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 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการ
ด าเนินการต่างๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงาน
มีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่และเพ่ือนร่วมงาน สามารถศึกษางานได้
อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเรื่อง กระบวนการบริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน        
การบริการทรัพยากรสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับส านักวิทยบริการ       
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นอย่างยิ่งที่
สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
 

บริบทมหาวิทยาลัย 
 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล
ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 -3527-6555-9
โทรสาร 0-3532-2076 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราช  
ทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 
1-2-3 แต่เพ่ิมวิชาคร ู
 พ.ศ.2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการ
ด าเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ.2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ.2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก
เพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ.2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัด 
ครูมูลประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ.2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ.2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2497 กองฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
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 พ.ศ.2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 -2-2 ของกรมฝึกหัดครู        
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยก
ฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้า
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ.2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. 
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอก
ฟิสิกส์) 
 พ.ศ.2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม 
ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ.2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. 
และ ป.ป. 
 พ.ศ.2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ.2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู  โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคง
เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 
 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
“สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
 พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน  
ราชภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 
 พ.ศ.2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เริ่มมีผล
บังคับใช้ท าให้ “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” 
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2564 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
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ส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม
วิทยฐานะครู 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
ให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
ก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสู ง ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  ชุมชน      
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา 

ง 

กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงาน

ทั่วไป 
งานติดตามและ

ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 พ.ศ .2509 โ ร ง เ รี ยนฝึ กหั ดครูพระนครศรี อยุ ธยาได้ ยกฐานะ เป็ นวิ ทยาลั ยครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้
รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน 
 พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ขยายต่อเติมห้องสมุด เพ่ือให้มีพ้ืนที่บริการ
นักศึกษาที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
 พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร
หอสมุดกลาง 
 พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา 
 พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้ก าหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล 
 พ.ศ.2534 บริการสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและ
บรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ 
 พ.ศ.2538 ได้ เปลี่ ยนฐานะวิทยาลั ยครูพระนครศรีอยุ ธยา เป็นสถาบันร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และได้ก าหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็น “ส านักวิทยบริการ” ได้บริหารงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
 พ.ศ.2539 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์จัด
เส้นทาง (Router) 
 พ.ศ.2540 ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 
4 ชั้น ข้อบังคับเก่ียวกับการสร้างอาคารในพ้ืนที่โครงการมรดกโลก 
 พ.ศ.2543 น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาพัฒนางานบริการเป็นระบบยืม-คืน 
 พ.ศ.2544 ได้มีนโยบายร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเครือข่าย UNINET เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการประชุมทางไกล 
 พ.ศ.2545 ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา 
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 พ.ศ.2546 ได้จัดท าเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยรวมศูนย์
คอมพิวเตอร์และส านักวิทยบริการเข้าด้วยกัน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านปัญญา  น้ าเพชร
ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่ง 
 พ.ศ.2550 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on 
Demand (VoD) ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า 
 พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ (Digital Signage) ตามอาคารต่างๆ เพ่ือกระจายข่าวสารของหน่วยงาน  
 พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พ้ืนที่ชั้น 2 ของอาคารที่ 15 (อาคารห้องสมุด
หลังเก่า)  
 พ.ศ.2554 ช่วงปลายปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย มีความเสียหายเกิดข้ึนทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล  
 พ.ศ.2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ  
 พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จ านวน 6 จุด ได้ท าความ 
ร่วมมือกับหน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 
และจัดหาห้องเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี  
 พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษา 
อาเซียน  
 พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ท าความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล 
IG Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6  
 พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 100 เครื่อง และพัฒนา 
ห้องสมดุมนุษย์  
 พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จ านวน 2 เครื่อง, 
จัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหากล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ ได้ท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบ
ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ได้ท าความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และEBSCO กลุ่ม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก VTLS (Virginia Tech Library 
System) เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS (Integrated Library System) 
 

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 “แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 วิสัยทัศน์(Vision) 
 “มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี
พ.ศ.2564” 
 พันธกิจ (Mission 

1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
3. สนับสนุนการเรียนการสอน 
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ 

1. Digital University 
2. Green University 
3. High Quality Service 
นโยบาย 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University) 
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library) 
เอกลักษณ์ 
“เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 
ค่านิยมองค์กร 
“มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค ์มีคุณภาพ” 
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โครงสร้างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสร้างของงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ MATRIX ILS 
 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 คือ งานบริการที่ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ จัดอ านวยความสะดวกสบายแก่
ผู้ใช้บริการ เริ่มตั้งแต่การเริ่มสร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ มีการจัด
อาคารสถานที่ภายในห้องสมุดให้สวยงาม มีระเบียบ จัดชั้นหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และมี
อุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับช่วยในการสืบค้นข้อมูล มีการแบ่งประเภทดังนี้ 

1. ประเภทสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป (General Books) เป็นหนังสือที่ผู้ใช้บริการ
สารสนเทศสามารถที่จะอ่านเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ 
หนังสืออ้างอิง (Reference Books) หรือหนังสืออุเทศ เป็นหนังสือที่ใช้ส าหรับค้นค าหรือข้อความ 
บางประการ มากกว่าใช้อ่านเอาเรื่อง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่
จัดท าพิเศษ หนังสือประเภทนี้ทางส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศไม่ให้ยืมออกนอกสถานที่ 
วิทยานิพนธ์ (Thesis) เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของมหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ ได้จัดเก็บไว้ที่บริเวณ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้นหนังสือที่เปิดบริการหนังสือทั่วไป
ให้บริการชั้นที่ 3, 4 ซึ่งได้รับการวิเคราะห์เลขหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอ้ี (มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) ออกเป็น 10 หมวด 

2. ประเภทของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสารและนิตยสารฉบับปัจจุบัน วารสารและ
นิตยสารฉบับล่วงเวลา (ย้อนหลัง) หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน กฤตภาค (CLIPPINGS) จุลสาร 
(PAMPHLETS) 
 ทรัพยากรสารสนเทศที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่อนุญาตให้ยืมออก
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 หมวด 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (15) ประกอบด้วย
หนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสารและกฤตภาคสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
วิทยานิพนธ์บางฉบับ ปัญหาพิเศษ และงานวิจัย กรณีมีความจ าเป็นจะขอยืมออก ต้องได้รับอนุญาต
เป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการส านักฯ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลายตามความจ าเป็นและอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองพันธกิจด้านการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามระบบมาตรฐานสากล 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
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ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The Automated Library System) 
ปัจจุบันห้องสมุดหลายๆ แห่งได้น า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The Automated Library 

System) ซ่ึงเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุด เข้ามาใช้เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการท างานที่
ซับซ้อน และสามารถท างานครอบคลุมงานหลัก ๆ ของห้องสมุดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS 
มาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระบบงานต่างๆ ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ งานท ารายการวัสดุสารสนเทศ งานบริการ และงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้
การด าเนินงานห้องสมุดมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการน าโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS มาใช้ ซึ่งพัฒนามาจากซอฟต์แวร์ Koha ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
เปิดเผยรหัส (Open-Source Software) จึงไม่มีค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ สามารถน ามาปรับแต่ง 
แก้ไขและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ตามต้องการ รองรับ Mobile Application ทั้ง IOS และ Android 
การท างานของระบบเป็นการท างานในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) รองรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีอยู่ในห้องสมุด เช่น หนังสือ วารสาร เป็นต้น 
ครอบคลุมฟังก์ชั่นการท างานของห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งาน
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ งานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ งานวารสาร งานดรรชนีวารสาร และ
การรายงานสถิติต่าง ๆ และเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานในห้องสมุดมากกว่า 3,000 แห่ง มีระบบงาน
ย่อยรองรับการท างานได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ท าให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับห้องสมุด
ต่าง ๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับห้องสมุดได้ทุกประเภท 

 

การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS  
 ระบบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
นั้นครอบคลุมการให้บริการแก่สมาชิกแบบครบวงจร ได้แก่ (1) การสร้างและแก้ไขข้อมูลสมาชิก (2) 
บริการยืม-คืน (3) การจองหรือเรียกคืนทรัพยากร (4) การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา (5) การจัดการ
เกี่ยวกับค่าปรับ (6) การให้บริการหนังสือส ารอง (Reserve) พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ
บริการยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check) ห้องสมุดสามารถก าหนดนโยบายการให้บริการได้หลากหลาย
ตามความแตกต่างของประเภทสมาชิกตามประเภททรัพยากร หรือตามนโยบายของห้องสมุดในแต่ละ
สาขา การไม่อนุญาต (Block) สมาชิกในการใช้บริการต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ รวมถึงการก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลสมาชิกของผู้ให้บริการเป็นรายบุคคล โดยจะเริ่มตั้งแต่การก าหนดค่าการใช้งานในระบบ 
MATRIX ILS การสร้างและแก้ไขข้อมูลสมาชิก (Patron Record) การต่ออายุสมาชิก วิธีการยืม-คืน 
(Check Out-Check In) การยืมต่อ (Renew) การจอง (Holds) การจัดการรายการหนังสือส ารอง 
(Reserve) การตรวจสอบสถิติต่าง ๆ ในระบบ เช่น สถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติค่าปรับ 
รวมถึงการใช้งานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบออฟไลน์ เป็นต้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ห้องสมุด หมายถึง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ สิ่งพิมพ์พิเศษ วิทยานิพนธ์ (บางฉบับ) ที่ได้รับอนุญาต สื่อโสตทัศน์  

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเป็น
งานหนึ่งของฝ่ายวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพ่ือความสะดวกแก่สมาชิก ได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกไปอ่าน ศึกษา 
ค้นคว้า นอกห้องสมุดฯ ประกอบด้วย การสร้างระบียนสมาชิก การบริการยืม-คืน การบริการยืมต่อ 
การต่ออายุบัตรสมาชิก โดยมีระเบียบ ข้อบังคับ และก าหนดระยะเวลาในการให้บริการ  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หมายถึง ระบบที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
น ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
MATRIX ILS มาจัดการแทน และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การใช้บาร์โค้ด (Barcode) การ
ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID-Radio frequency identification) ในการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก 
สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  

