
 

 

1. ระเบยีบในการยมื-คืน 

- นกัเรียนสาธติละอออุทิศ  ยืมได  2 เลม / 5 วัน 

- นักศึกษาปริญญาตรี  ยืมได  5 เลม / 10 วัน 

- นกัศึกษา ป.บณัฑิต  ยืมได  5 เลม / 10 วัน 

- นกัศึกษาปริญญาโท  ยืมได  7 เลม / 20 วัน 

- นกัศึกษาปริญญาเอก  ยืมได 7 เลม / 20 วัน 

- อาจารยและเจาหนาที่ ยืมได 15 เลม / 30 วัน 

หมายเหตุ

 

 หนงัสือเลมเดิมสามารถยืมติดตอกันไดไมเกิน 1 คร้ัง 

2. คาปรับ 

- นกัศึกษาทกุระดับ เสียคาปรับ เลมละ 5 บาท / วัน 

- อาจารยและเจาหนาที่ เสียคาปรับ เลมละ 5 บาท / วัน 

หมายเหตุ

 

 กรณีหนงัสือชํารุดหรือสูญหาย ตองซ้ือมาชดใชคนื หรือชดใชเปนเงิน 2 เทาของราคาหนังสือ 

(ไมรวมคาปรับ) 

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

3.1 ยืมที่เคาเตอรยืม-คืนหนังสือ ชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการฯ โดยแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 

อาจารย หรือเจาหนาที่ พรอมดวยหนงัสือทีต่องการยืม 

3.2 ยืมดวยตัวเองทีเ่คร่ืองยืม-คืนอตัโนมัต ิ(Self Check)  

ช้ัน 1 หนาลิฟต ฝงหอสมุดเสมือน 

วิธกีารยืมดวยระบบอตัโนมัติ

- เสียบบัตรนักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่ 

 (Self Check) 

- เลือกทาํการยืม โดยกดยืม 

- วางหนงัสือให Barcode ตรงกับลําแสง 

- ดึงบัตรออก และรอรับ Slip รายการยืม (เก็บไว 

เปนหลักฐาน) 

หมายเหตุ

ในฐานขอมูล เคร่ืองจะทําการเตือน และใหไปติดตอเจาหนาที่กอน 

 : ถาบตัรทีย่งัไมเคยมีการยืม หรือยังไมมีประวัต ิ

 

4. วิธีการคืน (Check-In) มี 3 วิธี  

4.1 คืนที่เคานเตอรยืม-คืนหนงัสือ ช้ัน 2 อาคารสํานักวิทยบริการฯ โดยเจาหนาที่จะเปนทําการ Scan 

Barcode หนังสือ 

4.2 คืนดวยตัวเองทีเ่คร่ืองยืม-คืนอตัโนมัต ิ(Self Check) ช้ัน 1 หนาลิฟต ฝงหอสมุดเสมือน 

บริการยืม-คืน 

 

เคร่ืองยืม-คืนอตัโนมัติ 

(Self Check) 



วิธกีารคืนดวยระบบอตัโนมัติ

- เสียบบัตรนักศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่ 

 (Self Check) 

- เลือกทาํการคืน โดยกดคืน 

- วางหนงัสือให Barcode ตรงกับลําแสง 

- ดึงบัตรออก และรอรับ Slip รายการคืน (เก็บไวเปนหลักฐาน) 

4.3 คืนดวยตัวเองที่เคร่ืองคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ช้ัน 1 หนาอาคารหอสมุดกลาง 

วิธกีารคืนดวยระบบอตัโนมัติ

- เลือกทําการคืน กดเพื่อคืนหนังสือ 

 (Book Drop) 

- วางหนงัสือโดยหงายหนงัสือดานทีม่ ีBarcode ขึน้ และวางบนสายพาน 

- เลือก pass to quit และรอรับ Slip รายการคืน (เก็บไวเปนหลักฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. คาปรับหนังสอื 

