   
 The selected  Item  is  ……  day(s ) overdue. Fine  is   Bt…… 

คลิกเลือก   Renew and add fine    
 



 
 

๕๒ 

 
 

๙. เมื่อท าการยืมต่อหนังสือส าเร็จแล้ว  ระบบจะเลื่อนวันก าหนดส่งใหม่ที่เพ่ิม
จ านวนวันตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 

 ขึ้นค าว่า  * RENEWED  ตรง  Status 
 ขึ้นค่าปรับยอดรวมทั้งหมดที่แถบ  Fines (0)  เป็นสีแดง 

คลิกเลือกที่แถบ  Fines (Bt….00)   เพื่อเกบ็เงินค่าปรับเกินก าหนดส่ง    
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 

๑๐. หน้าจอจะแสดงรายการค าว่า RENEWED ตรง Status ชื่อเร่ือง, สถานที่  
และ จ านวนเงิน 

ให้คลิกเลือกเล่มที่มีค่าปรับหรือคลิกลากเม้าท์  ถ้ามีค่าปรับหลายเล่ม   
หลังจากนั้นให้คลิก  Collect Money   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ 

๑๑. จะปรากฏหน้าต่าง  Amount to Collect  แสดงยอดค่าปรับ   
ให้คลิก  OK   

 

 
 

๑๒. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการของใบเสร็จทั้งหมด    
 ให้คลิก  OK   

 

 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 

๑๓. เมื่อท าการเก็บเงินเรียบร้อยแล้วให้สังเกตที่แถบ Fines จ านวนค่าปรับทั้งหมด  
มีค่าเป็น  ๐    

หลังจากนั้น ให้คลิก  Close  เพื่อปิด  
 

 
 
Renew (No Patron) 

การยืมต่อโดยเข้า Renew  (No Patron) 
เป็นวิธีการยืมต่อที่เจ้าของผู้ยืมหนังสือเล่มนั้นๆ  ไม่ได้น าบัตรมาหรือผู้อื่นน ามายืม

ต่อให้ และหนังสือต้องไม่ควรเกินก าหนดส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สมควรท าให้เมื่อเป็นกรณีที่ผู้ใช้ มี
ความจ าเป็นและได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว  (การยืม - ต้องเจ้าของบัตร เป็นผู้
มายืมด้วยตัวเอง) 

วิธีการปฏิบัติการยืมต่อโดยเข้า Renew (No Patron) ดังนี้ 

๑. บนหน้าจอ Circulation Desk  
 คลิกที่สัญลักษณ์ที่มีค าว่า Renew ด้านซ้ายมือ  และในช่องสี่เหลี่ยม  key or  

scan Item Barcode  ให้มี Cursor  กระพริบ   



 
 

๕๖ 

 
 
๒. สแกนบาร์โค้ดหนังสือเล่มที่จะยืมต่อทีละเล่มจนครบ   

หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง Message  ข้อความว่า    
 

 
 

 
Renew item checked out  to  ....... (ชื่อผู้ยืม)  
item  barcode………..  (เลขบาร์โค้ดหนังสือ)    
เป็นการบอกว่า หนังสือเล่มนี้  ยืมไปโดยใคร  และเลขบาร์โค้ดอะไร   
ให้คลิกตอบ  Yes   
จะปรากฏข้อความ  

 
 



 
 

๕๗ 

 
 

๓. เมื่อท าการยืมต่อส าเร็จแล้ว  ระบบจะเปลี่ยนวันก าหนดส่งใหม่  ที่เพ่ิมจ านวนวัน
ตามสิทธิที่ก าหนดไว้   

 หน้าจอจะแสดงผลของการยืมต่อ เป็นเลขบาร์โค้ด ชื่อเร่ืองหนังสือ  และวัน
ก าหนดส่ง   

 หลังจากนั้นให้คลิก  Close  เพื่อปิด  
 

 
 
 
ข้อสังเกตของการยืมต่อ 

การยืมต่อ มีข้อสังเกต ดังนี ้

๑. ปรากฏหน้าตา่ง  พบข้อความ 



 
 

๕๘ 

 
Item has additional holds other patrons    

หรือ   
The following item was not renewed :  

Item  (เลข  item )  is  on  hold  for  another  patron  

 

 
     

หรือ  
Item on holdshelf for …...(ชื่อผู้จอง) 
.p………….Checkout  item anyway?  

 
 
หรือ  ข้ึนค าวา่   ** ON  HOLD **   ตรง  Status  
 

 
 
หมายถึง    หนังสือเล่มที่จะยืมต่อ  มีผู้อื่นจองไว้  ฉะนั้น จะต้องรับคืนและต้อง

เก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ให้กับผู้จอง  จึงยืมต่อหนังสือเล่มดังกลา่วไม่ได้  
ให้คลิก  OK  



 
 

๕๙ 

หรือคลิก     NO   
หรือคลิก       

๒. ปรากฏหน้าตา่ง ข้อความว่า 

 
This item is currently checked  out  to  this  patron.  
Item cannot be renewed again   

หรือ   
Item  has  ** TOO  MANY  RENEWALS ** 

 
หรือ    

 
This  item  is  currently  checked  out  to  this  patron.  
Item  cannot  be  renewed  again. It is too soon to renew  

หรือ   

 

The  following  item  was  not  renewed  :  

Item .i….. (เลข item)  has  too  many  renewals   

หรือขึ้นค าว่า   

 



 
 

๖๐ 

** TOO  MANY  RENEWALS **  ตรง  Status 
 

หมายถึง   หนังสือเล่มที่จะยืมต่อนี้ไม่สามารถยืมต่อได้อีก  เพราะผู้ยืมได้ยืมต่อ
ครบตามระเบียบที่ก าหนดไว้แล้ว คือ จ านวน ๒ คร้ัง  
ต้องสแกนคืนหนังสือและน าขึ้นชั้น   
ให้คลิก  Do  Not  Override  
หรือคลิก OK  
หรือคลิก     

 
๓. ปรากฏหน้าตา่ง  ข้อความวา่ 

 
 

Item checked out to another patron  

.p…….(เลขระเบียนสมาชิก) and due on…….  (วันก าหนดส่ง).   
Clear that checkout and check the item out to this patron?  

 
หมายถึง   หนังสือเล่มนี้มีผู้ ยืมอยู่ก่อนแล้ว ก าหนดคืนตามวันที่ปรากฏ  

ต้องการที่จะเคลียร์หรือไม่ และจะท าการยืมให้กับผู้ยืมรายใหม่นี้
หรือไม่  
ให้ตอบ  No   
หรือคลิก   ปิดหน้าต่างที่ไม่ต้องการให้ยืม  และ น าไปสแกนรับ
คืน  หรือตอบ Yes  ถ้าต้องการให้ยืม  แต่หนังสือเล่มดังกล่าวต้องไม่
เกินก าหนดส่ง   

๔. ปรากฏหน้าตา่ง  ข้อความวา่ 

 

Item  is  ** TOO SOON TO  RENEW** 

 

 



 
 

๖๑ 

หรือ   

 

The  following  item  was  not  renewed :   

It  is too soon  to renew item i……  (เลข item)  

หรือขึ้นค าว่า   

 
** TOO SOON TO RENEW **  ตรง Status 

 
 

หมายถึง    หนังสือเล่มที่จะยืมต่อเร็วเกินไปที่จะยืมต่อ ยังไม่ครบตามจ านวน
วันที่ก าหนดไว้ให้ยืมต่อได้     
ให้คลิก  Do  not  Override   
หรือคลิก  OK   
หรือคลิก   

 

 



 
 

๖๒ 

บทที่ ๖ 

การรับคืน 
 

 
 

การรับคืน (Check in) เป็นการรับคืนหนังสือที่ผู้ใช้บริการยืมออกไปจากหอสมุด 
ผู้ให้บริการต้องท าหลักฐานการรับคืนในระบบให้เรียบร้อย  การรับคืนไม่ต้องเรียกระเบียน
ผู้ใช้ออกมา  สามารถท ารับคืนจากตัวเล่มหนังสือได้เลย  จากนั้นน าส่งตัวเล่มหนังสือเก็บเข้า
ชั้นหนังสือเพื่อการบริการต่อไป 

 การรับคืนหนังสือ มี ๒ วิธดีังนี ้

๑. การรับคืนหนังสือโดยเข้า  Circulation Desk 
๒. การรับคืนหนังสือโดยเข้า  Check In (No Patron) 

Circulation Desk 

การรับคืนหนังสือโดยเข้า Circulation Desk เป็นวิธีการรับคืนที่ใช้กันโดยปกติทั่วไป  
ซึ่งหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ใช้วิธีนี้ 

มีวิธีการปฏิบตัดิังนี ้
๑. บนหน้าจอ Circulation Desk  

ให้คลิกเลือกที่แถบ Check  In (0)   
สังเกตในช่องสีเ่หลี่ยม key or Scan Patron Barcode  ให้ Cursor กระพริบ   

 



 
 

๖๓ 

 
 

 
 

๒. สแกนบาร์โค้ดที่หนังสือทีละเล่มจนครบจ านวนเล่มตามที่ผู้ใช้บริการน ามาคืน  
ส่วนด้านบนขวามือ   

หน้าจอจะแสดงรายละเอียดประวัติของผู้ยืมหนังสือแต่ละเล่ม  
ด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของหนังสือที่คืนทุกเล่ม เช่น  บาร์โค้ดหนังสือ  เลข

เรียก ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้ยืม จ านวนค่าปรับ  จ านวนวันเกินก าหนดส่ง   
คลิก  Close   เพื่อปิดหน้าจอ  

 



 
 

๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

แสดงหน้าจอ 
การรับคืนไม่มีค่าปรับ 
 

หรือแสดงหน้าจอ  
รับคืน มีค่าปรับ 
 



 
 

๖๕ 

๓. กรณีที่หนังสือเกินก าหนดส่งและมีค่าปรับ  
 ให้สังเกตที่ Amount Due จะขึ้นเป็นจ านวนค่าปรับ  ที่ Status เป็นจ านวนวัน

เกินก าหนดส่ง  
 และที่แถบ Fines (0)  ขึ้นจ านวนเงินค่าปรับทั้งหมดเป็นสีแดง  

 
 
๔. กรณีที่มีชื่อผู้ยืมหลายคน แต่น าหนังสือคืนรวมคร้ังเดียวกัน และมีค่าปรับ 

สามารถสแกนรับคืนให้ครบทุกเล่ม และเก็บค่าปรับยอดรวมทั้งหมด   
 สังเกตที่แถบ Fines  มีจ านวนค่าปรับทั้งหมดเป็นสีแดง และยอดรวมที่ Total  
 

 
 

 
 
 



 
 

๖๖ 

๕. การเก็บค่าปรับ  
 ให้คลิกเลือกเล่มที่มีค่าปรับ  
 หรือ คลิกลากเม้าท์  
 หรือคลิกที่ All ถ้ามีค่าปรับหลายเล่ม  
 

 
  
 แล้วคลิกที่  Collect Money  
 จะปรากฏหน้าต่าง   Amount to Collect  แสดงยอดค่าปรับ 
 และคลิก  OK    
 

 
 

 
 
 
 



 
 

๖๗ 

๖. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง แสดงรายการของใบเสร็จทั้งหมด     
 