ผู้ใช้บริการ หมายถึง สมาชิกห้องสมุด  
ผู้ท าหน้าที่ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงาน

ห้องสมุดที่ท าหน้าที่ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
 หมวดที่  1 บททั่วไป 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์เป็นกรณีพิเศษ และบุคคล
ในหน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี 
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 หมวดที่ 3 การสมัครเป็นสมาชิก 
 ข้อ 8  การท าบัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีสิทธิ์ท าบัตร
สมาชิก คือ ผู้มีสิทธิ์ในข้อ 7 โดยน าหลักฐานประกอบดังนี้ 

(1) นักศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จ านวน 2 รูป บัตรประจ าตัว
นักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน หรือส าเนาใบรับฝากเงิน 
ในภาคเรียนปัจจุบันมาแสดง 

(2) อาจารย์ อาจารย์พิเศษ บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ให้น าบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  
มาแสดง 

(3) นักเรียนโรงเรียนสาธิต ต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียน และหนังสือรับรองจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อ านวยการมาแสดง 

(4) บุคคลทั่วไป ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/บัตรนักศึกษา ส าเนา
ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ค่าสมาชิกปีละ 200 บาท และค่าประกันสมาชิกคนละ 500 บาท 
และยืมได้ไม่เกินวงเงินประกัน หรือวางเงินประกันช าระตามราคาทรัพยากรสารสนเทศ  
 ข้อ 9 อายุบัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาภาคปกติ มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
(2) นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
(3) นักศึกษาภาค กศ.บป.  มีอายุบัตรสมาชิก 1 ภาคเรียน 
(4) นักเรียนโรงเรียนสาธิต  มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
(5)  บุคคลในหน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มีอายุ

บัตรสมาชิก ตามกรอบเวลาในข้อตกลงความร่วมมือ 
(6) บุคคลภายนอกกรณีได้รับอนุญาตรายปี มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปี 

 ข้อ 10 การต่ออายุบัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(1)  นักศึกษา ให้น าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ของภาคเรียนปัจจุบันมาแสดง 
(2)  บุคคลทั่วไป บัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าสมาชิก   

ปีละ 200 บาท 
  ข้อ 12  กรณีที่บัตรสมาชิกหาย ให้ยื่นค าร้องขอท าบัตรใหม่ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมใน
การท าบัตรใหม่  ครั้งละ 100 บาท 
 ข้อ 13 บัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้เฉพาะส่วนบุคคล
เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้อ่ืนน ามาใช้บริการแทน 
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 หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
  ข้อ 15 ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ ให้ยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร สิ่งพิมพ์
รัฐบาล วิทยานิพนธ์ (บางฉบับ) ปัญหาพิเศษ และงานวิจัย กรณีมีความจ าเป็นจะขอยืมออกจะต้อง
ได้รับอนญุาตเป็นกรณีพิเศษจาก ผู้อ านวยการส านักฯ 
 ข้อ 16  อนุญาตให้สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ตามประเภทของสมาชิก ดังนี้ 
 

 
 ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดอาจประกาศหรือก าหนดปริมาณ ระยะเวลา และเงื่อนไข
ในการให้ยืมวัสดุสารสนเทศแตกต่างจากท่ีก าหนดข้างต้นได้ เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 
 ข้อ 17  การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทถ้าเกินก าหนดเวลา จะต้องช าระเงิน
เป็นค่าปรับตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ คือ ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม หนังสือจองปรับ
วันละ 10 บาทต่อ 1 เล่ม การพิจารณาค่าปรับให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีในกรณีที่มีเหตุผลอัน
สมควร 
 ข้อ 18  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความช ารุดเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่
ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึ งเวลาส่งคืน
ให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนที่
จะยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหาย
ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ยืมต้องช าระค่าทรัพยากรสารสนเทศเป็นสองเท่าของราคาที่ปรากฏในทะเบียน
หรือราคาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด และค่าเตรียมหนังสือออกให้บริการเล่มละ 60 บาท และรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย  ในกรณีที่ไม่สามารถ 
หาราคาในปัจจุบันได ้ให้งานผู้อ านวยการฯ ก าหนดราคาได้ตามความเหมาะสม 

ประเภทสมาชิก จ านวนวัสดุสารนิเทศ ระยะเวลา 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 เล่ม 7 วัน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10 เล่ม 14 วัน 
อาจารย์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 20 เล่ม 120 วัน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 3 เล่ม 7 วัน 
อาจารย์พิเศษ บุคลากรซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่สอน 7 เล่ม 14 วัน 
บุคคลภายนอกกรณีได้รับอนุญาตรายปี/บุคคลใน
หน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือ 

3 เล่ม 7 วัน 
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 ข้อ 19  นักศึกษาค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ และค้างค่าปรับ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งผล
การศึกษาและไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป ถ้าเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะ
ไม่ออกใบรับรองวุฒิการศึกษาให้จนกว่านักศึกษาผู้นั้นจะได้คืนทรัพยากรสารสนเทศ และช าระค่าปรับ
เรียบร้อยแล้ว 
 หมวดที่ 5  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข้อ 23  การปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการ 
  (1) ผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวทุกครั้งที่เข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (2) แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อที่มีแบบและสีสุภาพ สวมกางเกงขายาวหรือ
กระโปรง ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน 
  (3) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด 
  (4) ห้ามสวมหมวก ห้ามสวมแว่นตาด า 
  (5) ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามน าอาหารหรือเครื่องดื่ มเข้ามาในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (7) ผู้ใช้บริการต้องยินยอมให้ตรวจสอบสิ่งของก่อนเข้า-ออกส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกครั้ง 
   (8) ไม่กระท าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมเป็นการรบกวนผู้อ่ืน เช่น พูดคุยเสียงดัง 
   (9) ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าใช้บริการ 
  (10) ไม่วางของมีค่าทิ้งไว้ หากสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
   (11) ช่วยรักษาทรัพยากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  (12) การติดประกาศใดๆ ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องได้รับ
อนุญาตจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
 ข้อ 24 ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบรรณารักษ์มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (1) ตักเตือน 
  (2) เชิญให้ออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (3) ตัดสิทธิการใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (4) เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษในกรณีผู้ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม 
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ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
 

        

                    

                          
                                      

            

   

      

                

                              
MATRIX ILS 

            
     MATRIX ILS       

Tools     Function 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
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การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
1.1 การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผ่านทาง Web browser ที่  

https://staff.aru.ac.th  Username Password Library Login  
Username = ใส่ชื่อสมาชิก 
Password = ใส่รหัสสมาชิก 
Library  = ก าหนดการเข้าถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก 

  Login  = การเข้าระบบ                 ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
 

1.2 ระบบ MATRIX ILS ปรากฏ Tools และ Function การท างานต่าง ๆ ตามบัญชีผู้เข้า
ใช้ระบบ และแสดงระบบงานย่อยของระบบ MATRIX ILS  ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 6 แสดงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS เกี่ยวกับ Tools และบัญชีผู้ใช้ 

 

บัญชีผู้ใช้

ระบบ 
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1.3 ผลลัพธ์หน้าระบบ MATRIX ILS ปรากฏ Tools และ Function การท างานต่าง ๆ 
และแสดงระบบงานย่อยของระบบ MATRIX ILS ส่วนที่ 1 Top Menu ดังภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ส่วนที ่1 Top Menu 
 
ส่วนที่ 1 Top menu ประกอบด้วย 
Circulation คือ การจัดการระบบงานยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  
Patron คือ การจัดการระบบรายการสมาชิก  
Search คือ การสืบค้นข้อมูลของระบบ  
 Advanced search คือ ระบบการสืบค้นแบบเชี่ยวชาญ  
 Item search คือ การสืบค้นรายการเลขบาร์โค้ด  

Cart คือ ตระกร้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการเก็บไว้  
 More คือ เครื่องมือที่จะเข้าถึงระบบ MATRIX ILS ได้ในระบบงานต่าง ๆ 
 

ภายใต้ส่วนของ Top menu แสดงเครื่องมือส าหรับใช้งานตามระบบได้ เช่น การท า
รายการยืม (Check out) การท ารายการคืน (Check in) การยืมต่อ (Renew) การสืบค้นรายการ
สมาชิก (Search patrons) และ การสืบค้นรายการบรรณานุกรม (Search catalog) ดังภาพที่ 8 

 
  ภาพที่ 8 แสดงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS  ภายใตส้่วนที่ 1 Top Menu 

ส่วนที่ 1 
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ผลลัพธ์หน้าระบบ MATRIX ILS แสดงระบบงานย่อยของระบบ ที่บรรณารักษ์ผู้ใช้ระบบ
ต้องทราบ ส่วนที่ 2 Main menu  ดังภาพที่ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS  ส่วนที่ 2 Main menu 

 
Circulation คือ  การจัดการระบบงานยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
Patrons คือ  การจัดการระบบรายการสมาชิก 
Advanced search  คือ  ระบบการสืบค้นแบบเชี่ยวชาญ 
Lists คือ  ค าท่ีผู้ใช้ก าหนดขึ้น 
Course reserves  คือ การจัดการระบบงานหนังสือส ารอง 
Cataloging คือ  การจัดการ การลงรายการบรรณานุกรม 
Authorities คือ การจัดการรายการหลัก เช่น ผู้รับผิดชอบ หัวเรื่อง เป็นต้น 
Serials คือ การจัดการระบบงานวารสาร 
Acquisitions คือ การจัดการระบบงานสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
Reports คือ การจัดการสถิติ 
Tools คือ เครื่องมือการใช้งานในระบบ MATRIX ILS 
Administration   คือ การก าหนดค่าต่างๆ ในระบบ 
About Platform  คือ การกล่าวถึงเวอร์ชั่นของระบบ 

 
 

ส่วนที่ 2 
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 1.4 แสดงหน้าการเริ่มท างานตามระบบย่อยห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS  ดังภาพที่ 10 