- กรณี นกัศึกษา อาจารย หรือเจาหนาที่ ที่สงคืนหนังสือลาชา จะตองเสียคาปรับตามเกณฑที่กําหนด 

โดยสามารถชําระไดทีเ่จาหนาที ่ณ เคานเตอรยืม-คืนหนังสือ ช้ัน 2 อาคารสํานกัวิทยบริการฯ 

- กรณีคืนที่เคร่ืองอัตโนมัติ เครื่องจะทําการเตือนใหติดตอกับเจาหนาที่ เมื่อสงคืนหนังสือลาชา โดย

จะตองชําระคาปรับตามเกณฑทีก่าํหนด จึงจะสามารถใชบริการยืมหนงัสือเลมอืน่ๆ ตอไปได 

 

6. การตออายุสมาชิก (Update) 

บตัรสมาชิกจะมีอายุการใชงาน 1 ภาคเรียนเทานั้น เจาหนาที่จะตองทําการตออายุสมาชิก โดยคลิกที่ 

update สมาชิกจึงจะสามารถยืมหนงัสือได 

 

  

เคร่ืองคืนหนังสืออตัโนมัติ 

(Book Drop) 



7. การพนสภาพการเปนสมาชิก (Delete) 

- กรณีนักศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษา จะตองตรวจสอบกับทางสํานักวิทยบริการฯ วามีหนังสือคางสง 

หรือคางคาปรับหรือไม โดยจะตองดําเนนิการเร่ืองคาปรับ ใหเรียบรอยกอนจึงจะพนสภาพการเปนสมาชิก (Delete) ได 

- กรณีอาจารย หรือเจาหนาที ่ทีต่องการจะลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ จะตองติดตอเพื่อตรวจสอบยอด

หนงัสือคางสงและคางคาปรับกอน จึงจะสามารถลาออกได 

 

8. การยมืตอ (Renew) 
 

ผูใชบริการที่เปนสมาชิก สามารถยืมหนงัสือตอไดดวยตนเอง (ยืมตอไดไมเกิน 1คร้ัง) 
 

ประเภทสมาชิก 
จํานวน 

(เลม) 
ระยะเวลาในการยืม 

ระยะเวลาใน 

การยมืตอ (Renew) 

นกัเรียนประถมสาธติ/

อนุบาลละอออุทิศ 

2 5 วัน 5 วัน 

นกัศึกษาปริญญาตรี 5 10 วัน 7 วัน 

นกัศึกษาปริญญาโท/

ปริญญาเอก 

7 20 วัน 7 วัน 

อาจารย/เจาหนาที่ 15 30 วัน 7 วัน 

 

8.1 ขัน้ตอนการยืมตอ (Renew) ดวยตนเอง 

(1) เขา Website ของสํานักวิทยบริการฯ ที ่ http://www.arit.dusit.ac.th เลือกเมนู Online 

Catalog เพื่อเขาสูหนาการสืบคน จากนัน้คลิกที ่ตรวจสอบการยืมคืนหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ใสเลขรหสัสมาชิกและรหสัผาน (ใชเหมือนกับระบบ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ)  

  



(3) กด Submit 

 

 

 

 

 

 

 

(4) จะไดหนาจอแสดงการยืม ซ่ึงแสดงรายชื่อหนังสือ จํานวนหนังสือ วันกําหนดสง ซึ่งสามารถ

เลือกหนงัสือทีจ่ะทาํการยืมตอได โดย  เลือกทาํการยืมตอ แลวคลิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) จะไดหนาจอแสดงการยืมตอ โดยระบวุนักําหนดสงในคร้ังตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สามารถยืมตอไดเฉพาะหนงัสือทีย่ังไมครบกําหนดเวลาการยืมเทานัน้ 

 

สามารถติดตอสอบถามเพิม่เติมไดที ่กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

หมายเลขโทรศัพท 0-2244-5325  