 
หอสมุดฯ ไม่ได้ Print ใบเสร็จ  
ให้คลิก OK 

 
๗. เมื่อท าการเก็บค่าปรับในระบบและเขียนคูปองแทนใบเสร็จพร้อมเก็บเงิน

เรียบร้อยแล้ว   
 สังเกตที่ Amount Due จะมีค่าปรับเป็น 0.00   
 และที่แถบ  Fines (0)  จ านวนค่าปรับทั้งหมดเป็นสีด าและมีค่าเป็น 0   
 หลังจากนั้นให้คลิกที่  Close เพื่อปิด  
 

 
 

 



 
 

๖๘ 

๘. ประทับตรายางรับคืนหนังสือ และน าตัวเล่มหนังสือสแกนรับคืนซ้ าอีกคร้ัง 
 ให้ปรากฏหน้าต่างข้อความว่า   

Item  is  not Checked  out,  
Check in lgnored   

 แล้วคลิก OK    
 หรือ Not Check out     

 

 
 
 

 
 

๙. ให้น าตัวเล่มตั้งสัญญาณแม่เหล็ก และส่งขึ้นชั้นหนังสือเพื่อบริการต่อไป 
 



 
 

๖๙ 

Check-In (No Patron) 

การรับคืนหนังสือโดยเข้า Check-In (No Patron) เป็นวิธีการรับคืนที่ผู้ยืม
หนังสือเล่มนั้นๆ ไม่ได้อยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้ว ซึ่งผู้ใช้บริการอาจน ามาวางทิ้งไว้ หรือเป็น
บริการรับคืนหนังสือทางตู้และหนังสือนั้นอาจเกินก าหนดส่งมีค่าปรับ ระบบจะบันทึกเป็น
การค้างค่าปรับของผู้ยืมหนังสือเล่มนั้นๆทันทีโดยอัตโนมัติและต้องเรียกเก็บเงินตามจ านวนที่
ค้างกับผู้ใช้บริการในภายหลัง 

มีวิธีการปฏิบตัดิงันี ้

๑. คลิกที่สัญลักษณ์ค าว่า Check-In ด้านซ้ายมือ  
สังเกตในช่องสี่เหลี่ยม Key or Scan Item Barcode ให้มี Cursor กระพริบ  

 

 
 
๒. สแกนบาร์โค้ดที่หนังสือทีละเล่มจนครบจ านวน ตามที่ผู้ใช้บริการน ามาคืน  

หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของหนังสือที่คืนทุกเล่มตรงด้านล่าง ซึ่งมี บาร์โค้ด
หนังสือ เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ยืม จ านวนค่าปรับ จ านวนวันเกินก าหนดส่ง  

หลังจากนั้นให้คลิก Close เพื่อปิด  



 
 

๗๐ 

 
 

 
 

ข้อควรสังเกตของการรับคืน 
๑. ปรากฏหน้าต่างข้อความว่า   

 
 หมายถึง  หนังสือที่สแกนรับคืนนี้ไม่ได้ถูกยืมไว้ก่อนหน้านี้   

 ให้คลิก OK   
 หรือ   เพื่อปิด  

 

Item is not Checked out, Check in 
lgnored    



 
 

๗๑ 

๒.  ปรากฏหน้าตา่งข้อความว่า  

 
You  must choose  an ITEM Record   

หมายถึง   ไปสแกนบาร์โคด้บตัรผู้ใช้แทนบาร์โค้ดหนังสอื   
 ให้คลิก OK   
 หรือ   เพื่อปิด  

 
๓.  ปรากฏหน้าตา่ง ข้อความว่า   

 
Record  i....... in use by system   

หมายถึง   หนังสือเล่มนี้ถูกเรียกเปดิใช้ในสถานที่อื่นอยู่ ต้องรอให้ปดิการใช้
ก่อน  หรือ  อาจเกิดจากการค้างของระบบ ตอ้งจดเลข Record 
item ไปท าการปลดล็อค  

 ให้คลิก OK   
 หรือ   เพื่อปิด  

๔. ปรากฏหน้าตา่ง ข้อความว่า  

 
Put on holdshelf  at lbsus for… (ช่ือผู้จอง) .p............. 
Loan rule……………. 

หมายถึง  หนังสือเล่มนี้มีผู้จองไวต้ามชื่อทีป่รากฏ ต้องเก็บหนังสือเล่มนีไ้ว้
ให้กับผู้จอง      

 ให้คลิกเลือกตอบ No และเกบ็ตวัเล่มไว้ที่ชั้นหนังสือจอง   
 
 
 



 
 

๗๒ 

๕.  ปรากฏหน้าตา่ง ข้อความว่า  

 
Item  belongs at  location ....... 

(เช่น  SUP, SUT)  ..............  
หมายถึง  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจากหอสมุดเพชรบุรี (SUP)  หรือหอสมุด

สาขา วังท่าพระ (SUT) ให้รับคืนหนังสือ และส่งคืนตัวเล่มให้หอสมุด
ตามที่ปรากฏ โดยคลิกเลือก  

 Set status  to  in TRANSIT; Check in   

 
๖. ปรากฏหน้าตา่ง ข้อความว่า  

 
Item status is IN TRANSIT and has been cleared  

หมายถึง  หนังสือเล่มนี้อยู่ระหว่างการเดินทางตา่งหอสมุด 
 ให้คลิก OK  เพื่อเปลีย่นสถานภาพหนังสือเปน็อยู่บนชั้น  

 
การเก็บเงินค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งในระบบ 

การรับคืนหนังสือในบางคร้ังอาจมีสาเหตุอันจ าเป็นต้องมีการเก็บเงิน (Add) ไว้ใน
ระบบก่อนและมาจ่ายภายหลัง ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจาก 

๑. มีค่าปรับจ านวนมากไม่สามารถจ่ายเงินในคราวเดียวกันได้ จึงขอจ่ายเงินเป็น
งวดๆ หรือจ่ายเฉพาะเล่ม (ถ้ามีมากกว่า ๑ เล่ม) 

๒. เพื่อนฝากมาคืนแล้วมีค่าปรับ ไม่ได้น าเงินมาด้วย 
๓. มีคนอื่นพบหนังสือแล้วน าส่งหอสมุดฯ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีค่าปรับ หรือ

ไม่ได้คืนกับเจ้าหน้าที่ จะท ารับคืนและ Add .เงินไว้ในระบบ รอผู้ยืมมาจ่ายค่าปรับ 
๔. รับคืนทางตู้รับคืน หนังสือเกินก าหนดส่ง และมีค่าปรับ 
๕. ระบบขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ  รับคืนหนังสือไว้ เมื่อระบบใช้ได้ปกติ ได้ท ารับคืน มี

หนังสือเกินก าหนดส่ง มีค่าปรับ ต้อง Add .เงินค่าปรับไว้ รอผู้ยืมมาจ่ายค่าปรับ 
๖. หรือกรณีต้องลดค่าปรับ เช่น ผู้ใช้บริการมีเหตุผลที่พิจารณาดูแล้วว่าจ าเป็นจริงๆ

จึงต้องลดค่าปรับให้เป็นกรณีๆและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 



 
 

๗๓ 

การเก็บเงินที่ค้างในระบบทั้งหมด 

การเก็บเงินทีค่้างในระบบทั้งหมด มีวธิีปฏบิัตดิังนี้ 

๑. บนหน้าจอ  Circulation  Desk  
 ให้สแกนบตัรหรือพิมพ์ n ตามด้วยชื่อ- สกุลผูใ้ช้บริการ  ในช่องสีเ่หลี่ยม Key 

or Scan Patron Barcode  

 คลิก Search  
 หรือกด Enter ที่คีย์บอร์ด 

 
 

๒. หน้าจอจะปรากฏข้อมูลผู้ใช้และที่แถบ Fines  
 

 
 

 
 
 

จะบอกจ านวนค่าปรับทั้งหมด เปน็สีแดง  
ให้คลิกที่แถบ Fines  
 



 
 

๗๔ 

๓. หน้าจอจะปรากฏข้อมูลหนังสือทัง้หมด  
 สังเกตที่  Amount  และ Total  จะขึ้นเป็นจ านวนคา่ปรับ หรือ หน้าจอการรับ

คืน (Check In) เมื่อท ารับคืน ซึ่งมคี่าปรับ จะปรากฏข้อมูลเหมือนกัน 
 

 
 

๔. คลิกเลือกเล่มที่มีค่าปรับ 
 หรือ คลิก All  
 หรือ สามารถคลิกลากเม้าท์ ถ้ามีค่าปรับหลายเล่ม  
 แล้วคลิก Collect Money   
 

 
 
 
 
 



 
 

๗๕ 

๕. หน้าจอจะปรากฏหนา้ตา่ง  
 

 
 
Amount  to Collect  แสดงยอดค่าปรับ  
แล้วคลิก OK  
 
๖. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง แสดงรายการของใบเสร็จทั้งหมด  
 

 
 

ให้คลิก  OK 
 
 

 
 



 
 

๗๖ 

๗. เมื่อท าการเก็บคา่ปรับเรียบร้อยแล้ว 
 สังเกตที่แถบ Fines (0)  จ านวนค่าปรับทั้งหมด มีค่าเปน็ 0  
 หลังจากนั้นให ้ Close  เพื่อปิด  
 

 
 
การเก็บเงินในระบบเฉพาะบางเล่ม 

การเก็บเงินในระบบเฉพาะบางเล่ม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk  
 สแกนบัตรผู้ใช้บริการ หน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้ใช้  
 ให้คลิกที่แถบ  Fines      
 หรือที่หน้าจอ  การรับคืน (Check In) ซึ่งมีคา่ปรับ  
 

 
 

 



 
 

๗๗ 

๒.  จะปรากฏข้อมลูหนังสือ  
 และที่ Amount Due  ขึ้นเป็นจ านวนค่าปรับ  
 

 
 
๓. คลิกเลือกเฉพาะเล่มทีต่้องการเก็บเงิน (มีมากกว่า ๑ เล่ม) 

 

  
     
๔. คลิก Collect Money จะปรากฏหน้าต่าง  
 Amount to Collect แสดงยอดค่าปรับ  
 แล้วคลิก OK   
 



 
 

๗๘ 

  
 

๕. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการของใบเสร็จ ตามจ านวนเงินที่เก็บ  
 คลิก OK  

 

 
 

๖. เมื่อท าการเก็บคา่ปรับเรียบร้อยแล้ว  
 สังเกตที่แถบ Finesและ Amount จ านวนค่าปรับจะลดลง และคงค้างตาม

จ านวนที่ยังไม่จ่าย  
 หลังจากนั้นให้คลิก Close เพื่อปิด   
 



 
 

๗๙ 

 
 
การเก็บเงินค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งเป็นงวดหรือลดค่าปรับ 

การเก็บเงินค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งในระบบเป็นงวดๆ หรือลดค่าปรับ มีวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 

๑. เมื่อสแกนบัตรผู้ใช้ หนา้จอจะแสดงข้อมูลผู้ใชด้้านขวามือ  
 ให้คลิกที่แถบ Fines  
 หรือ หน้าจอการรับคืน (Check In)  

เมื่อท ารับคืน ซึ่งมคี่าปรับ จะปรากฏข้อมูลเหมือนกัน  

 
 
๒. หน้าจอจะปรากฏข้อมูลหนังสือ   
 สังเกตที่ Amount  และ Total  ขึ้นเป็นจ านวนค่าปรับ  



 
 

๘๐ 

 
 
๓. คลิกเลือกเฉพาะเล่ม  
 หรือ คลิก All  
 หรือ คลิกลากเม้าท์  
 และให้คลิก Collect Money 
  

 
 

๔. จะปรากฏหน้าต่าง Amount to Collect แสดงจ านวนเงินทั้งหมด หรือจ านวน
ที่ต้องการเกบ็เงิน  

 หลังจากนั้นให้แกไ้ขจ านวนเงินทีต่้องการเก็บจริง  
 แล้วคลิก  OK          
 



 
 

๘๑ 

 
 

 

 
 

 
๕. จะปรากฏหน้าต่างข้อความ  
 Waive  remaining  fines ?   