 ภาพที่ 10 แสดงหน้าการเริ่มท างานตามระบบย่อยห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS   
 

1.5 การแสดงส่วนของการอนุมัติค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการสร้างขึ้น ดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงภายใต้ส่วนของ Main menu 
 

ปัญหา  :  บางครั้งผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบไม่ได้เนื่องจากลืมรหัสสมาชิก (Password)  
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ติดต่อบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับการมอบหมายดูแลระบบท า
การอนุมัตคิ่าต่าง ๆ  
ข้อเสนอแนะ  : ภายใต้ส่วนของ Main menu มีการแสดงส่วนของการอนุมัติค่าต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ
สร้างขึ้น โดยรอให้บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับการมอบหมายดูแลระบบท าการอนุมัติโดย
ประกอบด้วย Suggestions pending approval คือ รอให้บรรณารักษ์อนุมัติการแนะน า
ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ห้องสมุด Comments pending approval คือ รอให้บรรณารักษ์
อนุมัติการเสนอแนะComments แก่ทรัพยากรสารสนเทศ Tags pending approval คือ รอให้
บรรณารักษ์อนุมัติการสร้างค า (Tags) 
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดการข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้บริการ 
 ก่อนที่จะให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ จะต้องมีการจัดการข้อมูล
ของผู้ใช้บริการด้วยการสร้างระเบียนผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะให้บริการได้  การสร้างฐานข้อมูล
ระเบียนผู้ใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการสร้างระเบียน
ผู้ใช้ใหม ่และการแก้ไขระเบียนผู้ใช้เดิม ดังนั้นต้องจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อน 
 2.1 การสมัครสมาชิกของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.1.1 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสมาชิก คือ ผู้มีสิทธิใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ระบุไว้ในหมวด 2 (7) ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ อาจารย์พิเศษ 
บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลในหน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับอนญุาตจากอธิการบดี เพ่ือให้บริการกับผู้ใช้บริการใน
ด้านการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและการใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายในห้องสมุด  

 2.1.2 ผู้ใช้บริการประสงคจ์ะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด เพ่ือท าการลงทะเบียนประวัติ
สมาชิกในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยติดต่อหรือขอทราบรายละเอียดได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการ
ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 แสดงหลักฐานระบใุนหมวด 2 (8) ดังนี้ 

นักศึกษา  
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จ านวน 2 รูป 
(2) บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน  
(3) ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ส าเนารบัฝากเงิน ในภาคเรียนปัจจุบันมาแสดง 

อาจารย์ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จ านวน 2 รูป 
(2) บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้มาแสดง 
(3) ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้มา

แสดง ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชามาแสดง 
บุคคลทั่วไป / ข้าราชการบ านาญ  

(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จ านวน 2 รูป 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
(4) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด /จากสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ (กรณี

นักเรียน/นักศึกษา) หรือข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกรอบตกลงความ
ร่วมมือนั้น 
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ค่าธรรมเนียมการท าบัตรสมาชิก 
(1) อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ข้าราชการบ านาญ นักเรียนสาธิตได้รับการ

ยกเว้นค่าท าบัตรสมาชิก  
(2) บุคคลทั่วไปค่าบ ารุงห้องสมุดปีละ 200 บาท พร้อมกับค่าประกันของเสียหาย 

จ านวน 500 บาท  
หมายเหตุ ค่าประกันของเสียหายจะได้รับคืนเมื่อแจ้งขอยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพ 

และจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน หากไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี จะเรียกร้องขอเงินคืนไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ   
 Patron Type ของประเภทสมาชิกห้องสมุด  
   ผู้บริหาร 
     CEO ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 
  คณะครุศาสตร ์
   FE ข้าราชการต าแหน่ง อาจารย์ 
    OE พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
    SE นักศึกษาภาคปกติ 
    PE นักศึกษาภาค กศ.บป 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   FH ข้าราชการต าแหน่ง อาจารย์ 
    OH พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
    SH นักศึกษาภาคปกติ 
    PH นักศึกษาภาค กศ.บป 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    FS ข้าราชการต าแหน่ง อาจารย์ 
    OS พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
    SS นักศึกษาภาคปกติ 
    PS นักศึกษาภาค กศ.บป 
  คณะวิทยาการจัดการ  
   FM ข้าราชการต าแหน่ง อาจารย์ 
    OM พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
    SM นักศึกษาภาคปกติ 
    PM นักศึกษาภาค กศ.บป 
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  บัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  ประกาศณียบัตรวิชาชีพ 
      GM นักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธรุกิจ 
      GE นักศึกษาระดับปริญญาโท บริหารการศึกษา 
      GH นักศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
      GD นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ส านักต่างๆ  
     MC เจ้าหน้าที ่บุคลากร / พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ 
      ME สมาชิกบุคคลทั่วไป 
      MP บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
      MG ข้าราชการพลเรือน 
   DP นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ใช้บริการจะมีสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าเป็นต้องท าการลงทะเบียนประวัติสมาชิกในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยการสร้าง
ฐานข้อมูลระเบียนผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างระเบียนผู้ใช้ใหม่ และการแก้ไขระเบียน
ผู้ใช้บริการเดิม ดังนั้นต้องจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการก่อน 

  
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงสมัครสมาชิก ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเป็นสมาชิกว่าเคยเป็นสมาชิกมาก่อนหรือไม่ 

- กรณีเคยเป็นสมาชิก ให้ต่ออายุสมาชิกห้องสมุด 
- กรณีไม่เคยเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที ่http://library.aru.ac.th หรือ http://172.16.33.33/~libraryregis/stdreport.php 
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล พิมพ์ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดจาก
ระบบสมัครสมาชิก 
 4. ผู้ใช้บริการลงชื่อในใบสมัครสมาชิกห้องสมุดเพ่ือรับรองเอกสารการสมัครหรือถ้าท า
หนังสือช ารุดเสียหาย ยินดีชดใช้โดยหักเงินค่าประกันความเสียหายที่ได้ช าระไว้กับมหาวิทยาลัย 
 5. บันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยก าหนดสิทธิ์การยืมตามประเภทสมาชิก
และระบบเช็คผู้เข้าใช้บริการ 
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการมีบัตรประจ าตัวนักศึกษาว่า มีบัตรหรือไมม่ีบัตร 
 7. พิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมาชิกห้องสมุด 
 8. ผู้ใช้บริการรับบัตรสมาชิกห้องสมุด 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการจัดการข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้บริการ 

        

                  

           

          
       

          

          
           

                  
                   

           

                                     

           /                   
                 / 

                

               
        

               
        

             

                  
        

                          

                       

           
          

               
Web Opac

 
ภาพที่ 12 ขั้นตอนการจัดการข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้บริการ 
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ขั้นตอนการสร้างระเบียนสมาชิกในระบบ MATRIX ILS 
วิธีที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานสร้างระเบียนสมาชิก 
1. ผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงสมัครสมาชิก ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก 
2. กรอกข้อมูลสมาชิกจาก Main menu เลือกเมน ูPatrons  

2.1 ระบบจะปรากฏหน้าจอหลักของการท ารายการ เกี่ยวกับรายการสมาชิกทั้งหมด 
สร้างรายการสมาชิกให้เลือกท่ี +New patron ดังภาพที ่13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงหน้าจอหลักของการท ารายการเกี่ยวกับรายการสมาชิก 
 
 2.2 เลือกประเภทสมาชิกของห้องสมุดที่ต้องการสมัครสมาชิก  ดังภาพที ่14 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงหน้าจอของการท ารายการประเภทของสมาชิก 
 

ประเภทสมาชิก 
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 2.3 ระบบจะปรากฏหน้าการกรอกข้อมูลสมาชิก Add patron (Staff)  ดังภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 15 กรอกข้อมูลสมาชิกจากผู้ปฏิบัติงานสร้างระเบียนสมาชิก Add patron (Staff)   
 
 

รายละเอียดสมาชิก ชื่อ –สกุล / 
ค าน าหน้า/  

รายละเอียดที่อยู่ของสมาชิก  
 

รายละเอียดที่อยู่ของสมาชิก  
เบอร์โทรศัพท์ / email 



29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 กรอกข้อมูลสมาชิกจากผู้ปฏิบัติงานสร้างระเบียนสมาชิก Add patron (Staff) (ต่อ) 

ก าหนดการหมดอายุของสมาชกิ 

 

หมายเลขบัตรประชาชนสมาชกิหรือ
หมายเลขบัตร RFID และรายละเอียด
ประเภทของสมาชิก 

นศ.ใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
บุคลากรใช้เลขสมาชิกที่ก าหนดให ้
 

การก าหนดค่าการแจ้งเตือนก่อนครบ
ก าหนดส่งคืน/ ประเภทของการแจ้งเตือน 
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2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2.5 ท าการบันทึกข้อมูลโดยกดท่ี Save  ดังภาพที่ 16 
  
 
 

ภาพที่ 16 โดยระบบจะแสดง Function Save และ Cancel 
 

วิธีที่ 2 ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลสร้างระเบียนสมาชิกด้วยตนเอง ผ่าน WebOpac 
 ผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://library.aru.ac.th 
 1. คลิกท าบัตรสมาชิก (Get a Library Card) หรือ การลงชื่อบัญชีของคุณ (Log in 
your account)  
 2.  การเข้าสู่ระบบ และรหัสผ่าน นักศึกษาใช้รหัสประจ าตัวนักศึกษา / บุคลากรใช้เลข
สมาชิกท่ีก าหนดให้) คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก (Register here)  ดังภาพที่ 17 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบการสมัครสมาชิกผ่าน WebOpac 
 

 3. ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนบัญชีใหม่ด้วยตนเอง ส่งข้อมูล (31) ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบการสมัครสมาชิกผ่าน WebOpac 
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ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบการสมัครสมาชิกผ่าน WebOpac (ต่อ) 
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 4. ระบบจะแสดงผลการลงทะเบียนของสมาชิก ดังภาพที่ 19 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงผลหน้าจอการลงทะเบียนบัญชีใหม่ด้วยตนเอง 
 

