งานบริการสมาชิก เป็นงานที่รองรับการบริการของหอสมุด
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบ
สถานะต่าง ๆของตนเอง เช่น สถานะการยืม-คืน วันกาหนดส่ง
ประวัติการยืม รายการค่าปรับ ยืมต่อออนไลน์ (2 ครั้ง) เป็นต้น
ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการสมาชิกได้ ก็ต่อเมื่อได้ Login เข้าสู่
ระบบแล้วเท่านั้น โดยสามารถ Login ได้จากเมนู
บริการสมาชิก ดังภาพที่ 1

3.2 อาจารย์ / บุ ค ลากร ใช้ ร หั ส ประจ าตั ว ข้ า ราชการ/บั ต ร
พนักงาน (13 หลัก) ยกเว้นบัตรเก่าให้ใช้รหัสเดิม พิมพ์ไปทั้งใน
ส่วนของ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (สาหรับอาจารย์/บุคลากร ที่ได้
ตั้งชื่อผู้ใช้ (User Name) แล้วให้ใช้ชื่อนั้น)
4. สมาชิกสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไป
5. คลิก เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 3

การยืมต่อออนไลน์ (Renew Online)
1) สมาชิกสามารถยืมต่อด้วยตนเองโดยคลิกเลือกที่ รายการยืม
และก าหนดส่ ง จะปรากฏข้ อ มู ล ทรั พ ยากรที่ ยื ม วั น ที่ ยื ม วั น
กาหนดส่ง
2) คลิกเลือกหน้าลาดับที่รายการที่ยืม ซึ่งสามารถเลือกทั้งหมด
หรือบางรายการได้แล้วคลิกที่ ยืมต่อ
3) ระบบจะทาการยืมต่อให้อัตโนมัติ วันกาหนดส่งจะเพิ่มไปตาม
ประเภทของสมาชิก เช่น 7 วัน,14 วัน, 30 วัน เป็นต้น
4) ตรวจสอบวันกาหนดส่งให้ถูกต้อง สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง
ของแต่ละรายการ
*** ก่อนทาการยืมต่อต้องตรวจสอบวันกาหนดส่ง โดยจะต้อง
ไม่เลยวันกาหนดส่งและต้องไม่มากกว่าวันกาหนดส่ง 2 วัน จึงจะ
สามารถทาการยืมต่อได้ *** ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 1 แสดง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่

http://www.nstru.ac.th/
2. เลื อ กเมนู คณะ/หน่ ว ยงาน >>ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ >> หอสมุดกลาง
2.1 เลือกเมนู ยืมต่อออนไลน์ ที่ เว็บไซต์
http://arc.nstru.ac.th/ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 แสดงการเข้าสู่ระบบสมาชิก

6. ข้อมูลรายการของสมาชิกจะประกอบด้วย ข้อความถึงสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก วันที่และรายการที่ติดต่อล่าสุด รายการยืมและ
กาหนดส่ง รายการจอง รายการค่าปรับ รายการขอยืมข้ามสาขา
รายการแจ้งหาย รายการ Block ประวัติการยืม-คืน ดังภาพที่ 4
ภาพที่ 5 แสดงการยืมต่อด้วยตนเอง

ภาพที่ 2 แสดง เว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3. เข้าสู่ Web OPAC ของหอสมุดกลาง พิมพ์ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน
3.1 นักศึกษา ใช้รหัสประตัวนักศึกษา (10 หลัก)
พิมพ์ไปทั้งในส่วนของ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

ภาพที่ 4 แสดงหน้าแรกของงานบริการสมาชิก

การจอง
สมาชิกสามารถจองได้จากหน้า Web OPAC เมื่อเข้าสู่ระบบ
บริการสมาชิกแล้ว
1) คลิ ก เลื อ กเมนู สื บ ค้ น เพื่ อ สื บ ค้ น รายการหนั ง สื อ ที่
ต้องการจอง
2) คลิกเลือกรายการที่ต้องการจอง 
3) คลิกเลือก จองรายการ
4) จะปรากฏข้อความว่า บันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้ว
5) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืมต่อไปได้ ดังภาพที่ 6

รายการค่าปรับ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการค่าปรับได้
ด้วยตนเอง ระบบจะแสดงรายการทรัพยากร ชื่อเรื่อง วันกาหนด
ส่ง และรวมค่าปรับ ตามลาดับ
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก
สมาชิก สามารถแก้ ไขข้อ มูล สมาชิก ได้ ในส่ว นของ ชื่ อ -สกุล ,
รหัสผ่าน, E-mail และรูปถ่ายผ่านหน้าสมาชิกของ web OPAC
ได้ด้วยตนเอง
ภาพที่ 6 แสดงรายการจอง
รายการ Block
รายการ Block คือรายการที่สมาชิกค้างส่งหนังสือหรือค่าปรับ
ระบบจะแสดงรายการที่ Block ให้สมาชิกทราบ
รายการแจ้งหาย
สมาชิก สามารถตรวจสอบรายการที่ แจ้ งหายไว้แ ล้วได้ โดย
ระบบจะแสดงรายการทรัพยากร วันที่ยืม วันแจ้งหาย กาหนด
ติดต่อ และค่าปรับ
ประวัติการยืม-คืน
สมาชิกสามารถตรวจสอบประวัติการยืม -คืนทั้งหมดได้ โดย
ระบบจะแสดงลาดับที่ เลขเรีย กหนังสือ ชื่อเรื่อง วันที่ยืม และ
วันที่คืน ตามลาดับ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงรายการประวัติการยืม-คืน

แนะนาหนังสือ สมาชิกสามารถแนะนาหนังสือ เพื่อจัดซื้อจัดหา
เข้ามาไว้ในห้องสมุดได้
ทรัพยากรของฉัน เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลอีกอย่างหนึ่งใน
การสืบค้นทรัพยากรฯ ของห้องสมุด ใช้ในการเก็บประวัติการ
สืบค้น สามารถบันทึกไว้แล้วมาเรียกดูได้ในภายหลัง ไม่ต้อง
เริ่มต้นการค้นใหม่

คู่มือบริการสมาชิก
บริการตรวจสอบสถานะยืม-คืน
และยืมต่อออนไลน์
(Checking & Renew Online)

แนะนาทรัพยากร เป็นการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศภายใน
ห้องสมุด
My Reviews เป็นการระบุคาวิจารณ์สั้น ๆที่มตี ่อทรัพยากร
สารสนเทศนั้น ๆ

หอสมุดกลาง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-809833
 เปิดบริการทุกวัน (จันทร์ – อาทิตย์)
เวลา 08.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และสัปดาห์การ
เรียนการสอนนอกชั้นเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)

หน่วยบริการยืม-คืน
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เว็บไซต์ http://www.nstru.ac.th/
http://arc.nstru.ac.th/
http://lib.nstru.ac.th/