หมายถึง   ต้องการที่จะน าค่าปรับสว่นที่เหลือออกจากระบบหรือไม่ 
คลิกเลือก  Yes     เพื่อยกเว้นคา่ปรับส่วนที่เหลือออกจากระบบ 
คลิกเลือก  No      ยังต้องการให้ค้างอยู่ในระบบตรงแถบ Fines 
ให้คลิกเลือกตอบ No  



 
 

๘๒ 

 
 

๖. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการของใบเสร็จตามจ านวนเงินที่เกบ็  
 แล้วคลิก OK    
 

 
 

๗.  เมื่อท าการเก็บค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 
 สังเกต แถบ Fines และ Amount จ านวนค่าปรับ จะลดลงและคงค้างอยู่  
 หลังจากนั้นให้คลิก Close  เพื่อปิด  
 



 
 

๘๓ 

 
 
การรับคืนหนังสือย้อนหลังวันก าหนดส่ง (Back date) 

การรับคืนหนังสือย้อนหลัง  หมายถึง  การก าหนดวันรับคืนหนังสือให้ตรงกับวัน
ก าหนดส่งของหนังสือเล่มนั้นๆ เพ่ือยกเว้นค่าปรับ ในกรณีที่ระบบเกิดการขัดข้องหรือไฟฟ้า
ดับ จนรับคืนหนังสือไม่ได้ในวันเวลานั้น จึงต้องน ามารับคืนในอีกวันต่อมา  หรือ กรณีการรับ
คืนหนังสือทางตู้ ต้องก าหนดวันรับคืนหนังสือย้อนหลัง ๑ วัน เพราะไขตู้รับคืนในอีกวัน
ต่อมา หรืออื่นๆ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว 

การรับคืนหนังสือย้อนหลัง  มีวธิีการปฏิบตัดิงันี้ 

๑. ที่หน้าจอ  Circulation  Desk   
 ให้คลิกที่แถบ  Check In  และคลิก Back date  จะปรากฏหน้าต่าง  
 Back date ที่เป็นปฏิทินวันที่ปัจจุบัน เช่น วันที่ปัจจุบันตรงกับวันพุธที่  

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบบจะแสดงวันที่เป็นข้อความ 
 Wed 18 May 2011 

 



 
 

๘๔ 

 
 

 
 
 
 



 
 

๘๕ 

 
 

๒.  คลิกเลือก วัน เดือน ปี ที่ต้องการจะรับคืนหนังสือย้อนหลัง เช่น  
 12 May 2011 

 คลิก OK  
 

 
 



 
 

๘๖ 

 

 
 

๓. จะปรากฏหน้าจอการรับคืน ที่มี วัน เดือน ปี ตามที่เลือกไว้  
 จากนั้นให้สแกนบาร์โค้ดหนังสือเล่มที่ต้องการคืนย้อนหลัง ตามวันเวลาที่เลือกไว้

ทีละเล่มจนครบ  
 

 
 
 

คลิกเล่ือน เดือน ย้อนหลัง 

คลิกเล่ือน ป ี
ไปข้างหน้า 
 

คลิกเล่ือน ปี ย้อนหลัง 

คลิกเล่ือน เดือน 
ไปข้างหน้า 



 
 

๘๗ 

กรณีที่รับคืนแลว้ ยังมีค่าปรับ  
จะเก็บ (Add.) เงินไว้ในระบบรอผู้ใช้มาจ่ายภายหลัง 

 คลิก  Close  เพื่อปิด  
 

 
 
 

 
 



 
 

๘๘ 

บทที่ ๗ 

การจอง 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 การจองหนังสือมี ๒ วิธีดังนี ้

๑. การจองหนังสือโดยเข้า  Circulation Desk 
๒. การจองหนังสือโดยเข้า  Search / Hold 

Circulation Desk 

การจองหนังสือโดยเข้า Circulation  Desk เป็นวิธีการจองที่ใช้กันโดยปกติทั่วไป  
ซึ่งผู้ใช้บริการได้สืบค้นข้อมูลหนังสือที่ต้องการจองมาแล้ว  โดยระบุเลขเรียกหนังสือหรือชื่อ
หนังสือ 

มีวิธีการปฏิบตัดิังนี ้

๑. บนหน้าจอ Circulation Desk  
 คลิกที่แถบ  Check Out   
 และในช่องสี่เหลี่ยม Key or Scan Patron Barcode  มี  Cursor กระพริบ   
 

การจอง (Hold) เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการ
สามารถจองหนังสือที่มีการยืมออกไปจาก
หอสมุดแล้ว  โดยผู้ใช้บริการต้องเขียน
แบบฟอร์มจองหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืน   และหอสมุดจะเก็บตัวเล่มไว้ให้
เมื่อรับหนังสือกลับคืน  ก่อนที่จะส่งออก
บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไปตามปกติ 



 
 

๘๙ 

 
 

๒.  สแกนบาร์โคด้ทีบ่ัตรผู้ใช้ หรือพิมพ์ n ตามดว้ยชื่อผู้ใช ้
 แล้วคลิก Search  
 หรือ กด Enter ที่คีย์บอร์ด 
 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดระเบียนของผู้ใชท้างด้านบนขวามือ   
 

 
 

๓. หน้าจอแสดงรายละเอียดระเบียนของผู้ใช้ทางด้านบนขวามือ   
 ให้คลิกที่แถบ  Holds (0)   
 และคลิก Add  Holds  



 
 

๙๐ 

 
 

๔.  จะปรากฏหน้าต่าง  Browse  และมีข้อความว่า  Hold  for…… 

ตามดว้ยชื่อผู้จอง   เพื่อให้ค้นรายการหนังสือที่ต้องการจองทีช่่อง Index : 
ให้คลิกเลือกสิง่ที่ต้องการเข้าสบืค้น  ซึง่จะมี  Title,  Author,  LC Call No, 

Word, Other Call No, Subject,  ISN, Govt Doc #, OCLC # Or  RLIN #, Journal, 
TitleKey, Record #, Dewey Call No, Barcode 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

๙๑ 

t TITLE การสืบค้นดว้ยชื่อเรื่อง 
a AUTHOR การสืบค้นดว้ยชื่อผู้แต่ง 
c LC CALL NO การสืบค้นดว้ยเลขเรียกหนงัสือในระบบ  LC 
w WORD การสืบค้นดว้ยค าส าคญั 
h OTHER  CALL   การสืบค้นดว้ยเลขเรียกหนงัสือระบบพิเศษ  

(เลขเรียกหนังสือของหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ มศก. ที่ก าหนด) 

d SUBJECT การสืบค้นดว้ยหวัเรื่อง 
i ISN การสืบค้นดว้ยเลขมาตรฐานสากลประจ า 

หนังสือ ISBN, ISSN 
s JOURNAL การสืบค้นวารสาร 
 RECORD  # การสืบค้นดว้ยเลขทะเบียนบรรณานุกรม  

(Bibliographic record) และเลขระเบียน 
ฉบับ (Item Record) โดยใส่ b หรือ  I   
น าหน้า ประเภทระเบียนนั้น 

f DEWEY CALL NO การสืบค้นดว้ยเลขเรียกหนงัสือในระบบ DC 
b BARCODE  การสืบค้นดว้ยเลขบาร์โคด้ประจ าหนังสือ 

 
 

๕. หลังจากเลือกประเภทแล้ว ให้พิมพ์ค าค้นของหนังสือเล่มที่ต้องการจองตรงช่อง
สี่เหลี่ยม เช่น 

 เลือก  OTHER CALL NO  
 พิมพ์     น อ612จ54 
 แล้วคลิก   Search   
 หรือกด   Enter จากคีย์บอร์ด 

 



 
 

๙๒ 

 
 

๖.  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการหนังสือที่สืบค้นส่วนบนแสดง ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเร่ือง  
และ เลขเรียกหนังสือ และสถานที่   

 ส่วนล่างแสดงรายละเอียดของ Item  
 หนังสือทุก Item ที่มีทุกห้องสมุด   
 แต่ละ Item แสดงเลขเรียกหนังสือ  บาร์โค้ด  สถานที่  และวันก าหนดส่ง   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๓ 

๗. คลิกเลือกเล่มทีต่้องการจอง  
 คลิกเลือก  Hold Selected Item   

 

 
 

๘. จะปรากฏหน้าต่าง   
Place  an  Item-level  Hold   

คลิกเลือกช่อง Pickup  Location ซึ่งเป็นรหสัสถานที่ของแต่ละห้องสมุด โดย
คลิกเลือกสถานทีท่ี่หนังสือเล่มที่จองนั้นจดัเกบ็อยู่     

คลิก  OK   
 

 



 
 

๙๔ 

๙.  จะปรากฏหน้าต่าง Recell Item  
 คลิกเลือก  Place hold without recall  
 

 
 

Recall item  with  due  
date  of….    