5. พิมพ์ระเบียนสมาชิก ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่งานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศพิมพ์ระเบียนสมาชิก ที่ http:\\staff.aru.ac.th\Matrix_rpt   
  เลือก   CIRCULATION    Patron Online Register ส าหรับประเภท
นักศึกษา / Patron Online Register (Personal) ส าหรับเจ้าที่บุคลากร ดังภาพที่ 20 
 
 

 
     
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงผลหน้าจอการพิมพ์ระเบียนสมาชิก 
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6. ระบบจะแสดงหน้าจอสมัครสมาชิกออนไลน์ (Patron Online Register) ระบุข้อมูล 
ที่ต้องการโดยเลือกวันที่เริ่มต้น (Start Date) และวันที่สิ้นสุด (End Date) ประเภทของสมาชิก  
และสร้างข้อมูล (Generate) ดังภาพที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 21 แสดงผลหน้าจอการพิมพ์ระเบียนสมาชิกออนไลน์ (Patron Online Register) 

 
7. ระบบจะแสดงหน้าจอรายชื่อผู้สมัครสมาชิกห้องสมุด คลิกพิมพ์ (Print) ดังภาพที่ 22 

   
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงผลรายชื่อสมาชิกท่ีสมัครออนไลน์ (Patron Online Register) 
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8. แสดงเอกสารใบสมัครสมาชิกห้องสมุดให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองใบสมัครสมาชิกห้องสมุด
(ส าหรับนักศึกษา) ดังภาพที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 แสดงใบสมัครสมาชิกท่ีสมัครออนไลน์ (ส าหรับนักศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัตนพร  กะวาท 
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9. แสดงเอกสารใบสมัครสมาชิกห้องสมุดให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองใบสมัครสมาชิกห้องสมุด
(ส าหรับเจ้าหน้าที่บุคลากร) โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง ดังภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 แสดงใบสมัครสมาชิกท่ีสมัครออนไลน์ (ส าหรับเจ้าหน้าที่บุคลากร) 
 

10. ท าการบันทึกข้อมูลโดยกดท่ี Save    ดังภาพที่ 25 
  
 
 

ภาพที่ 25  โดยระบบจะแสดง Function Save และ Cancel 
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การตรวจสอบรายละเอียดของหน้าจอของสมาชิก (Patron Information) ดังภาพที่ 26 
1. ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล รหัส

สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ Email วันเกิด และเพศ เป็นต้น 
2. Manage patron image สามารถเพ่ิมรูปภาพของรายการสมาชิก และลบรูปสมาชิก 
3. Patron messaging preferences ก าหนดการทวงทรัพยากรสารสนเทศได้หลายทาง 

เช่น email หรือ SMS 
4. Library use ประกอบด้วยรายละเอียดของรายการสมาชิก เช่น หมายเลขบัตรสมาชิก 

สถิติการยืมออก ประเภทของสมาชิก วันที่สมัครสมาชิก วันหมดอายุสมาชิก และ สถานที่ที่สมาชิก
สังกัด รวมถึง User name และ Password ของสมาชิกส าหรับเช็คกิจกรรมผ่านทาง WebOPAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 แสดงรายละเอียดของหน้าจอของสมาชิก (Patron Information) 
 

ปัญหา : บางครั้งพบว่าสมาชิกกรอกข้อมูลผิดพลาด  
แนวทางการแก้ไขปัญหา : บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับการมอบหมายดูแลระบบ จะเป็น
ผู้ท าการแก้ไขข้อมูลของสมาชิกทั้งรายการ คลิกเลือกปุ่ม Edit  หรือการแก้ไขเป็นส่วน ๆ เช่น การ
เพ่ิมรูปภาพของรายการสมาชิก และลบรูปสมาชิก (Manage patron image) คลิกเลือกปุ่ม Edit  
การก าหนดการทวงทรัพยากรสารสนเทศ คลิกเลือกปุ่ม Edit  และรายละเอียดต่างๆ ของรายการ
สมาชิก (Library use) คลิกเลือกปุ่ม Edit  และท าการบันทึกข้อมูลโดยกดท่ี Save ดังภาพที่ 25 
ข้อเสนอแนะ : บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับการมอบหมายดูแลระบบต้องตรวจสอบสม่ าเสมอ 
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ขั้นตอนที่ 3 การต่ออายุบัตรสมาชิกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
อายุบัตรสมาชิก 
อายุบัตรสมาชิกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด 3 
(9) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่เป็นสมาชิกจะหมดอายุเมื่อลาออก หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัย 

2. พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย มีอายุสมาชิกเท่ากับสัญญาจ้าง 
3. นักศึกษาภาคปกติ มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
5. นักศึกษาภาค กศ.บป. มีอายุบัตรสมาชิก 1 ภาคเรียน 
6. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปีการศึกษา 
7. บุคคลภายนอกกรณีได้รับอนุญาตรายปี มีอายุบัตรสมาชิก 1 ปี 
8. บุคคลในหน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มีอายุตาม

กรอบเวลาในข้อตกลงความร่วมมือ 
 
หลักฐานการต่ออายุบัตรสมาชิก 
 การต่ออายุบัตรสมาชิกของสมาชิกห้องสมุดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด 3 (10) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาที่ประสงค์ต่ออายุบัตรสมาชิกให้น าใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของภาคเรียน
ปัจจุบันมาแสดง 

2. อาจารย์ บุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในอัตราจ้าง ที่ต้องการต่ออายุบัตรสมาชิก ให้น า
บัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้มาแสดง (ในกรณีท่ียังไม่มีบัตรข้าราชการหรือ
บัตรประจ าตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้มาแสดง ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชามาแสดง) 

3. นักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ต้องการต่ออายุสมาชิก ต้องน าบัตรประจ าตัวนักเรียนมาแสดง 
4. บุคคลภายนอกกรณีได้รับอนุญาตรายปีที่ต้องการต่ออายุสมาชิก ใช้บัตรประจ าตัวและ

ช าระค่าบ ารุงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 200 บาท 
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ขั้นตอนการต่ออายุบัตรสมาชิก 
การต่ออายุบัตรสมาชิกของสมาชิกห้องสมุด มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. ผู้ใช้บริการติดต่อขอต่ออายุบัตรสมาชิก โดยแสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรประจ าตัว

นักศึกษา พร้อมกับเอกสารประกอบ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเป็นสมาชิกสโดยสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก และตรวจสอบ

เอกสารใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบัน หรือเอกสารการยืนยันการลงทะเบียน 
3. เจ้าหน้าที่ปลดล็อกและบันทึกข้อมูลสมาชิกลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS

ส่วนงานสมาชิก 
4. ผู้ใช้บริการรับบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 
แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการต่ออายุบัตรสมาชิก 

        

               
              

                    

                  /            
                       

             /            

           

             

                           
          

 
ภาพที่ 27 แสดงขั้นตอนการต่ออายุบัตรสมาชิก 
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ขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก (Update a Patron’s Expiration Date) 
1. ผู้ใช้บริการติดต่อขอต่ออายุบัตรสมาชิก 
2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเป็นสมาชิกสโดยการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านทาง 

Web browser ที่ https://staff.aru.ac.th  ดังภาพที่ 28 
Username = ใส่ชื่อสมาชิก 
Password = ใส่รหัสสมาชิก 
Library  = ก าหนดการเข้าถึงห้องสมุดท่ีเป็นสมาชิก 

  Login  = การเข้าสู่ระบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28 แสดงการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
 

3. เลือกแถบ Check out ใส่รหัสประจ าตัวสมาชิก/หมายเลขบาร์โค้ดสมาชิกหรือ
ชื่อสมาชิก  คลิก Submit ดังภาพที่ 29 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
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4. ระบบแสดงรายการสมาชิกที่ต้องการต่ออายุเลือก More คลิก Renew Patron 
ดังภาพที่ 30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30 แสดงรายการสมาชิกท่ีต้องการต่ออายุสมาชิก  

 

   4.1 ระบบจะแจ้งเพ่ือยืนยันการต่ออายุสมาชิก คลิก ตกลง  ดังภาพที่ 31 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31 แสดงยืนยันการต่ออายุสมาชิก 
 

 ข้อความแสดงการแจ้งเตือนและการแก้ไข 
 Expiration : Patron's card has expired. Patron's card expired on 
09.01.2019 Renew or Edit Details การหมดอายุ : บัตรของสมาชิกหมดอายุแล้วในวันที่ 
19.01.2019 การต่ออายุหรือแก้ไขรายละเอียด 
 Restricted: Patron's account is restricted : บัญชีสมาชิกถูกจ ากัด 
 
 

 



41 
 

 5. คลิก Edit เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการต่ออายุบัตรสมาชิก และการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้
เป็นปัจจุบันเลือก Library set-up ใส่ข้อความ Circulation note : ต่ออายุบัตร02/04/2019 
บันทึก  (Save)  ดังภาพที่ 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่32 แสดงการใส่ข้อความการต่ออายุสมาชิก 
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  5.1 การแก้ไขข้อความที่บัญชีสมาชิกถูกจ ากัด Restricted: Patron's account is 
restricted คลิกเลือก View Restrictions  ดังภาพที่ 33 

ภาพที่ 33 แสดงการแก้ไขข้อความที่บัญชีสมาชิกถูกจ ากัด 
 

  5.2 คลิกเลือก Remove คลิกตกลง เพ่ือยืนยันการต่ออายุสมาชิก ดังภาพที่ 33 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 34 แสดงการแก้ไขข้อความที่สมาชิกถูกจ ากัดและการยืนยัน 

 
 
 
 
 
 

 

 

View Restrictions 
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6. ระบบจะแสดงหน้าจอบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ Circulation Checkout 
แสดงการต่ออายุบัตรสมาชิกในส่วนของ Circulation Note ดังภาพที่ 35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 35 แสดงข้อความการต่ออายุสมาชิก 
 

