บริการยืม-คืน
1. ระเบียบในการยืม-คืน

- นักเรียนสาธิตละอออุทิศ ยืมได 2 เลม / 5 วัน
- นักศึกษาปริญญาตรี
ยืมได 5 เลม / 10 วัน
- นักศึกษา ป.บัณฑิต
ยืมได 5 เลม / 10 วัน
- นักศึกษาปริญญาโท
ยืมได 7 เลม / 20 วัน
- นักศึกษาปริญญาเอก
ยืมได 7 เลม / 20 วัน
- อาจารยและเจาหนาที่
ยืมได 15 เลม / 30 วัน
หมายเหตุ หนังสือเลมเดิมสามารถยืมติดตอกันไดไมเกิน 1 ครั้ง

2. คาปรับ

- นักศึกษาทุกระดับ เสียคาปรับ เลมละ 5 บาท / วัน
- อาจารยและเจาหนาที่ เสียคาปรับ เลมละ 5 บาท / วัน
หมายเหตุ กรณีหนังสือชํารุดหรือสูญหาย ตองซือ้ มาชดใชคนื หรือชดใชเปนเงิน 2 เทาของราคาหนังสือ

(ไมรวมคาปรับ)

3. วิธีการยืม (Check-Out) มี 2 วิธี คือ

3.1 ยื มที่เคาเตอร ยืม-คืนหนังสือ ชั้น 2 อาคารสํานัก วิทยบริการฯ โดยแสดงบั ตรประจําตัวนั กศึกษา
อาจารย หรือเจาหนาที่ พรอมดวยหนังสือทีต่ อ งการยืม
3.2 ยืมดวยตัวเองทีเ่ ครือ่ งยืม-คืนอัตโนมัติ (Self Check)
ชั้น 1 หนาลิฟต ฝงหอสมุดเสมือน
วิธกี ารยืมดวยระบบอัตโนมัติ (Self Check)
- เสียบบัตรนักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่
- เลือกทําการยืม โดยกดยืม
- วางหนังสือให Barcode ตรงกับลําแสง
- ดึงบัตรออก และรอรับ Slip รายการยืม (เก็บไว
เปนหลักฐาน)
หมายเหตุ : ถาบัตรทีย่ งั ไมเคยมีการยืม หรือยังไมมปี ระวัติ
ในฐานขอมูล เครื่องจะทําการเตือน และใหไปติดตอเจาหนาที่กอน
เครือ่ งยืม-คืนอัตโนมัติ
(Self Check)

4. วิธีการคืน (Check-In) มี 3 วิธี
Barcode หนังสือ

4.1 คืนที่เคานเตอรยมื -คืนหนังสือ ชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการฯ โดยเจาหนาที่จะเปนทําการ Scan
4.2 คืนดวยตัวเองทีเ่ ครือ่ งยืม-คืนอัตโนมัติ (Self Check) ชั้น 1 หนาลิฟต ฝงหอสมุดเสมือน

วิธกี ารคืนดวยระบบอัตโนมัติ (Self Check)
- เสียบบัตรนักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่
- เลือกทําการคืน โดยกดคืน
- วางหนังสือให Barcode ตรงกับลําแสง
- ดึงบัตรออก และรอรับ Slip รายการคืน (เก็บไวเปนหลักฐาน)
4.3 คืนดวยตัวเองที่เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ชั้น 1 หนาอาคารหอสมุดกลาง
วิธกี ารคืนดวยระบบอัตโนมัติ (Book Drop)
- เลือกทําการคืน กดเพื่อคืนหนังสือ
- วางหนังสือโดยหงายหนังสือดานทีม่ ี Barcode ขึน้ และวางบนสายพาน
- เลือก pass to quit และรอรับ Slip รายการคืน (เก็บไวเปนหลักฐาน)

เครือ่ งคืนหนังสืออัตโนมัติ
(Book Drop)

5. คาปรับหนังสือ

- กรณี นักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่ ที่สงคืนหนังสือลาชา จะตองเสียคาปรับตามเกณฑที่กําหนด
โดยสามารถชําระไดทเ่ี จาหนาที่ ณ เคานเตอรยมื -คืนหนังสือ ชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการฯ
- กรณีคืนที่ เครื่องอัต โนมัติ เครื่องจะทํา การเตือนใหติดตอกั บเจาหนา ที่ เมื่อสง คืนหนังสือ ลาชา โดย
จะตองชําระคาปรับตามเกณฑทก่ี าํ หนด จึงจะสามารถใชบริการยืมหนังสือเลมอืน่ ๆ ตอไปได

6. การตออายุสมาชิก (Update)

บัตรสมาชิกจะมีอายุการใชงาน 1 ภาคเรียนเทานั้น เจาหนาที่จะตองทําการตออายุสมาชิก โดยคลิกที่
update สมาชิกจึงจะสามารถยืมหนังสือได

7. การพนสภาพการเปนสมาชิก (Delete)

- กรณีนักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษา จะตองตรวจสอบกับทางสํานักวิทยบริการฯ วามีหนังสือคางสง
หรือคางคาปรับหรือไม โดยจะตองดําเนินการเรือ่ งคาปรับ ใหเรียบรอยกอนจึงจะพนสภาพการเปนสมาชิก (Delete) ได
- กรณีอาจารย หรือเจาหนาที่ ทีต่ อ งการจะลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ จะตองติดตอเพื่อตรวจสอบยอด
หนังสือคางสงและคางคาปรับกอน จึงจะสามารถลาออกได

8. การยืมตอ (Renew)
ผูใชบริการที่เปนสมาชิก สามารถยืมหนังสือตอไดดว ยตนเอง (ยืมตอไดไมเกิน 1ครั้ง)
ประเภทสมาชิก
นักเรียนประถมสาธิต/
อนุบาลละอออุทิศ
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท/
ปริญญาเอก
อาจารย/เจาหนาที่

จํานวน
(เลม)
2

5 วัน

ระยะเวลาใน
การยืมตอ (Renew)
5 วัน

5
7

10 วัน
20 วัน

7 วัน
7 วัน

15

30 วัน

7 วัน

ระยะเวลาในการยืม

8.1 ขัน้ ตอนการยืมตอ (Renew) ดวยตนเอง
(1) เข า Website ของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ที ่ http://www.arit.dusit.ac.th เลื อ กเมนู Online
Catalog เพื่อเขาสูหนาการสืบคน จากนัน้ คลิกที่ ตรวจสอบการยืมคืนหนังสือ

(2) ใสเลขรหัสสมาชิกและรหัสผาน (ใชเหมือนกับระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ)

(3) กด Submit

(4) จะไดหนาจอแสดงการยืม ซึ่งแสดงรายชื่อหนังสือ จํานวนหนังสือ วันกําหนดสง ซึ่งสามารถ
เลือกหนังสือทีจ่ ะทําการยืมตอได โดย  เลือกทําการยืมตอ แลวคลิก

(5) จะไดหนาจอแสดงการยืมตอ โดยระบุวนั กําหนดสงในครัง้ ตอไป

หมายเหตุ : สามารถยืมตอไดเฉพาะหนังสือทีย่ ังไมครบกําหนดเวลาการยืมเทานัน้
สามารถติดตอสอบถามเพิม่ เติมไดท่ี กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5325