แจ้งผู้ยืมให้มาส่งหนังสือที่ยืมไปตามก าหนดสง่
เดิม 

Recall  item  with  NEW  
due  date 

แจ้งผู้ยืมให้มาส่งหนังสือที่ยืมไป โดยก าหนด
ส่งคืนใหม่  ระบบจะปรากฏข้อความให้คียว์ัน
ก าหนดส่งใหม่ของหนังสือเล่มนั้น 

Place  hold  without  recall   ท าการจองโดยไม่ส่งใบแจ้งเตือนผู้ใช้เดิม 
Cancel ยกเลิกไม่ท าการจอง 

 
๑๐. เมื่อท าการจองส าเร็จแล้ว จะขึ้นรายการหนังสือที่ต้องการจองบนหน้าจอ  

Circulation Desk  ที่แถบ Hold (1)    

จะมีตัวเลขแสดงจ านวนหนังสือที่จองไว้  ซึ่งรายการหนังสือจะแสดงเลข
บาร์โค้ด  เลขเรียกหนังสือ  สถานที่  ชื่อเร่ือง  สถานที่ที่เลือกจองหนังสือไว้  วันก าหนดส่ง
ของหนังสือเล่มนั้น   

จากนั้นให้คลิก  Close  เพื่อปิด  
 



 
 

๙๕ 

 
 

๑๑. กรณีผู้ใช้คนเดิมต้องการจองรายการที่ ๒  และ ๓ 
 คลิกเลือก Add Holds  ท ารายการจองต่อไป  
 ผู้ใช้ ๑ คน สามารถจองหนังสือได้ ๓ รายการ 
 หลังจากนั้นให้คลิก Close  เพื่อปิด     

 

 
 



 
 

๙๖ 

 
 

 

๑๒. กรณีที่มีผู้ใช้บริการรายอื่นต้องการจองหนังสือเล่มเดียวกับที่มีผู้ขอจองแล้วนั้น
สามารถท าได้   ระบบจะจัดล าดับก่อนหลังให้เองโดยอัตโนมัติ  ตามวัน/เวลา ที่มาขอใช้
บริการ    

 

 



 
 

๙๗ 

Search / Hold 

 การจองหนังสือโดยเข้า Search / Hold  เปน็วิธีการจองที่ใช้ในกรณีที่ผู้ใชไ้ม่ทราบ
ว่าหนังสือที่จองนั้นเป็นหนังสืออะไร ข้อมูลไมช่ัดเจน  โดยจะเข้าท าการคน้หนังสือให้ก่อน
การท าจอง 

การจองหนังสือโดยเข้า Search / Hold มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. บนหน้าจอ  Circulation  Desk   
 ให้คลิกทีส่ัญลักษณ์ค าว่า Search / Hold  ด้านซ้ายมือ  
 

  
 

๒. คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการเข้าสืบค้นที่ช่อง Index : จะพบทางเลือก 
 Title, Author, LC Call No, Word, Other Call No, Subject, ISN, Barcode 
 

 



 
 

๙๘ 

 
๓.  หลังจากเลือกประเภทแล้ว   
 ให้พิมพ์ค าค้นของหนังสือเล่มที่ต้องการจอง  ตรงช่องสี่เหลี่ยม   
 แล้วคลิก Search   
 หรือกด  Enter จากคีย์บอร์ด 
 

  
 

๔.  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการหนังสือทีส่ืบคน้   
 ส่วนบนแสดงชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง  เลขเรียกหนงัสือ  และสถานที่   
 ส่วนล่างแสดงรายละเอียดของ Item หนังสือ ทุก  Item  ที่มีทุกห้องสมดุ   
 แต่ละ Item มีเลข Item, เลขเรียกหนังสือ, บาร์โค้ด, สถานที,่ วันก าหนดส่ง  
 

 
 



 
 

๙๙ 

 
๕.  คลิกเลือกเล่มทีต่้องการจอง   
 แล้วคลิก Hold Selected Item  
 

 
 

๖.  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการเพ่ือใหค้้นรายการผู้ใช้ที่ช่อง Index :   
 คลิกเลือกข้อมูลทีต่้องการเข้าสบืค้น   
 

 
 

 RECORD  การสืบค้นดว้ยเลขระเบียนผู้ใช้  (.P….  ) 
n NAME การสืบค้นดว้ยชื่อผู้ใช ้
b PATRON BARCODE การสืบค้นดว้ยเลขบาร์โคด้ผู้ใช้ 
u UNIVID  การสืบค้นดว้ยเลขรหสับตัรนักศึกษา  



 
 

๑๐๐ 

  หรือรหัสบตัรประจ าตัวผู้ใชบ้ริการ 
๗. คลิกเลือก PATRON BARCODE และสแกนบตัรผู้ใช้บริการ  
 แล้วคลิก  Search   
 หรือกด  Enterจากคีย์บอร์ด 
 

 
 
๘.  จะปรากฏหน้าต่าง   
 Place  an  Item - level Hold              

คลิกเลือกสถานที่ ทีห่นังสือเล่มที่จองนั้นจดัเก็บของแต่ละห้องสมดุ ที่ช่อง  
Pickup  Location:……..   

แล้วคลิก OK   
 

 
 
 



 
 

๑๐๑ 

 
 
 

 
 
 

๙.  จะปรากฏหน้าต่าง Recall Item  
 คลิกเลือก  Place  hold  without  recall   
 

 
 

๑๐. เมื่อท าการจองส าเร็จแล้ว  
 จะขึ้นรายการที่ต้องการจองบนหน้าจอ  Search / Hold by Title  
 ให้คลิกที่แถบ  1 Item – level Hold ซึ่งจะมีตัวเลขแสดงจ านวนจอง   
 



 
 

๑๐๒ 

 
 

๑๑. จะปรากฏรายการที่จอง ซึ่งแสดง วัน เวลาที่จอง, ชื่อผู้จอง ประเภทของผู้จอง, 
สถานที่ที่เลือกจองหนังสือไว้   

 ให้สังเกตส่วนด้านล่าง จะแสดงรายละเอียดของหนังสือที่เลือกจองไว้  ซึ่งแสดง
ถึง เลข Item record, หนังสือถูกยืมไปเมื่อใด, โดยผู้ใดและก าหนดคืนเมื่อใด   

 หลังจากนั้นให้คลิก  Close   เพื่อปิด   
 

 
 
 
 

 



 
 

๑๐๓ 

ข้อสังเกตการจอง 

๑. ปรากฏหน้าตา่งข้อความว่า  
 

 
Patron has reached 3-hold limit     

หมายถึง ท าจองครบ ๓ รายการ ตามระเบียบที่ก าหนดไว้แลว้   
 

๒.  ปรากฏข้อความ AVAILABLE  ต่อท้ายรายการหนังสือ 
 หมายถึง ได้ท าจองหนังสือที่มีสถานภาพ (Status) เป็น On Shelves เป็น

หนังสือที่มีอยู่บนชั้นบริการจะไม่ท าจองให้  แต่จะจองให้เฉพาะหนังสือที่มีผู้ยืมออกไป คือ มี
วันก าหนดส่งอยู่ท้ายรายการหนังสือเท่านั้น 

 

 
 

๓. ปรากฏข้อความ  Checked out to this patron ที่ Due Date 
เป็นหนังสือที่ผู้ใช้ยืมไปเอง จะไม่ท าจองให้  
ยกเว้น หนงัสือชุดมี เล่ม ๑, เล่ม ๒, เล่ม ๓.....  

 
 



 
 

๑๐๔ 

 
 

 
การยกเลิกการจอง    

การยกเลิกการจอง (Cancel  Hold) จะท าเมื่อหนังสือที่ถูกจองไว้ครบก าหนดเวลา
ในการเก็บไว้ให้กับผู้จอง (จ านวน ๓ วัน)  หรือ ผู้ใช้บริการที่จองไว้แจ้งความประสงค์ว่าไม่
ต้องการหนังสือเล่มที่จองไว้แล้ว สามารถท าการยกเลิกการจองหนังสือได้ 

การยกเลิกการจองหนังสือ มี ๒ วธิีดังนี ้
๑. การยกเลิกการจองหนังสือโดยเข้า  Circulation Desk 
๒. การยกเลิกการจองหนังสือโดยเข้า  Search / Hold 

Circulation Desk 

การจองโดยเข้า Circulation Desk  มีวิธีการปฏิบตัดิังนี ้

๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk   
คลิกที่แถบ  Check Out  

 ในช่องสี่เหลี่ยม  Key or Scan Patron Barcode  มี Cursor  กระพริบ   
 



 
 

๑๐๕ 

 
 

๒. สแกนบาร์โค้ดที่บัตรผู้ใช้หรือพิมพ์  n  ตามด้วยชื่อ - สกุลผู้ใช้  
แล้วคลิก  Search   
หรือกด Enter จากคีย์บอร์ด 
หน้าจอจะแสดงรายละเอียดระเบียนของผู้ใช้ทางด้านบนขวามือ   
 

 
 
 



 
 

๑๐๖ 

 
 

๓. คลิกที่แถบ  Hold (...)   
จะปรากฏรายการหนังสือที่จองไว้   
 

 



 
 

๑๐๗ 

 
 

๔. คลิกเลือกเล่มทีต่้องการยกเลิกการจอง    
 แล้วคลิกเลือก   Cancel  Hold    
 

 
 
 



 
 

๑๐๘ 

๕. จะปรากฏหน้าต่าง  Cancel  Hold  
คลิกเลือก Cancel  Hold  เพื่อยืนยันการยกเลิกอีกคร้ัง  
 

 
 

Cancel hold and change status 
to MISSING 

ยกเลิกการจองและเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นหาย 

Cancel hold ยกเลิกการจอง 
Do not cancel hold ไม่ยกเลิกการจอง 

 
๖.  เมื่อท าการยกเลิกการจองส าเร็จแล้ว  
 ที่แถบ  Hold  (.. )   ในวงเล็บ  จะมีค่าเป็นศูนย์หรือจ านวนจะลดลง และ 

ไม่แสดงรายการหนังสือจองที่ยกเลิก  
 หลังจากนั้นให้คลิก Close  เพื่อปิด  
 



 
 

๑๐๙ 

 
 
Search / Hold 

การยกเลิกการจองโดยเข้า Search / Hold มีวิธีการปฏิบตัดิังนี ้
๑. บนหน้าจอ  Circulation Desk   
 คลิกทีส่ัญลักษณค์ าว่า Search / Hold  ด้านซ้ายมือ   

 

 
 
 

 
 



 
 

๑๑๐ 

๒.  คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการเข้าสืบค้นที่ช่อง  Index  :    
 จะพบทางเลือกหลากหลาย ได้แก่ Title, Author, LC Call No, Word, Other 

Call No, Subject, ISN, Barcode 
 

 
 

 
 

๓. หลังจากเลือกประเภทแล้ว 
ให้พิมพ์ค าค้นของหนังสือเล่มที่ต้องการยกเลิกการจองตรงช่องสี่เหลี่ยม  
แล้วคลิก  Search   
หรือกด Enter  จากคีย์บอร์ด 



 
 

๑๑๑ 

 
 

๔.  จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการหนังสือที่สืบค้น    
 ส่วนบนแสดงชื่อผู้แต่ง   ชื่อเรื่อง   เลขเรียกหนังสือ  และสถานที่   
 ส่วนล่างแสดงรายละเอียดของ  Item  ทุก  Item  ที่มีทุกห้องสมุด  
 แต่ละ Item มีเลข Item, เลขเรียกหนังสือ, บาร์โค้ดหนังสือ, สถานที่ วันก าหนดส่ง    
 

 
 



 
 

๑๑๒ 

๕.  คลิกเลือกเล่มที่ต้องการยกเลิกการจอง และ  
 คลิกที่แถบ Item - Level  Hold   
 

 
 
๖.  จะปรากฏรายการที่จองแสดงขึ้นมา  
 คลิกเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกการจอง   
 แล้วคลิกเลือก  Cancel  Hold   
 หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง  Cancel  Hold   
 

 



 
 

๑๑๓ 

 
 

๗.  คลิกเลือก Cancel  Hold 
 จะปรากฏหน้าต่าง Results ข้อความว่า    

 The  hold  was  cancelled   เป็นการยืนยันการยกเลิกการจอง    

 หลังจากนั้นใหค้ลิก  OK  เพื่อยืนยันการยกเลกิ  

  

 



 
 

๑๑๔ 

 
 
๘.  เมื่อท าการยกเลิกการจองส าเร็จแล้ว  
 แถบ Item  Level – Holds  จะมีค่าเป็นศูนย์  ไม่แสดงรายการหนังสือที่จองไว้  
 จากนั้นให้คลิก Close เพื่อปิด  
 

 
 
 

 



 
 