ปัญหา : ผู้ใช้บริการหมดอายุสมาชิกภาพของห้องสมุดเป็นเวลานาน 
แนวทางการแก้ไข 
 1. แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การ
ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 หมวด 3 การสมัครเป็นสมาชิก (9) 
อายุบัตรสมาชิก และ(10) การต่ออายุบัตรสมาชิก 
 2. แจ้งผู้ใช้บริการทราบวิธีตรวจสอบจากระบบข้อมูลของสมาชิกจากหน้าเว็บไซต์ พร้อม
แนะน าวิธีการตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้บริการด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะ : บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องระมัดระวังและต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความเตือนต่างๆ จากระบบ  

 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ขั้นตอนที่ 4 การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 
 กระบวนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ มีขอบเขตการให้บริการ คือ  
 การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูล 
OPAC หลังจากนั้นไปหยิบหนังสือจากชั้น แจ้งความจ านงต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่  โดยสมาชิก
ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดการยืมในบัตรหนังสือและใบก าหนดส่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการยืม 
บันทึกข้อมูลการยืมลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีการสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก และสแกน
บาร์โค้ดประจ าตัวเล่มหนังสือแต่ละเล่ม ประทับตราวันที่ก าหนดส่งในใบก าหนดส่ง จากนั้นท าการลบ
สัญญาณแม่เหล็กจากหนังสือ สมาชิกผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งเมื่อถูกต้องแล้ว
ส่งมอบหนังสือให้สมาชิกผู้ใช้บริการ 
 วิธีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ผู้ใช้บริการเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมรหัสประจ าตัวนักศึกษา ให้ชัดเจนลงในบัตร
หนังสือ และใบก าหนดส่ง 

2. ผู้ใช้บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะยืม พร้อมบัตรสมาชิกฯ ให้เจ้าหน้าที่  
3. เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก ตรวจสอบสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก มี

ทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งหรือไม่ และมีค่าปรับค้างช าระหรือไม่  
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการยืมลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS โดยวิธีการ

สแกนบาร์โค้ดประจ าตัวเล่มหนังสือแต่ละเล่มจนครบตามจ านวน  
5. เจ้าหน้าที่ประทับตราวันที่ก าหนดส่งในบัตรหนังสือและใบก าหนดส่ง  
6. เจ้าหน้าที่ท าการลบสัญญาณแม่เหล็กจากหนังสือ  
7. ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง 
8. ผู้ใช้บริการรับทรัพยากรสารสนเทศ และบัตรสมาชิก 

 ระเบียบงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 การยืม 

1. ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องแสดงบัตรสมาชิ กหรือ
ประจ าตัวนักศึกษา และห้ามใช้บัตรของผู้อ่ืนมายืม หมวด 3 (13) หากฝ่าฝืนทางห้องสมุดจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2. ผู้ใช้บริการยืม จะต้องยืมทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด 
 3.  ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องรับผิดชอบในความช ารุดเสียหาย หรือสูญหายของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จนถึงเวลาส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพทรัพยากร
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สารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนที่จะยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน เทศ หมวด 4 
(18) 
 4. นักศึกษาประสงค์จะลาออก ก่อนจบการศึกษา ให้แจ้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทราบ พร้อมคืนบัตรสมาชิก หากนักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ และค้างค่าปรับ 
มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งผลการศึกษา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป ถ้าเป็นนักศึกษา 
ปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะไม่ออกใบรับรองวุฒิการศึกษาให้จนกว่านักศึกษาผู้นั้นจะได้คืนทรัพยากร
สารสนเทศ และช าระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว หมวด 4 (19) 
 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ และระยะเวลาที่ให้ยืม หมวด 4 (16) 
 

ประเภทสมาชิก จ านวนสารสนเทศ ระยะเวลา 
นักศึกษาปริญญาตรี 7  เล่ม 7  วัน 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10  เล่ม 14  วัน 
อาจารย์  นักวิจัย /พนักงานสายวิชาการ 20 เล่ม 120 วัน 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต 3  เล่ม   7  วัน 
อาจารย์พิเศษ บุคลากรซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่สอน                     7  เล่ม 14  วัน 
บุคคลภายนอกกรณีได้ รับอนุญาตรายปี/บุคคลใน
หน่วยงานที่มีการท าข้อตกลงกรอบความร่วมมือ  

3  เล่ม  7   วัน 

 
หมายเหตุ 
 1. ห้องสมุดให้ยืมวัสดุตีพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไปภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ นวนิยาย 
เยาวชน วิทยานิพนธ์ (บางฉบับ) 
 2.  วัสดุตีพิมพ์ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสารและกฤตภาค สิ่งพิมพ์รัฐบาล งานวิจัย  และ
วิทยานิพนธ์ (บางฉบับ)  
 3.  กรณีมีความจ าเป็นจะขอยืมออกจะต้องได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากผู้อ านวยการ
ส านักฯ หัวหน้าห้องสมุด อาจประกาศหรือก าหนดปริมาณ ระยะเวลา และเงื่อนไขในการให้ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศแตกต่างจากที่ก าหนดข้างต้นได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น
เท่านั้น 
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ค าอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญของการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 
 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง 

1 ผู้รับบริการกรอกรายละเอียดบัตรหนังสือและ
ใบก าหนดส่ง 

1 นาที บัตรหนังสือ/ 
ใบก าหนดส่ง 

2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 30 วินาท ี ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3 อ่านบาร์โค้ดบัตรสมาชิกและบาร์โค้ดหนังสือ 20 วินาท ี บัตรสมาชิก/หนังสือ 
4 ประทับตราวันที่ก าหนดส่งในใบก าหนดส่ง 30 วินาท ี ใบก าหนดส่ง 
5 ลบสัญญาณแม่เหล็ก 20 วินาท ี หนังสือ 
6 ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง และรับ

ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 
 20 วินาที ใบก าหนดส่ง 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

        

                  
                     

                  

            

               

                

                  

          /          

           

          

       

          

       

 

 
ภาพที ่36 แสดงขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

บันทึกการยืมจากแถบเครื่องมอื 

บันทึกการยืมจาก Main Menu 

บันทึกการยืมแบบทางเลือก 
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ขั้นตอนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) Checkout  
 การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศสามารถยืมได้หลากหลายช่องทาง เช่น การยืม

ทรัพยากรสารสนเทศจากรายการผู้ใช้บริการ การยืมทรัพยากรสารสนเทศจากรายการตัวเล่ม มีวิธีการ
ดังนี้  
 1. ผู้ใช้บริการเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ชัดเจนลงในบัตรหนังสือ
และใบก าหนดส่ง พร้อมบัตรสมาชิกฯ ให้เจ้าหน้าที่ 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการยืมของสมาชิก ด้วยการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
MATRIX ILS ผ่านทาง https://staff.aru.ac.th  Username Password Library Login 
ดังภาพที่ 37  

Username = ใส่ชื่อสมาชิก 
Password = ใส่รหัสสมาชิก 
Library  = ก าหนดการเข้าถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก 

  Login  = การเข้าสู่ระบบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 แสดงการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
 
  2.1 ระบบแสดงแถบเครื่องมือ (Tools) และฟังชั่นก์ (Function) การท างานต่าง ๆ ที่
เข้าใช้ระบบและแสดงระบบงานย่อยของระบบ MATRIX ILS ดังภาพที่ 38 

 

ภาพที่ 38 แสดงแถบเครื่องมือ (Tools) และฟังชั่นก ์(Function) การท างาน 
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  2.2 สแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิก ตรวจสอบสิทธิการยืมตามประเภทของสมาชิก มี
ทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งหรือไม่ และมีค่าปรับค้างช าระหรือไม่ 
  

 3. การยืมวิธีที่ 1 การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จากแถบเครื่องมือ  
 3.1 เลือกจากเครื่องแถบมือ คลิกแถบการ Check out เพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ใส่รหัสประจ าตัวสมาชิก หรือชื่อสมาชิก ที่ต้องการยืมคลิก Submit ดังภาพที่ 39 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 39 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากแถบ Check out  

 
  3.2 ระบบแสดงหน้าจอยืมของรายการสมาชิก (Check out) ใส่หมายเลขบาร์โค้ด
ประจ าเล่มทรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกต้องการยืม คลิก Check out  สามารถใส่หมายเลข
บาร์โค้ดเล่มอื่นๆ ได้จนครบจ านวนตามสิทธิ์ของประเภทสมาชิก ดังภาพที่ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิก  
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3.3 ระบบแสดงหน้าจอการ Check out รายการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 
จ านวนที่ยืมออก วันก าหนดส่งคืน ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง วันที่ยืมออก เลขเรียกหนังสือ การยืมต่อจากระบบ
ได้ 1 ครั้ง ดังภาพที่ 41 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 แสดงจ านวนรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศของสมาชิก  
 

  3.4 การประทับตราวันที่ก าหนดส่งในบัตรหนังสือและใบก าหนดส่ง ดังภาพที่ 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 แสดงการปะทับตราวันที่ก าหนดส่งในบัตรหนังสือและใบก าหนดส่ง 
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  3.5 การลบสัญญาณแม่เหล็ก หนังสือทุกเล่มที่ผ่านกระบวนการยืม จะต้องลบ
สัญญาณแม่เหล็กหนังสือจากเครื่องเพ่ิม / ลบสัญญาณแม่เหล็ก โดยน าสันหนังสือไปรูดผ่านเครื่อง  
ลบสัญญาณ จะมีเสียงสัญญาณเตือน ให้สังเกตปุ่มสวิตช์จะอยู่ที่ Deactivate (การยืม) และสัญญาณ
ไฟแดงจะกระพริบ ดังภาพที่ 43 

  
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 ปุ่มสวิตช์ Reactivate (คืน)      ปุ่มสวิตช์ Deactivate (ยืม) 
 

ภาพที ่43 แสดงการลบสัญญาณแม่เหล็กจากตัวหนังสือ 
 

  3.6 ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ใช้บริการรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ และบัตรสมาชิก 
 