๑๑๕ 

บทที่ ๘ 

การเรยีกดรูายการจอง 
 

 
 

       ก าร เ รี ย กดู ร ายการจอ ง 
(View Hold) เป็นการจัดบริการการ
จองให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม  กรณีมีการจองเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก ผู้ ให้บ ริการสามารถ
ปรับเปลี่ยนคิวการจองเพ่ือมิให้การ 
รอ ค อ ย ใช้ เ ว ล าน า น ส า ห รั บ ผู้ ที่
จ าเป็นต้องใช้หนังสือโดยด่วน จึงต้อง 
มี ก า ร ย ก เ ลิ ก ก า ร จ อ ง  เ ค ลี ย ร์ 
รายการค้ างจอง และตรวจสอบ

รายการหนังสือหายโดยมีคนจอง  เพื่อมิให้รายการจองค้างอยู่เป็นจ านวนมาก  เป็นการเปิด
โอกาสให้มีการใช้หนังสือได้ทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

การเรียกดูรายการจอง มีวิธีการปฏบิัตดิังนี ้

๑. บนหน้าจอ Circulation Desk 
คลิกทีส่ัญลักษณค์ าว่า View Holds  ด้านซา้ยมือ 

  
๒. จะปรากฏหน้าจอ View Outstanding Holds  
 ที่  Pickup  location  มีตัวเลือก   



 
 

๑๑๖ 

LBSUS ต้องการดูรายการจองของหอสมดุ
พระราชวังสนามจันทร์ 

ALL ต้องการดูรายการจองของ 
ทุกหอสมดุ 

Select location ต้องการระบสุถานที่รายการจอง 
 

คลิกเลือก  LBSUS  
แล้วคลิก View Outstanding Holds  

 

  
 

๓. หน้าจอจะแสดงรายการจอง    
ส่วนตรงกลาง  บอกวัน, เวลา, จ านวนรายการที่จองทั้งหมด (Outstanding)  

และจ านวนรายการจองที่อยู่บนชิ้นจอง (ON Holdshelf) 

ส่วนล่าง  แสดงรายละเอียดของรายการหนังสือจองทั้งหมด มี Date Placed, 
Patron Info,itle,all ,Location, Pickup Location, Hold Status   
 



 
 

๑๑๗ 

 
 

Date  Placed วันที่ท าการจอง 
Patron Info   ชื่อผู้จอง 
Title ชื่อเรื่องหนังสือ 
Call  เลขเรียกหนังสือ 
Location สถานที่หนังสือ 
Pickup Location สถานที่จอง (ชื่อหอสมดุ) 

Hold Status          
สถานภาพหนังสือ   
ยังไม่คืนหรืออยู่บนชั้นจอง 

 
๔. ในรายละเอียดของรายการจอง สามารถเลือกให้เรียงล าดับข้อมูลที่ก าหนดให้

แสดงตามความต้องการได้ว่า จะให้ 
 เรียงตามวันที่จอง  (Date Placed)   
 เรียงตามอักษรชื่อผู้จอง (Patron Info)   
 เรียงตามอักษรชื่อเรื่อง (Title)  
 เรียงตามเลขเรียก(Call ) 
 เรียงตามสถานที่(Location)เป็นต้น 

โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมของชื่อนั้นๆ  เช่น Date  Placed , Patron Info หรือ 
Titleหรืออื่นๆ  ที่ต้องการจะให้เรียง  

จะปรากฏลูกศรสามเหลี่ยม แบบนูนอยู่ท้ายชื่อ   
 



 
 

๑๑๘ 

 
จัดเรียงตาม Date Placed 
 

 
จัดเรียงตาม Patron Info 

 

 
จัดเรียงตาม Title 

 
 
 



 
 

๑๑๙ 

๕.  กรณีต้องการตรวจสอบดูรายละเอียดข้อมูลของหนังสือหรือข้อมูลของผู้จอง   
 ท าได้โดยเลือกรายการเล่มที่ต้องการตรวจสอบ  
 ให้คลิกขวาที่เม้าส์   
 แล้วเลือกคลิก  View  Item   
 หรือ  View  Patron 
 

 
 
ดูข้อมูลหนังสือ-View Item 
 

 



 
 

๑๒๐ 

 
 
ดูข้อมูลสมาชิก-View Patron 
 

 
 

๖.  หากต้องการทราบว่าหนังสือแต่ละเล่มมีผู้จองใช้กี่ราย  ใครเป็นผู้จอง จองเมื่อใด  
หรือ  ผู้ใช้คนนี้ จองหนังสืออะไร  จ านวนกี่เล่ม และจองเมื่อใด   

 สามารถเรียกดูได้ที่ Limit  Display  To:                  
คลิกเลือกสิ่งที่ต้องการเข้าสืบค้น จากทางเลือก Patron Name, Title, Call  , 

Barcode, Status, Item location, Hold Status   



 
 

๑๒๑ 

 
 

 
 
๗.  หลังจากเลือกประเภทแล้ว  
 ให้พิมพ์ค าค้น (เช่น ชื่อผู้จอง)  ที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ตรงช่องสี่เหลี่ยม  
 แล้วคลิก View  Outstanding  Holds   



 
 

๑๒๒ 

 
 
๘.  หน้าจอจะแสดงจ านวนและรายละเอียดของรายการจองทั้งหมดของผู้ใช้ ๑ ราย   
 หลังจากนั้น ให้คลิก Close เพื่อปิด    
 

 
 
 



 
 

๑๒๓ 

บทที่ ๙ 

การตรวจสอบขอ้มลูสมาชิก 
 

 
 

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (View 
Patron Record) เป็นการตรวจสอบข้อมูล
สมาชิกเกี่ยวกับประวัติ ตลอดจนกิจกรรมการ
ยืม-คืนของสมาชิกแต่ละคน  เช่น  จ านวน
และรายการหนังสือที่ยืม  จ านวนและรายการ
หนังสือที่จอง  รายการและจ านวนเงินค่าปรับ
ที่ต้องช าระ   

สามารถตรวจสอบได้ดว้ยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

๑. บนหน้าจอ Circulation Desk   

 คลิกท่ีแถบ  Check  Out    

 ในช่องส่ีเหล่ียม  key  or Scan Patron  Barcode  ให้มี  Cursor  กระพริบ   

 
 

 



 
 

๑๒๔ 

๒. ต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติ  ปฏบิัตดิังนี ้
๒.๑  ให้สแกนบาร์โค้ดที่บัตรสมาชิก  
 หรือพิมพ์ n  ตามด้วยชื่อ - สกุล   
 หน้าจอจะแสดงรายละเอียดระเบียนของผู้ใช้  

 

 
 

๒.๒ คลิกที่ View เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติของสมาชิก    
   

 
 

 
 

Patron Name  บรรจง รุ่งแผน 
P Barcode  C5102252815 
ADDRESS  ส ำนักหอสมุดกลำง 
TELEPHONE 081-1234567 
P TYPE  67 add 24 (staff) 
CL RTRND  0 
EXP DATE  17-10-2011 



 
 

๑๒๕ 

ส่วนบน  

 
รายการท่ีมีการใช้บ่อย ได้แก่ 

EXP  DATE วันหมดอายุบัตรสมาชิก 
TOTCHKOUT จ านวนการยืม ท่ีคืนแล้ว 
TOT  RENEWAL จ านวนการยืมต่อ 
CUR  CHKOUT จ านวนการยืมปัจจุบัน 
MCNEY  OWED ค้างค่าปรับ 

 
 

ส่วนล่าง 

 

แสดงรายชื่อผู้ใชบ้ริการ พร้อมรายละเอียดเกีย่วกับผู้ใช้บริการ 

๓. ต้องการตรวจสอบข้อมูลการยืม  
คลิกที่แถบ  Check–out Item (จ านวนเล่มที่ยืม) จะแสดงรายละเอียดรายการ

หนังสือเป็นรายเล่ม เช่น  บาร์โค้ด(Barcode), เลขเรียก (Call Num), สถานที่ (Location), 
ชื่อเรื่อง (Title) และวันก าหนดส่งคืน (Due Date) ที่ยืมออกไปทั้งหมด 

 

 
 



 
 

๑๒๖ 

 
 

จากนั้นปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ แต่ละช่องของหนังสือแต่ละเล่ม สามารถสั่งจัดเรียงตามล าดับ เหตุการณ์
ก่อนหลัง หรือจัดเรียงตามล าดับอักษรชื่อเรื่อง หรือตามล าดับตัวเลข หรือตามล าดับวันเดือน
ปี เป็นต้นโดยให้คลิกที่ชื่อแต่ละช่อง เช่น Barcode, Call Num, Location, Title, Due 
Date จะปรากฏรูปสามเหลี่ยมนูนในแต่ละช่องที่คลิกไว้  ดังแสดง 

ตัวอย่างเปรียบเทียบขอ้มูลที่ผ่านการจัดเรียงแล้ว 

ตามบาร์โค้ด ตามเลขเรียกฯ ตามช่ือเรื่อง 
ตาม 

วันเดือนป ี

 

  

 

 

 

 
๓.๒ สามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือได้อีกทาง 

วางเมาส์ในแถวของเล่มหนังสือที่ต้องการดูรายละเอียด  
คลิกเม้าท์ขวา  

 
คลิกเลือก View This Item จะได้รายละเอยีดของหนังสือ 

 
 

สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยืมหนังสือเล่มนี้ ในปัจจุบันและก่อน
หน้านี้  (หนึ่งล าดับ)  ได้   



 
 

๑๒๗ 

 
 
ดับเบิ้ลคลิกที่  LPATRON  (ผู้ยืมก่อนหน้านี)้   
จะได้รายละเอียดชื่อผูย้ืมคนก่อนหนา้นี้ (Last patron)  

 
 

 
 

คลิก  Close   
หรือ  คลิกกากบาท    เพื่อออกจากหน้าจอนี้   

 
 



 
 

๑๒๘ 

๔. ต้องการตรวจสอบหนังสือที่เกินก าหนดส่ง 
๔.๑ คลิกดูท่ี  Checked- Out Items (จ านวนเล่มท่ียืม) ท่ี  Status   
 พบค าว่า  OVERDUE 

   

 

๔.๒ หรือคลิกที่  All และคลิกเลือก  Overdues  and  charges   

 
จะแสดงเฉพาะรายการหนังสือที่เกินก าหนดส่ง  พร้อมแสดงค่าปรับและ
จ านวนยอดรวมค่าปรับทั้งหมด   

 
 
๕. ต้องการตรวจสอบข้อมูลการจอง 

๕.๑ คลิกที่แถบ  Holds  (จ านวนเล่มที่จอง)  จะปรากฏรายละเอียด  รายการ
หนังสือที่จองไว้   

 ถ้าหนังสือที่จองมาคืนแล้วแถบจะเป็นสีแดง 
 และที่ Status จะขึ้นค าว่า READY FOR PICKUP 
 

 
 

๖. ต้องการตรวจสอบข้อมูลการค้างค่าปรับ 
๖.๑ คลิกที่แถบ  Fines   
 จะปรากฏรายละเอียด รายการหนังสือคืนแล้ว   



 
 

๑๒๙ 

 แต่มีค่าปรับค้างไว้ในระบบ ซึ่งจะมี ชื่อเร่ือง, สถานที่อยู่ของหนังสือ , 
จ านวนเงินค่าปรับแต่ละเล่มตรง Amount  และจ านวนเงินรวมทั้งหมดที่แถบ  Fines  
(Bt0.00) 

   

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการจ่ายค่าปรับ  
สามารถคลิกเลือก  Collect  Money  เก็บเงินค่าปรับได้   

๖.๒ ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่เคยช าระเงนิค่าปรับไปแล้ว 
คลิกแถบ Fines (Bt0.00) และ Fines Paid ที่แสดงรายละเอียดรายการ 
Fines Paid..  Payments Made By  (ชื่อผู้ใช้)   
(Total Paid  = Bt0.00)   

 

 
 

๖.๓ ถ้าต้องการตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือในหน้าจอข้อ ๖.๒ 
 คลิกเลือกรายการที่ต้องการข้อมูล   
 แล้วคลิกที่  View Item   
 หรือ  คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก  View  This  Item 
 

 



 
 

๑๓๐ 

 

จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลของหนังสือเล่มที่เลือก 
สามารถแก้ไขได้  ถ้าผู้ท างานได้รับสิทธิในการเข้าใช้   
 

 
 

คลิก Close ปิดหน้าต่าง 

๖.๔ ถ้าต้องการตรวจสอบรายละเอียดของหน้าจอ   
Payments Made By..   (ชื่อผู้ใช้)   
(Total  Paid = Bt0.00)  ให้ลึกมากกว่านี้ 
คลิกเลือกรายการที่ต้องการ   
แล้วคลิกที่ View  Fine   
หรือ คลิกขวาที่เม้าท์ เลือก  View  This  Paid  Fine   

 

 
 

จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลการช าระเงินค่าปรับทั้งหมด    
หลังจากนั้น คลิก  Close  เพื่อปิดหน้าต่าง 

 



 
 

๑๓๑ 

 
 
๗. ต้องการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่ปดิหน้าจอไปแล้ว  

๗.๑ กรณีปิดหน้าจอหลังจากการด าเนินการกิจกรรมการยืม - คืน, การจอง 
หรือการสืบค้นข้อมูล สมาชิกในจอ Circulation  Desk  ไปแล้ว  และต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้ที่ผ่านไปแล้ว  แต่จ าไม่ได้ว่าผู้ใช้  ชื่อ นามสกุล หรือบาร์โค้ดอะไร  เช่น  
ได้เก็บเงินค่าปรับจากผู้ใช้แล้ว  ยังไม่ได้เก็บเงินในระบบ  แต่ปิดหน้าจอไปแล้ว  สามารถ
ตรวจสอบได้  ดังนี้   

๗.๑.๑ จากหน้าจอ  Circulation  Desk ให้คลิกที่ เมนู  File  และเลือก
คลิกที่  Recent  Patrons 

   

 
 
๗.๑.๒ จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ จ านวน ๕ ราย

สุดท้าย โดยเรียงตามล าดับก่อน - หลัง  a : ชื่อผู้ใช้, b :  ชื่อผู้ใช้, 
c :  ชื่อผู้ใช้, d : ชื่อผู้ใช้, e : ชื่อผู้ใช้   

 
a: สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์ 
b: สมบูรณ์ กลิ่นทอง 
c: ธนวรรณ ขาวบาง 
d: บรรจง รุ่งแผน 
e: นัยนา สุคนธมณี 



 
 

๑๓๒ 

๗.๒ คลิกเลือกชื่อผู้ใช้รายที่ต้องการตรวจสอบ   
จะปรากฏรายละเอียดระเบียนข้อมูลของผู้ใช้ด้านบนขวามือ  บนหน้าจอ  

Circulation Desk   ซึ่งสามารถด าเนินการต่อไปได้  เช่น  ค้างค่าปรับ  (Fine)  
สามารถคลิกเลือก  Collect  Money  เก็บเงินค่าปรับในระบบได้    

 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๓๓ 

บทที่ ๑๐ 

ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการปฏิบัตงิานบริการยืม-คืน 

 
 
ปัญหาในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไข 

ระเบียนค้าง (Inuse by system) 

กรณีที่ระเบียนทุกประเภท ทั้งหนังสือ (bibliographic, item) และผู้ใช้บริการ 
(Patron) ถูกล็อกหรือค้าง หน้าจอจะปรากฏข้อความดังนี้ 

 
        

วิธีการแก้ปญัหาระเบยีนค้าง  
๑. ก่อนปิดหน้าจอ  
 ให้จดหมายเลขระเบียน ได้แก่   
            i….…………   

  หรือ    .b………..…   
  หรือ   .p...........  ที่ถูกล็อค 

๒. ติดต่อให้ผู้มีสิทธิปลดล็อคระเบียน  (Free records In Use) 
 ด าเนินการปลดระเบียน  
 กรณีนี้   รหัส  .p10599332  ตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ : ยุพดี จารุทรัพย์   
 สามารถแก้ไขทันท ี
๓. รอให้การปลดล็อคเรียบร้อย จึงจะปฏิบัติงานต่อไปได้ 
 ผู้มีสิทธิปลดล็อคได้  ได้แก่   หัวหน้าฝ่ายบริการ  และ หัวหน้างานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 
 

๑๓๔ 

๔. หากผู้มีสิทธิไม่อยู่หรือติดราชการให้กรอกแบบฟอร์มยืมนอกระบบไปก่อนโดย
ตรวจสอบให้ถูกต้องและจดหมายเลขระเบียนไว้ด้วย 

๕. ส่งแบบฟอร์มยืมให้เจ้าหน้าที่ประจ าหรือปะติดไว้ที่เคาน์เตอร์ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขและท ายืมในระบบต่อไป 

ระบบขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ 
วิธีการแก้ปญัหากรณีระบบขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ มีวธิีการปฏิบตัดิังนี้ 

๑. ให้ลงรายละเอียดไว้ในสมุดปกน้ าเงิน คือ วัน/เวลา/สาเหตุ เพ่ือเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบเมื่อประสบปัญหาเช่นผู้ใช้แจ้งว่าคืนแล้วตอนไฟดับ 

๒. ถ้าเปิดให้บริการยืม ต้องงดยืมต่อ เนื่องจากมีบริการจองหนังสือและ ให้เขียน
แบบฟอร์มยืมนอกระบบ หรือกรณีระบบขัดข้อง สามารถท าหลักฐานยืมในระบบ 
Microsoft Word ได้ เมื่อระบบยืม-คืนใช้ได้ปกติแล้ว จึงท าการถ่ายเทข้อมูล 

๓. การรับคืน ต้องเก็บตัวเล่มไว้คืนในระบบ 
๔. กรณีไฟฟ้าดับต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจที่ทางออกตรงประตูอัตโนมัติ 

ปัญหาจากใบก าหนดส่ง  
กรณีผู้ใช้บริการน าหนังสือมายืม พบว่าใบก าหนดส่งถูกใช้เต็ม ไม่มีช่องส าหรับให้

ประทับตราวันที่ก าหนดส่ง  

สามารถแก้ปัญหาโดยให้เปลี่ยนใบก าหนดส่งใหม่ทันที   

อย่าเลือกใชว้ิธทีี่พยายามหาช่องว่างประทับวนัที่หรือพับคร่ึงโดยใช้ดา้นหลัง  

ข้อมูลคงค้างในระบบ 

วิธีการแก้ปัญหากรณีรับคืนตัวเล่มแล้ว แต่ข้อมูลหนังสือยังคงค้างในระบบ มีวิธีการ
ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ตรวจสอบวันก าหนดส่ง ถ้ายังไม่เกินก าหนดส่งให้ท ารับคืนปกติ แต่ถ้าเกินวัน
ก าหนดส่งต้องก าหนดวันรับคืนใหม่ (Back Date) 

๒. กรณีผู้ยืมน าหนังสือมายืนยันด้วยตัวเอง เมื่อท าคืนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ควร
ต้องกล่าวค าขอโทษกับผู้ใช้บริการ แม้ว่าไม่ใช่ตนเองที่กระท าผิดพลาดก็ตาม 

๓. หากตรวจสอบได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ท่านใด ควรบอกเจ้าตัว เพ่ือจะได้เพ่ิมความ
ระมัดระวังยิ่งขึ้น 

๔. การรับคืนหนังสือ ก่อนส่งตัวเล่มข้ึนชั้น ควรจะต้องสแกนคืนซ้ าอีกคร้ัง 

 



 
 

๑๓๕ 

หนังสือคงค้างและเกินก าหนดส่ง  

วิธีการแก้ปัญหากรณีมีหนังสือคงค้างและเป็นหนังสือที่ เกินก าหนดส่ง แถบ 
Checked-Out Items เป็นสีแดง  มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บริการประเภท อาจารย์ และบุคลากร 
ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นบริการทวงวิธีหนึ่ง 

หนังสือไม่ถูกยืมในระบบ   

เมื่อผู้ใช้น าหนังสือมาคืน จะปรากฏข้อความ  
Item is not checked out, Checkin  ignored 

 
 
 แก้ปัญหาโดย ให้เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ให้บริการทุกคน  

ในการด าเนินการยืมทุกคร้ัง  ให้ตรวจสอบหน้าจอทุกคร้ังทุกเล่มว่าท ายืมในระบบ
ครบจ านวนเล่มแล้วหรือยัง 

การรับและส่งเงินค่าบริการ 

การท างานบริการยืม-คืน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การรับและส่งเงินค่าบริการต่างๆ 
ให้ครบถ้วนตามจริง เพราะจะมีเงินค่าปรับต่างๆ หมุนเวียนในแต่ละวัน ผู้ให้บริการจึงควร
ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  โดย 

๑. ก่อนรับช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  ให้ตรวจสอบความถูกต้อง เช่นใบเสร็จ คูปอง
แทนใบเสร็จ จ านวนเงินค่าบริการตามใบเสร็จ  และจ านวนเงินทอน  ให้ครบและตรงกัน 

๒. หลังหรือระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จ
คูปอง จ านวนเงินค่าบริการ  ตามใบเสร็จและจ านวนเงินทอน อีกครั้ง 

๓. หากมีการตรวจสอบภายหลัง พบว่าจ านวนเงินค่าบริการต่างๆ  ไม่ตรงกับ
ใบเสร็จ ผู้ให้บริการในแต่ละช่วงเวลาต้องรับผิดชอบ 

ผิดพลาดเร่ืองค่าปรับ 
เมื่อผู้ใช้บริการส่งคืนหนังสือตามวันก าหนดส่งที่ตัวเล่มหนังสือ แต่ยังมีค่าปรับเกิดขึ้น  

อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้ 
๑. ระบบค านวณวันก าหนดส่งถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ประทับวันก าหนดส่งผิด เช่น

หนังสือวิทยานิพนธ์ ระบบค านวณให้ยืมได้ ๗ วัน 



 
 

๑๓๖ 

แต่เจ้าหน้าที่ประทับวันก าหนดส่งให้เป็น ๑๕ วัน เมื่อผู้ใช้บริการน าหนังสือใน
วันที่ระบุที่ตัวเล่มมาคืนจะท าให้มีค่าปรับ 