 4. การบันทึกการยืมวิธีที่ 2 การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จาก Main 
menu 

4.1 เข้าไปยัง Circulation Module   คลิกเลือก Check out menu ดังภาพที่ 44 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 44 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก Main menu 
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 4.2 แสดงหน้าจอยืมทรัพยากรสารสนเทศของรายการสมาชิก (Check out) จากแถบ
การยืมออกวิธีที่ 1 สามารถท าข้ันตอน จากข้อ 3.1- 3.3  ดังภาพที่ 45 

ภาพที่ 45 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากแถบ Check out  
 

 5.  การบันทึกการยืมวิธีที่ 3 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ แบบทางเลือก 
การให้บริการยืมทรัพยาสารสนเทศออกแบบการก าหนดวันส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ

นอกเหนือจากการก าหนดค่าจากส่วนกลาง (Administration) โดยบรรณารักษ์ผู้ให้บริการสามารถ
ก าหนดได้ในขณะที่ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นรายกรณี แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ประกอบด้วย  

5.1 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ Specify due date (DD/MM/YYYY) คือ 
การก าหนดวันคืนทรัพยากรสารสนเทศ มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้  
   (1) เลือก คลิกแถบการ Check out เพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใส่รหัส
ประจ าตัวสมาชิก หรือ ชื่อสมาชิก ที่ต้องการยืม  คลิก Submit ดังภาพที่ 46 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 46 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากแถบ Check out 
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    (2) ระบบแสดงหน้าจอยืมของรายการสมาชิก (Check out) โดยคลิกเลือก 
Checkout Setting   คลิก Remember for session ดังภาพที่ 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 47 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศแบบ Specify due date 
 
  (3) ระบบจะแสดงหน้าจอปฏิทินให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถก าหนดวันส่งคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่นอกเหนือการก าหนดค่าจากส่วนกลาง (Administration) คลิก Done ดัง
ภาพที่ 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 แสดงการก าหนดวันคืนทรัพยากรสารสนเทศแบบ Specify due date 
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   (4) ระบบแสดงรายการข้อมูลสมาชิก ใส่หมายเลขบาร์โค้ดทรัพยากรสารเทศที่
สมาชิกต้องการยืม คลิก Check out  สามารถใส่หมายเลขบาร์โค้ดเล่มอ่ืนๆ ได้จนครบจ านวนตาม
สิทธิ์ของประเภทสมาชิก ดังภาพที่ 49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศแบบ Specify due date 
 
 5.2 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อแบบอัตโนมัติ (Automatic renewal) มี
ขั้นตอนการให้บริการยืมดังนี้ 
   (1) เลือกคลิกแถบการยืม Check out เพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใส่รหัส
ประจ าตัวสมาชิก หรือชื่อสมาชิก ที่ต้องการยืม  คลิก Submit ดัง ภาพที่ 50 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 50 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากแถบ Check out  

 
 
 

 

วันที่ก าหนดวันให้บริการ 
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    (2) ระบบแสดงหน้าจอยืมของรายการสมาชิก (Check out) คลิก Checkout 
Setting คลิก Automatic renewal  ใส่หมายเลขบาร์โค้ดทรัพยากรสารเทศที่สมาชิก
ต้องการยืม  คลิก Check out  สามารถใส่หมายเลขบาร์โค้ดเล่มอ่ืนๆ ได้จนครบจ านวนตามสิทธิ์
ของประเภทสมาชิก ดังภาพที่ 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่51 แสดงการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศแบบ Automatic renewal 
 

  (3) ระบบแสดงก าหนดการหมดเวลาส าหรับการต่ออายุอัตโนมัติ ตามสิทธิ์ของ
ประเภทสมาชิก ปกติจะยืมต่อได้ 1 ครั้ง เท่านั้น (เหลืออีก 1 จาก 1 การต่ออายุ) ดังภาพที่ 52 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 52 แสดงหมดอายุการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
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 5.3 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด On-site checkout มี
ขั้นตอนการให้บริการยืมดังนี้ 
   (1) เลือกคลิกแถบการยืม Check out เพ่ือยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใส่รหัส
ประจ าตัวสมาชิก หรือ ชื่อสมาชิก ที่ต้องการยืม  คลิก Submit ดัง ภาพที่ 53 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 53 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากแถบ Check out  
 
     (2) ระบบแสดงหน้าจอยืมของรายการสมาชิก (Check out)  โดยคลิกเลือก 
Checkout Setting  คลิก On-site checkout  ใส่หมายเลขบาร์โค้ดทรัพยากรสารเทศที่
สมาชิกต้องการยืม  คลิก Check out  สามารถใส่หมายเลขบาร์โค้ดเล่มอ่ืนๆ ได้จนครบจ านวน
ตามสิทธิ์ของประเภทสมาชิก ดังภาพที่ 54 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 54 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 
 
 

 

 

  



57 
 

  (3) ระบบแสดงก าหนดวันส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันเดียวกัน ส่วนการยืม
ต่อไม่สามารถใช้บริการได ้ดังภาพที่ 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 55 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 

 
ปัญหาการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 

1. ไม่พบข้อมูลสมาชิก  ดังภาพที่ 56   

 
 
 

 
 

ภาพที่ 56 แสดงการไม่พบข้อมูลของสมาชิก 
 

 2. บัตรสมาชิกหมดอายุ  ดังภาพที่ 57 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 57 แสดงการหมดอายุของรายการสมาชิก 
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3. สมาชิกค้างส่งหนังสือ  ดังภาพที่ 58 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 58 แสดงการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 4. สมาชิกค้างช าระค่าปรับและทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ดังภาพที ่59 
 

ภาพที่ 59 แสดงการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 5. การยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินสิทธิ์ของสมาชิก ดังภาพที่ 60 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60 แสดงหน้าจอการยืนยันสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ไม่พบข้อมูลสมาชิก  ด าเนินการสมัครสมาชิกตามข้ันตอนของห้องสมุด 

 1.1 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมาชิกที่ http://library.aru.ac.th/  
 1.2 เจ้าหน้าที่ Print ระเบียนสมาชิก 
 1.3 นักศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง และยินดีชดใช้โดยหักเงินค่าประกันความเสียหาย 

กรณีไม่ยอมส่งหนังสือ หรือท าหนังสือช ารุดเสียหาย ในใบสมัครสมาชิกห้องสมุด  
 1.4 เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS และUpload 

ข้อมูลเข้าระบบ Check in 
 2. บัตรสมาชิกหมดอาย ุด าเนินการต่ออายุสมาชิกตามข้ันตอนของห้องสมุด 
  2.1 ให้นักศึกษา Print ใบลงทะเบียน/ใบเสร็จการลงทะเบียน/เอกสารแสดงผลการ
ลงทะเบียน ในภาคเรียนนั้นๆ มาแสดง 
  2.2 สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก ช าระค่าต่ออายุบัตรสมาชิกประจ าปี 

2.3 เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ https://staff.aru.ac.th ใส่รหัส
ประจ าตัวสมาชิก หรือ ชื่อสมาชิก ระบบแสดงรายการสมาชิกที่ต้องการต่ออายุ เลือก More และ
คลิก Renew Patron ระบบจะแจ้งเพ่ือยืนยันการต่ออายุสมาชิก คลิก ตกลง  

 3. สมาชิกค้างส่งหนังสือ 
 แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่ามีทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนดส่งคืน ระบบไม่สามารถ

ให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ ต้องส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมกับช าระค่าปรับเกิน
ก าหนดส่งเรียบร้อยก่อน ถ้าผู้ใช้บริการแจ้งว่าส่งคืนแล้ว มีแนวทางการแก้ไขโดยการตรวจสอบบัตร
หนังสือว่ายังคงอยู่ที่ช่องจัดเก็บหรือไม่ (หากไม่พบ) ตรวจสอบหนังสือที่ชั้นจัดเก็บ (หากพบ) 
สอบถามขั้นตอนการส่งคืนจากผู้ใช้บริการว่าส่งคืนอย่างไร พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการส่งคืนที่ถูกต้อง
กับผู้ใช้บริการ และด าเนินการรับคืนตามข้ันตอนของห้องสมุด 
 4. สมาชิกค้างช าระค่าปรับและทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย 
 

 

 4.1 แจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบว่ามีค่าปรับค้างช าระเกิดจากการส่งคืนทรัพยากร
สารสนเทศเกินก าหนด ระบบไม่สามารถให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ ต้องด าเนินการ
ช าระค่าปรับเกินก าหนดส่งเรียบร้อยก่อน 

 4.2 ส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายให้ด าเนินการจัดหามาทดแทน หรือช าระค่า
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสองเท่าของราคาที่ปรากฏในทะเบียนหรือราคาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
พร้อมช าระค่าด าเนินการทางเทคนิคเพิ่ม 100 บาท ระหว่างรอทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย 
เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบยืมของรายการสมาชิกในส่วนของ Library use เลือก Library set-up 
บันทึกข้อความ Circulation note: และท าการบันทึกข้อมูลโดยกดท่ี Save 
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5. สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินสิทธิ์ของสมาชิก 
แจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบว่าไม่สามารถยืมได้ เนื่องจากสิทธิ์การยืมเต็มจ านวนแล้ว ระบบให้

ยืนยันการยืมทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากยืมทรัพยากรสารสนเทศเกินจ านวน 7 รายการ ซึ่งระบบ
อนุญาตเพียง 7 รายการ คลิก No, don’t check out (N) เท่านั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ให้บริการ ต้องมีความพร้อมให้บริการและสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อผู้ใช้บริการมี
ปัญหาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และยินดีช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เช่น ในกรณีระบบยืมทรัพยากร
สารสนเทศขัดข้อง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ และแนะน าผู้ใช้บริการให้ใช้ระบบยืมต่อด้วยตนเอง 

2. ผู้ให้บริการต้องทราบความสามารถของระบบ บางครั้งระบบมีข้อขัดข้องไม่สามารถใช้
บริการได้ ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบการท างานของระบบอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการยืมได้ด้วยตนเองได้ในทันทีผ่านหน้าจอระบบการยืม -คืน และ
ตรวจสอบข้อความการแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ และแนวทางการแก้ไข แจ้ง
ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้ง 
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ขั้นตอนที่ 5 การบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (Check In) 
 การบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) เป็นอีกบริการหนึ่งซึ่งห้องสมุด จัดให้กับ
สมาชิกที่มาใช้บริการโดยผู้ใช้บริการจะต้องน าหนังสือส่งคืนห้องสมุด ตามก าหนดเวลา หรือหากไม่
สามารถน ามาคืนด้วยตนเองได้ สามารถฝากผู้หนึ่งผู้ใดน าหนังสือส่งคืนแทนก็ได้ หากสมาชิก
ผู้ใช้บริการส่งหนังสือคืนเกินก าหนด จะต้องเสียค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่งตามระเบียบห้องสมุด 
หมวด 4 (17) มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 กระบวนการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกผู้ใช้บริการแจ้งความจ านงต้องการคืน 
เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดประจ าตัวเล่มหนังสือ ตรวจความถูกต้องของการคืนในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ตรวจสอบการส่งคืนเกินก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่เกินก าหนดเวลา เจ้าหน้าที่ประทับตราวันรับ
คืนทรัพยากรสารสนเทศ แต่ถ้าเกินก าหนดเวลาสมาชิกผู้ใช้บริการช าระค่าปรับ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ
ค่าปรับให้กับสมาชิกผู้ใช้บริการ ประทับตราวันรับคืนใบก าหนดส่ง และบัตรหนังสือ และเพ่ิมสัญญาณ
แถบแม่เหล็ก 
 วิธีการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ผู้ใช้บริการส่งทรัพยากรสารสนเทศที่จะคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการฯ ชั้น 1 
2. เจ้าหน้าที่สแกนบาร์โค้ดประจ าตัวเล่มหนังสือแต่ละเล่ม 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการส่งคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 

LIS ว่าการส่งคืนเกินก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่เกินก าหนดเวลา 
4. เจ้าหน้าที่ประทับตราวันรับคืนทรัพยากรสารสนเทศในใบก าหนดส่ง และบัตรหนังสือ 
5. เพ่ิมสัญญาณแถบแม่เหล็ก ที่สันหนังสือแต่ละเล่ม พร้อมกับคัดแยกตามหมวดหมู่

หนังสือ เพื่อจัดเก็บขึ้นชั้นหนังสือให้บริการต่อไป 
6. ถ้าเกินก าหนดเวลาส่งคืนผู้ใช้บริการต้องช าระค่าปรับ เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จค่าปรับ

ให้กับผู้ใช้บริการ 
7. ผู้ใช้บริการช าระค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) เกินก าหนด 

หมายเหตุ 
1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไม่มีสิทธิ์ในการยืมต่อจนกว่าจะตรวจเช็คความ

ถูกต้องเรียบร้อยแล้วการติดตามหนังสือที่ครบก าหนดส่ง 
2. ส าหรับอาจารย์เมื่อจบแต่ละภาคการศึกษา ทางส านักวิทยบริการฯ จะท าการส ารวจ

หนังสือค้างส่ง และท าจดหมายทวงถามไปยังอาจารย์ตามบัญชีรายชื่อค้างส่งหากอาจารย์มีความ
ประสงค์จะยืมหนังสือต่อกรุณาน าหนังสือมาท าหลักฐานการยืมใหม่  หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเอง
จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
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3. นักศึกษาที่ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ และค้างค่าปรับ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งผล
การศึกษา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป ถ้าเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะ
ไม่ออกใบรับรองวุฒิการศึกษาให้จนกว่านักศึกษาผู้นั้นจะได้คืนทรัพยากรสารสนเทศ และช าระค่าปรับ
เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 หมวด 4 (19) 
 ระเบียบการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 การคืน 

1. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออกนอกห้องสมุดทุกรายการ จะต้องส่งคืนตามหรือก่อนวัน
ก าหนดส่งที่ประทับในใบก าหนดส่ง หากส่งคืนทรัพยากรล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดผู้ใช้บริการยืม
จะต้องเสียค่าปรับตามอัตรา ราคา 5 บาทต่อรายการต่อวัน หมวด 4 (17) 

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมออก จะต้องน ามาส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการทรัพยากร
สารสนเทศ (ยืม-คืน) ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ห้องสมุดปิดท าการ 
หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการสามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ นอกเวลาท าการได้โดยให้
หย่อนหนังสือลงในตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. หากผู้ใช้บริการท าทรัพยากรสารสนเทศสูญหายหรือช ารุด ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งที่  
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศทันที ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าทรัพยากรสารสนเทศเป็นสองเท่า
ของราคาที่ปรากฏในทะเบียนหรือราคาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดและค่าเตรียมหนังสือออกให้บริการ
เล่มละ 100 บาท และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวด 4 (18.2) 

อัตราค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ (เกินก าหนด) 
การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทถ้าเกินก าหนดเวลา จะต้องช าระเงินเป็นค่าปรับ

ตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ตามระเบียบว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 หมวด 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (17) โดยมีอัตราดังนี้ 

1. ปรับวันละ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม 
2. หนังสือจอง ปรับวันละ 10 บาทต่อ 1 เล่ม 
การพิจารณาค่าปรับให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร 
ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความช ารุดเสียหาย หรือสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมทุก

กรณี (18) นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงเวลาส่งคืน
ให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้เรียบร้อยก่อนที่
จะยืมออกจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ยืมต้องรับผิดชอบกรณีที่ทรัพยากร
สารสนเทศช ารุดเสียหายด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ยืมต้องช าระตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศเห็นสมควร และกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศช ารุดเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องช าระค่า
ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสองเท่า ของราคาที่ปรากฏในทะเบียนหรือราคาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
และค่าเตรียมหนังสือออกให้บริการเล่มละ 100 บาท และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาในปัจจุบันได้        
ให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ก าหนดราคาได้ตามความเหมาะสม นักศึกษาค้างส่งทรัพยากร
สารสนเทศ และค้างค่าปรับ มหาวิทยาลัยจะไม่แจ้งผลการศึกษา และไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนใน  
ภาคเรียนถัดไป ถ้าเป็นนักศึกษาปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยจะไม่ออกใบรับรองวุฒิการศึกษาให้จนกว่า
นักศึกษาผู้นั้นจะได้คืนทรัพยากรสารสนเทศ และช าระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 
 
ค าอธิบายวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนที่ส าคัญของการคืนหนังสือ  
 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัต ิ ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง 

1 ผู้รับบริการส่งคืนหนังสือเจ้าหน้าจัดการอ่านบาร์โค้ด
หนังสือ 

1 นาที หนังสือ 

3 ประทับตราวันส่งในใบก าหนดส่ง 30 วินาที ใบก าหนดส่ง 
4 ตรวจสอบความถูกต้อง 30 วินาที ใบก าหนดส่ง 
5 ตรวจสอบการส่งเกินก าหนดเวลา 20 วินาที ใบก าหนดส่ง 
6 ผู้รับบริการช าระค่าปรับและเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จ

ค่าปรับ 
40 วินาที ใบเสร็จรับเงิน 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 61 แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

       

        

             

               

                  

                  

                 
             

                     

                  
              

          

            

               

เคาน์เตอร์บริการยืมคืน 
ตู้รับคืน : นอกเวลาท าการ  
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ขัน้ตอนการบริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ  (Checkin) มี 2 วิธี ประกอบด้วย 
วิธีที่ 1 การบริการรับคืนหนังสือ : ทั่วไป  
การคืนทรัพยากรสารสนเทศจากรายการตัวเล่ม จากแถบเครื่องมือ (Tool) 
1. เลือกแถบการ Check in เพ่ือคืนทรัพยากรสารสนเทศ ใส่หมายเลข Barcode 

ทรัพยากรสารเทศ ที่ต้องการส่งคืน คลิก Submit ดังภาพที่ 62 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 62 แสดงหน้าจอการคืนทรัพยากรสารสนเทศจากรายการตัวเล่ม 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอการคืนทรัพยากรสารสนเทศ (การส่งคืนตรงก าหนดเวลา ) 
ประกอบด้วยวันก าหนดส่งคืน ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง บาร์โค้ดประจ าตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศที่คืน 
สถานที่จัดเก็บ เลขหมู่หนังสือ  และสมาชิกผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ หากมีรายการที่ต้องการคืน
เพ่ิมเติม สามารถคืนด้วยบาร์โค้ดประจ าตัวเล่มถัดไปได้ ดังภาพที่ 63 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงหน้าจอการคืนทรัพยากรสารสนเทศจากรายการตัวเล่ม 
 
 
 

  

รายละเอียดการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
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3. ประทับตราวันที่รับคืนในใบก าหนดส่ง และบัตรหนังสือ ดังภาพที ่64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 64 แสดงการปะทับตราวันที่รับคืนในบัตรหนังสือและใบก าหนดส่ง 
 

4. การเพ่ิมสัญญาณแม่เหล็ก หนังสือทุกเล่มที่ผ่านกระบวนการรับคืน จะต้องเพ่ิม
สัญญาณแม่เหล็กหนังสือจากเครื่องเพ่ิม / ลบสัญญาณแม่เหล็ก โดยน าสันหนังสือไปรูดผ่านเครื่องเพ่ิม
สัญญาณจะมีเสียงสัญญาณเตือน ให้สังเกตปุ่มสวิตช์จะอยู่ที่ Reactivate (คืน) และสัญญาณไฟแดง
จะกระพริบ ดังภาพที่ 65 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
            ปุ่มสวิตช์ Reactivate (คืน)    ปุ่มสวิตช์ Deactivate (ยืม) 
 