๒. เกิดจากกรณีผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ขอยืมต่อ  เจ้าหน้าที่อาจจะท าการ 
ยืมต่อไม่ครบทุกรายการตามที่ผู้ใช้บริการแจ้ง  หรือบางรายการระบบจะไม่อนุญาตให้ยืมต่อ 
เช่น เมื่อยืมครบ ๓ คร้ัง เป็นต้น  

เจ้าหน้าที่อาจไม่ทันสังเกตเห็นข้อความที่ระบบแจ้งให้ทราบ จึงแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
การยืมต่อและประทับวันก าหนดส่งใหม่ที่ตัวเล่มเรียบร้อย เมื่อผู้ใช้น าหนังสือมาคืนจึงมี
ค่าปรับเกิดขึ้น 

ปัญหาดังกล่าว แก้ไขได้ดังนี้ 

๑. ให้ท าคืนและก าหนดวันรับคืนใหม่ (Back Date) 
๒. การยืม ให้ตรวจสอบวันก าหนดส่งหรืออ่านข้อความที่ปรากฏที่หน้าจอทุกคร้ังว่า

จะต้องท าหรือระบบโต้ตอบอะไรบ้าง ก่อนที่จะประทับวันก าหนดส่งที่ตัวเล่มหนังสือ 

หนังสือจองไม่อยู่ที่ชั้นจอง   

ปกติหนังสือจอง (Reserve Book) เมื่อด าเนินการรับคืนตามขั้นตอนแล้ว  ต้องดึง 
ใบจองสอดตัวเล่มและน าไปไว้ที่ชั้นจองโดยเรียงตามเลขเรียกหนังสือและแยกภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ  

ส่วนปัญหาที่พบว่า หนังสือจองไม่อยู่ที่ชั้นจอง  สามารถแก้ปัญหาได้ดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบใบจองและในระบบที่หน้าจอผู้ยืมหรือหน้าจอ Search/ 
Hold ตรวจสอบดูว่าเป็นการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เองหรือไม่ที่หนังสือมาแล้ว  แต่ไม่ได้เก็บ
แยกไว้ให้  และส่งขึ้นชั้นบริการปกติ 

๒. เมื่อค้นหาจากชั้นหนังสือทั่วไป หาไม่พบ  อาจเป็นไปได้ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวไป
แทรกอยู่บนชั้นหนังสือกลุ่มอื่นๆ (Other Collection) หรือเป็นเล่มที่อยู่ระหว่างรับคืน
ระหว่างวิทยาเขต ต้องรอการตรวจสอบ และแจ้งสาเหตุให้ผู้ใช้บริการทราบ 

๓. และหรืออาจใช้วิธีการตรวจสอบรายการหนังสือฉบับอื่น (กรณีมีมากกว่า ๑ 
ฉบับ)ที่สามารถท าจองทดแทนได้ 

๔. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนควรต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ 

๕. ส าหรับหนังสือจองที่ยังหาตัวเล่มไม่พบ  เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนอกเวลาราชการ
ให้ดึงใบจองปะติดไว้ที่เคาน์เตอร์  เพื่อเจ้าหน้าที่ประจ าพิจารณาด าเนินการหาตัวเล่มต่อไป  

 

 



 
 

๑๓๗ 

ผู้ใช้บริการแจ้งว่าไม่ได้ยืม 

เมื่อมีการทวงถามรายการหนังสือที่ไม่น ามาส่งคืนหอสมุด  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ยืม-คืนมักได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ใช้บริการว่า หนังสือเล่มที่ปรากฏในบัตรของตนเองนั้น ไม่ใช่
รายการที่ตนเองยืม 

กรณีที่เกิดขึ้นนี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่เจ้าของบัตรมา
แจ้งว่าไม่ได้ยืม แต่จะช่วยตรวจสอบให้ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวอยู่ในหอสมุดหรือไม่ (อาจมีการ
น ามาส่งคืนแล้ว แต่ตัวเล่มยังค้างในระบบ) หรือช่วยหาสาเหตุให้ว่าเป็นอย่างไร แต่ถึงที่สุด
แล้วเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

ผู้ใช้บริการแจ้งว่าส่งคืนแล้ว 
อีกกรณีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่ามีการแจ้งจากผู้ใช้บริการแจ้งว่า ได้ส่งคืน

หนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

กรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบหนังสือเล่มดังกล่าวว่าอยู่ในชั้นหนังสือหรือไม่  
ถ้าพบที่ชั้นหนังสือต้องตรวจสอบต่อไปด้วยว่าผ่านขั้นตอนการรับคืนครบหรือยัง เช่น 
ประทับตรารับคืนที่ตัวเล่ม  ตั้งสัญญาณแม่เหล็ก แต่ถ้าไม่มีที่ชั้นในหอสมุดฯต้องให้
ผู้ใช้บริการไปตรวจสอบดูว่าตนเองไปลืมไว้ที่ไหนหรือไม่ หรือยืมให้เพ่ือน และจะแจ้งหายไว้
ก่อนก็ได้  แล้วไปตามหาตัวเล่ม  แล้วกลับมาพบเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
ถ้าไม่พบหนังสือจริงๆ 

หนังสือเกินก าหนดส่งถูกวางทิ้ง 

บางคร้ังเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่า มีผู้ใช้บริการน าหนังสือที่เกินก าหนด
ส่งมาวางทิ้งไว้บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน  เช่น อาจวางทิ้งไว้บริเวณรถเข็นส าหรับเตรียมแยก
ขึ้นชั้นพัก  

กรณีดังกล่าว  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องรับคืนหนังสือและท าค้างค่าปรับไว้ในระบบ
เพื่อเก็บเงินค่าปรับในภายหลัง  โดยต้องเขียนบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในสมุดแจ้งปัญหาบริการ
ยืม-คืน 

ยืมต่อแล้วแต่ยังมีค่าปรับ 
กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งวา่ได้ท าการยืมต่อดว้ยตนเองแล้วผ่านระบบ Web  OPAC  แต่

ท าไมยังมีเงินค่าปรับคงคา้งในระบบ 

แสดงว่าผู้ใช้บริการท าการยืมต่อเองไม่ส าเร็จ ต้องชี้แจงและแนะน าวิธีการยืมต่อที่
ถูกต้องให้ผู้ใช้บริการรับทราบ เช่น ยืมต่อทาง Web OPAC สามารถท าได้เพียง ๒ คร้ัง
เท่านั้น  และหนังสือที่พบว่าเป็นหนังสือที่ เกินก าหนดส่งหรือเป็นหนังสือที่มีคนจองนั้น  
ผู้ใช้บริการจะท าการยืมต่อไม่ได้  และต้องเก็บค่าปรับไปตามระบบที่ก าหนดไว้   เป็นต้น 



 
 

๑๓๘ 

ขอยืมแล้ว แต่ยืมไม่ได้ 

หนังสือที่ผู้ใช้บริการน ามายืม บางเล่มไม่สามารถท าการยืมออกได้  เนื่องจากหนังสือ
ยังท าไม่เสร็จสิ้นกระบวนการท าในระบบและได้น าออกไปให้บริการที่ชั้น  เช่น  ตัวเล่มมี 
เลขบาร์โค้ด  แต่ในระบบไม่มีบาร์โค้ด  ฉะนั้นจึงต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้รอสักครู่แล้วส่งตัวเล่ม
ไปให้ฝ่ายวิเคราะห์ฯ เพื่อจัดการหนังสือดังกล่าวให้เรียบร้อย 

ปัญหาดังกล่าว  จะมีข้อความที่แจ้งในระบบดังแสดงในตัวอย่าง 

  
ใหค้ลิก OK ท ายืมได้ปกติ 

 
 

ปัญหาเกิดจากการลงโค้ดท่ีข้อมูลหนังสือ (Item) ผิดพลาด  เช่นมีการคีย์ตัวอักษรจาก
ตัวเอ็กซ์  เป็นตัวอักษรเอ็ม  เป็นต้น  ต้องแจ้งใหฝ่้ายวิเคราะห์ฯ เป็นผู้พิจารณาแก้ไข 

หาหนังสือไม่พบบนชั้น 
เมื่อผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าจอ OPAC แล้วไปหาหนงัสือบนชั้น แต่หา 

ไม่พบ  ผู้รับเรื่องแจ้งจากผู้ใช้บริการมักเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยูป่ระจ าเคาน์เตอร์ยืม-คืน 

กรณีนี้  ให้ปฏบิัตดิังนี ้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ให้บริการต้องเริ่มการตรวจสอบจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ก่อนเพ่ือตรวจสอบดูว่าเป็นหนังสือแบบไหน เช่น เป็นหนังสือของหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์หรือไม่  มีการยืมออกไปหรือไม่   

๒. ให้รับแจ้งการหาหนังสือไม่พบ โดยให้ผู้ใชบ้ริการเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์ม
ที่เคาน์เตอร์และจะมีเจ้าหนา้ที่ชว่ยตรวจดูให้ 

อุปกรณ์ปฏิบัติงานสูญหาย 

เนื่องจากบริเวณเคานเ์ตอร์ยืม-คืนเป็นบริเวณที่บุคลากรหอสมดุ พบปะกันในตอน
เช้าก่อนเปิดบริการ ช่วงพัก ชว่งรอยต่อการเปิดบริการนอกเวลาราชการ  จึงเป็นบริเวณทีม่ี



 
 

๑๓๙ 

การหยิบอุปกรณป์ฏบิัตงิานไปใช้บริเวณอื่นบอ่ยๆ  ท าให้อุปกรณ์ทีต่้องใช้งานประจ าเกิดการ
สูญหาย  วสัดุอปุกรณ์ที่มักหายบ่อยๆ เช่น ปากกา กรรไกร กาว แม็ก เป็นต้น 
 

การท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน เป็นบริเวณที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  จึง
ระบุสาเหตุการหายที่แน่นอนไม่ได้  ท าได้เพียงสอบถามหรือแจ้งขอความร่วมมือให้น าไปเก็บ
ที่เดิม เม่ือใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว   เพราะถ้าไม่เตรียมอุปกรณ์ในการท างานให้พร้อม จะท าให้
การท างานไม่สะดวกไมร่วดเร็ว   การบริการอาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้ 
 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก 

 



 
 

๑๔๑ 

แบบกรอกขอใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต 
 

 
แบบกรอกขอใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต 

 

 เลขที่ ...................................  
วันที่ ..................................... 

ชื่อผู้ใช้บริการ...................................................รหัส.....................................e-mail/ เบอร์โทรภายใน.................................... 
มีความประสงค ์       ขอยืมหนังสือจาก   SUT หอสมุดสาขาวังท่าพระ                 SUP  หอสมุดสารสนเทศเพชรบุรี 
   SUICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ         SUIC วิทยาลัยนานาชาติ 
  ขอถ่ายเอกสารจาก     SUT หอสมุดสาขาวังท่าพระ                  SUP  หอสมุดสารสนเทศเพชรบุรี        
   SUICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ         SUIC วิทยาลัยนานาชาติ 
ชื่อหนังสือ / ชื่อบทความ............................................................................................................................. ............................ 
เลขเรียกหนังสือ............................................................................................................................. ................................... 
ชื่อวารสาร  / พร้อมรายละเอียดทางบรรณานุกรม ............................................................................................................ 

รับตัวเล่มได้ท่ีเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ 
  เจ้าหน้าที่ให้บริการ…………….. / วดป. ............................... 
 แจ้งหอสมุดปลายทางเมื่อ...............................     ทาง e-mail       ทางโทรศัพท ์      ผู้ด าเนินการ......................  
 วันที่ได้รับตัวเล่ม............................................... วันก าหนดส่ง................................................. ผู้ด าเนินการ.....................  
 ยืมต่อถึงวันที่............................. ผู้ด าเนินการ................... ยืมต่อถึงวันที่…............................. ผู้ด าเนินการ.....................  
 หมายเหตุ/ไม่มารับ-ส่งคืน/แจ้งรับตัวเล่มทาง e-mail:  ...................................................................................................  
 **ลงช่ือผู้รับตัวเล่ม...............................................วันที่.................................  
 ฝ่ายบริการ/๑ กันยายน ๒๕๕๔  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับผูใ้ช้บริการ 

ส าหรับเจา้หน้าที ่



 
 

๑๔๒ 

แบบกรอกส่งคืนหนังสือผ่านตู้รับคืน 
 

   
 แบบกรอกส่งคืนหนังสือผ่านตู้รับคืน  
  หอสมุดฯ      คณะศึกษาศาสตร์       โรงอาหาร เอ ๒  
 ว/ด/ป (ที่ส่งคืนหนังสือ) ............................. เวลา ........................... น.  
 ชื่อ-สกุล ...............................................................................................   
 รหัส ......................................................................................................   
 เล่ม 

ที ่
ชื่อหนังสือ 

บาร์โค้ดหนังสือ  
(อีก ๙ ตัว) 

 

 ๑.  ๓๑๑๕  
 ๒.  ๓๑๑๕  
 ๓.  ๓๑๑๕  
 ๔.  ๓๑๑๕  
 ๕.  ๓๑๑๕  
 ๖.  ๓๑๑๕  
 ๗.  ๓๑๑๕  
 ๘.  ๓๑๑๕  
 ๙.  ๓๑๑๕  
 ๑๐.  ๓๑๑๕  
     
 ระเบียบ - ข้อตกลง และถือปฏิบัติ  
 ๑. ส่งคืนเฉพาะหนังสือเท่าน้ัน หากส่งคืนเกินก าหนด ให้เสียค่าปรับใน

วันรุ่งขึ้นที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน หอสมุดฯ 
 

 ๒. หนังสือที่มีความหนาเกินกว่าจะหย่อนผ่านตู้รับคืน ให้น าส่งคนืโดยตรง
ที่หอสมุดฯ 

 

 ๓. เปิดตู้รับคืนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 ๔. ค่าปรับหนังสือทั่วไป ๓ บาท / วัน / เล่ม  
 ๕. รับคืนเฉพาะหนังสือของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร ์  
    
  ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล  
 ผู้ไขตู้................................................................. เวลา................................... น.  
 ผู้รับคืน................................................ ว/ด/ป ................................................  
 ท ารับคืน (Check IN - BACKDATE) วันที่........................................................  
 ค่าปรับฯ จ านวน........................เล่ม     เป็นเงิน..................................... บาท  
 ลงชื่อ........................ ว/ด/ป............................  
 งานบริการยืม – คืน / ๔ ส.ค. ๔๖  

 
 



 
 

๑๔๓ 

 
 
                                                                                                                                     เลขที่....................... 

- - - ส าหรับผู้แจ้ง  - - - 
 ข้าพเจ้า.........................................................................................สงักัด/รหัส................................................................................. 
     โทรศัพท์...........................................................................e-mail………………………………………………………………………………………. 
 ไม่สามารถน าตัวเล่มมาส่งคืนหอสมุดฯ ในสภาพเดิมได้ เพราะ (ระบุสภาพของตัวเล่มหนังสืออย่างละเอียด) 
       ท าหาย       ช ารดุ  [ ท้ังเล่ม      บางส่วน    
..............................................................................................] 

ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง เลขเรียก บาร์โค้ด 
31115 

 

ส านักพิมพ ์ ปีพิมพ์ จ านวนหน้า วันก าหนดส่ง หมายเหตุ 
 

 
  มีค่าด าเนินการทางเทคนิค  (100 บาท/เล่ม)                                    มี     ไม่มี  ค่าปรับ
............................................บาท 
 
 
 
 

= = = ส าหรับเจ้าหน้าท่ี - - - 
1.เจ้าหน้าที่ยืม – คืน  รับแบบแจ้งฯ จากผู้แจ้งหนังสือหาย/ช ารุดเมื่อวันที่.............................................ลงชื่อ........................................... 
2.คร้ังที่ 1  ผลการพิจารณาของ หน.ฝ่ายบริการ/ผู้แทนฯ 
   ซื้อเล่มใหม่ (แหล่งที่มีจ าหน่าย/หอสมุดฯ ที่มีบริการ......................................................................................................................) 
   ถ่ายเอกสารชดเชย  (สีเหมือนต้นฉบับและเย็บเล่มปกแข็ง)             ชดใช้เป็นเงิน......................................บาท 
   ............................................................................................................................. ............................................................................ 
                                                                                                              ลงชื่อ.......................ว/ด/ป....................... 
3.คร้ังที่ 2  ผลการพิจารณาของ หน.ฝ่ายบริการ/ผู้แทนฯ 
    หาซื้อได้     เหมือนเดิม      ต่างปีพิมพ์      เหตุผลอ่ืน.............................................................................................. 
    ซื้อไม่ได้  เพราะ........................................................................................................................................................................... 
        เห็นควรให้     ถ่ายเอกสาร          จ่ายค่าปรับ        หนังสือหาย     หนังสือช ารุด      เป็นเงิน......................บาท 
                                                                                                               ลงชื่อ.....................ว/ด/ป...................... 
4.การตรวจสอบหน้ีสินในระบบ 

ประเภทหน้ีสิน ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ เลขที่ ว/ด/ป เป็นเงิน ลงชื่อ 

ค่าปรับค้างส่ง      
ค่าปรับหนังสือหาย/ช ารุด      
ค่าด าเนินการทางเทคนิค      
   
5.ปลดข้อมูลหนังสือในระบบแล้ว                    ลงชื่อ.................ว/ด/ป..................... 
6.ฝ่ายบริการน าส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ ด าเนินการ     ชื่อผู้ส่ง...............ว/ด/ป.................... 

หมายเหตุ   การส่ง – การรับ  มีรายละเอียดในสมุดต่างหาก   เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

แบบแจ้งหนังสือหายหรอืช ารุด 

หมายเหตุ 
 

 

 

 

นับจากวันที่หอสมุดรับแจ้งครบ 45 วัน  หากยังไม่มีการชดใช้/แจ้งผลตอบกลับจากท่าน 
หอสมุดฯ ของดใช้สิทธิ์การยืมทุกชนิด 



 
 

๑๔๔ 

 
แบบขอใช้หนังสือจอง/อยู่ระหว่างด าเนินการ/หยิบตัวเล่ม    

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 
วันที่........................................ชื่อผู้ใช้บริการ..............................................................รหัส........................................... 
1. จองหนังสือ  (Hold) 
        รับตัวเล่มเมื่อข้อมูลปรากฏค าว่า Ready for  pickup  หรือ ON  HOLDSHELF 
2. หนังสืออยู่ระหว่างด าเนินการ  (Status : In Process, Cataloging) 
        รับตัวเล่มภายใน 3 วันท าการ  (วันที่..................) และเมื่อข้อมูลของท่านปรากฏค าว่า  Ready  for  pickup 
3. บริการหยิบตัวเล่ม :  เฉพาะหนังสือที่แสดง Location : Central Library 
        รับตัวเล่มภายใน 60 นาที  (จันทร์ – ศุกร์ 8.30 -16.00 น.)  และเมื่อข้อมูลปรากฏค าว่า Ready for pickup 

หรือ ON HOLDSHELF 
ชื่อหนังสือ............................................................................................................................. ......................................... 
ชื่อผู้แต่ง................................................................... ......................................................................................................  
เลขเรียก............................................................................................................................. ........................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการ (1-3) ติดต่อกับฝ่ายวิเคราะห์/ส าเนา (2) หยิบตัวเล่ม (3) 

ชื่อ..................................................... 
วันที่.................................................. 

ชื่อ..................................................... 
วันที่.................................................. 

ชื่อ..................................................... 
วันที่.................................................. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๕ 

แบบยืมหนังสือ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 

วันท่ี............................เวลา...........................ช่ือผู้ใช้บริการ................................รหัส........................... 
ประสงค์  ขอยืมหนังสือ (ระบบมือ)  ยืนยัน (conform) ว่าได้ยืมไปจริง  น าหนังสือออก
โดยไม่ได้ยืม เนื่องจาก ไฟฟ้าดับ     ........................................................................................ 
ดังรายการต่อไปนี ้

เลขเรียก บาร์โค้ด 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
รับข้อมูลจากผู้ใช้บริการ ตรวจสอบ/ลงข้อมูลในระบบ หมายเหตุ 

ช่ือ 
วันท่ี 

ช่ือ 
วันท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๖ 

แบบฟอร์ม  หาหนังสือไม่พบ 
วันที.่.......เดือน................พ.ศ. 

ชื่อ/นามสกุล....................................................รหัส...........................................e-mail…………………………………………. 
รายละเอียดของหนังสือ 
 ชื่อหนังสือ............................................................................................................................. ......................... 
 เลขเรียกหนังสือ............................................................................................................................. ............... 

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงานได้จาก  ป้ายประกาศด้านหน้าเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน 
การด าเนินงาน 
 ตรวจสอบครัง้ที่ 1  ผล..........................................................................ผู้ตรวจ 
 ตรวจสอบครัง้ที่ 2  ผล...............................................................................................ผู้ตรวจสอบ 
 ตรวจสอบครัง้ที่ 3  ผล...............................................................................................ผู้ตรวจสอบ 

หลังจากท่ีรับแบบฟอร์มเป็นเวลา 30 วัน แล้วยังหาหนังสือไม่พบ  
จะส่งใหฝ้่ายวิเคราะห์ฯ พิจารณาเพ่ือจัดซื้อเข้ามาใหม่/อื่นๆ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  ผู้รับ.................................................... 
 ตรวจสอบจาก WebOPAC พบว่าเป็นหนังสือของ sus ตรวจสอบจาก WebOPAC พบว่าเป็นหนังสือขอ 

sut,sup หรืออื่นๆ  
 แนะน ากับผู้ใช้บริการว่า............................. ไม่ได้ด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น หรืออื่นๆ ................................... 
เสนอฝ่ายวิเคราะห์ฯ ............................................................................................................................. ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔๗ 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ค าร้องท่ัวไป 

วันที่.............................................. 
เรื่อง....................................................................................................................................................... 
เรียน....................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... 
รหัส/สังกัดคณะ......................................................................................ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีเป็น
นักเรียน/นักศึกษา)............................................................................. ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้
............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...............................................อีเมลล์.............................................................................. 

(เหตุการณ์)............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 (สรุป)........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(......................................................................) 

ผู้ยื่นค าร้อง 
ส่วนของเจ้าหน้าที ่
  ผู้รับเรื่อง..................................วันท่ี.......................................เวลา..........................น. 
  เรียน................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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