ภาพที ่65 แสดงการเพ่ิมสัญญาณแม่เหล็กตัวหนังสือ 
 

5. เจ้าหน้าที่คัดแยกตามหมวดหมู่เพ่ือจัดเก็บขึ้นชั้นหนังสือให้บริการต่อไป  
 

05 พ.ค.2562 

05 พ.ค.2562 
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 ในกรณีที่สมาชิกส่งคืนเกินก าหนด หรือมีค่าปรับระบบจะขึ้นข้อความเตือน รวมทั้งข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที่คืน ซึ่งแสดงอยู่ส่วนล่างประกอบด้วย รายการ Items รายละเอียดของข้อมูล 
Location และสถานะของรายการ หากมีรายการที่ต้องการคืนเพ่ิมเติม ก็สามารถคืนด้วยตัวเล่ม 
Barcode เล่มถัดไป ดังภาพที่ 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 แสดงข้อความเตือนการส่งคืนเกินก าหนด และมีค่าปรับของรายการส่งคืน 
 

 วิธีที่ 2 การบริการรับคืนหนังสือจากตู้รับคืน : นอกเวลาท าการ (Book Drop) 
 บริการตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) นอกเวลาท าการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดบริการรับคืนหนังสือนอกเวลา
ท าการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการที่ไม่สามารถน าหนังสือมาส่งคืนภายในเวลาเปิด 
ท าการได ้
  เวลาการให้บริการ 
  จันทร์ – อาทิตย์   เวลา 16.30 น – 08.00 น ของวันรุ่งขึ้น 
  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ไม่มีการเรียนการสอน 
  ข้อปฏิบัติ 

1. รับคืนเฉพาะหนังสือในช่วงเวลาที่ส านักวิทยบริการฯ ปิดบริการเท่านั้น  
2. การคืนหนังสือจะสมบูรณ์ต่อเมื่อส านักวิทยบริการฯ ได้รับคืนหนังสือและบันทึกการ 

รับจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว 
3. ผู้ใช้บริการต้องน าบัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกมาติดต่อที่งานบริการยืม–คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อส านักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการ เพ่ือตรวจสอบการส่งคืนทรัพยากร
สารสนเทศ 
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4. ส านักวิทยบริการฯ จะท าการเปิดตู้เพ่ือเก็บหนังสือคืนทุกวันเวลาท าการ คือ 08.00 น 
ผู้ที่ส่งหนังสือภายในวันก าหนดส่ง หรือส่งภายในเวลา 08.00 น ของวันรุ่งขึ้นส านักวิทยบริการฯ จะ
ถือเสมือนว่าเป็นการส่งตามก าหนด 

5. ส านักวิทยบริการฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้ใช้บริการอ้างว่าส่งคืนหนังสือ
ในตู้รับคืนนอกเวลาแล้วเกิดการสูญหาย 

6. กรณีหนังสือที่ส่งเกินก าหนดผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าปรับตามระเบียบว่าด้วยการ
ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 หมวด 4 (17) (18) 

 
การจัดการรายการการเงิน (Accounts Management) 
รายการการเงินของสมาชิกที่มีค่าปรับ ระบบจะแสดงรายการแจ้งเตือน ผ่านหน้าจอของ

การยืมออก โดยประกอบด้วย ประเภทของค่าปรับ จ านวนค่าปรับที่คงค้างในระบบ ดังภาพที่ 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 67 แสดงข้อความเตือนการส่งคืนเกินก าหนด และมีค่าปรับของรายการส่งคืน 
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1. การจ่ายค่าปรับผ่านปุ่ม Make payment หรือ Pay all fines 
Make payment การแสดงรายการค่าปรับทั้งหมด ส่วน Pay all fines แสดงการ

จ่ายจ านวนเงินที่มีค่าปรับทั้งหมด แสดงรายในแถบเครื่องมือ Make payment 
เลือก  คลิกปุ่ม Make payment ระบบจะแสดงกลุ่มหน้าจอการจ่ายเงินค่าปรับ 

Pay fines ปรากฏรายการค่าปรับที่คงค้างทั้งหมดในระบบ ภาพที่ 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 แสดงข้อความเตือนการส่งคืนเกินก าหนด และรายการค่าปรับ 
 

 Pay amount คือ การจ่ายทั้งหมด 

 Write off all คือ การลบค่าปรับทั้งหมด 

 Pay select คือ การเลือกจ่ายเงินเฉพาะรายการที่เลือก 
 

2. การพิมพ์รายการค่าปรับ คลิกปุ่ม Print เลือก  Print fine ดังภาพที่ 69 

ภาพที่ 69 แสดงข้อความการพิมพ์รายการค่าปรับ 
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3. เลือกเครื่องพิมพ์   คลิก OK  ดังภาพที่ 70 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 70 แสดงการเลือกเครื่องพิมพ์รายการค่าปรับ และสั่งพิมพ์ 
 

4. Pay amount คือ การจ่ายค่าปรับทั้งหมด กลุ่มหน้าจอการจ่ายเงินค่าปรับ fines 
ปรากฏรายการค่าปรับทั้งหมดในระบบ เลือก Pay selected ดังภาพที่ 71 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 71 แสดงการเลือกประเภทรายการจ่ายค่าปรับ  
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5. ระบบแสดงรายการค่าปรับที่คงค้างทั้งหมด  เลือก  Confirm เพ่ือยืนยันการสั่งจ่าย 
ดังภาพที่ 72 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 60 แสดงการยืนยันการจ่ายค่าปรับ  

 
 

ภาพที่ 72 แสดงการเลือกประเภทรายการค่าปรับที่คงค้างทั้งหมด 
 

 Total amount outstanding : รายการค้างทั้งหมด 

 Collect from patron : รายการที่ต้องการจ่าย 

 Note : บันทึกรายการจ่าย 
 คลิก  ปุ่ม Confirm ยืนยันการสั่งจ่าย หรือ ปุ่ม Cancel  ยกเลิกการสั่งจ่าย 

 

6. ระบบแสดงหน้าจอ Account ปรากฏรายการค่าปรับทั้งหมดของรายการสมาชิก ดัง
ภาพที่ 73 

ภาพที่ 73 แสดงรายการค่าปรับทั้งหมดของสมาชิก 
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 กลุ่มของ Fines ประกอบด้วย รายการที่เก่ียวกับค่าปรับทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย  
 Account  คือ ค่าปรับของรายการสมาชิกท้ังหมด 

 Pay fine  คือ ปรับที่คงค้างกับทางห้องสมุด 
 Create manual invoice คือ การสร้างรายการค่าปรับ 

 
 การละเว้นรายการค่าปรับ   

การละเว้นรายการค่าปรับในระบบนั้นสามารถท าการละเว้นได้สองรูปแบบ ดังภาพที่ 74 

ภาพที่ 74 แสดงการละเว้นรายการค่าปรับของสมาชิก 
 

 Write off คือ ละเว้นโดยเลือกทีละรายการ 

 Write off all คือ ละเว้นรายการค่าปรับทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
 
ปัญหาการรับคืนหนังสือ 

1. กรณีที่ผู้ใช้แจ้งว่าคืนหนังสือแล้วแต่จริง ๆ แล้วยังไม่ได้คืน เช่น บางครั้งผู้ใช้จะยืนยัน
กับเจ้าหน้าที่ว่าคืนตัวเล่มแล้ว แต่ภายหลังพบว่าตัวเล่มนั้นยังอยู่กับผู้ใช้เอง 

2.  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่รับคืนหนังสือผ่านระบบแล้ว แต่รายการหนังสือยังค้างอยู่ที่ชื่อของผู้ใช้
ท าให้เสียเวลาในการหาตัวเล่ม 

3.   การรับคืนจากตู้รับคืนนอกเวลาท าการ เช่น ผู้ใช้บริการแจ้งว่าคืนหนังสือมาทางตู้รับ
คืนนอกเวลาท าการ แต่รายการหนังสือยังค้างที่ชื่อผู้ใช้ กรณีนี้อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้บริการคืนจริงแต่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ยิงเข้าระบบหรือผู้ใช้บริการอาจหลงลืม ยังไม่ได้คืนหนังสือ 

4.  กรณีที่ผู้ใช้ยืมหนังสือแล้วน าไปคืนที่ชั้นหนังสือเลย ไม่ได้น ามาส่งคืนที่เคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน 

 

ระบุเหตผุลการละเว้นค่าปรับ 



73 
 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศต้องรับเรื่องไว้ก่อน และ
พยายามด าเนินการติดตามหาตัวเล่มให้ผู้ใช้บริการ หากภายหลังพบว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ต้อง
ขอโทษผู้ใช้บริการ 
 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบในการให้บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ มีความขันติ อดทน เพราะผู้ใช้บริการแต่ละคนมีหลากหลายรูปแบบ 
ข้อเสนอแนะ 
 จัดปฐมนิเทศแนะน าการใช้ห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการที่เข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรก เช่น 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 โดยเน้นผู้ใช้บริการในเรื่องการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ และการยืมต่อด้วยตนเอง 

 
ขั้นตอนที่ 6 การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) 

การยืมต่อ (Renew) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS มีวิธีการยืมต่อดังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงาน : 1. การยืมต่อจากรายการตัวเล่ม  
                 2. การยมืต่อจากรายการสมาชิก  
ผู้ใช้บริการ    3.  การบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย  
1. การยืมต่อจากรายการตัวเล่ม : ผู้ปฏิบัติงาน     ดังภาพที่ 75 

(1) การเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทาง Web browser ทีh่ttps://staff.aru.ac.th  
Username = ชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
Password = รหัสที่ก าหนดในระบบ 
Library  = ก าหนดการเข้าถึงห้องสมุดที่เป็นสมาชิก 
Login  = การเข้าสู่ระบบ              

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 75 แสดงการเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS 
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(2) ระบบแสดงหน้าจอหลัก เลือกแถบเครื่องมือ (Tools) Renew  ใส่บาร์โค้ด
(Barcode) ประจ าตวัเล่มทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ คลิก Submit ดังภาพที่ 76 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 76 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) จากตัวเล่ม 
 

(3) ระบบแสดงจอการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ และมีส่วนของ Renew แยก
ออกมาในกรณีที่มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อเพ่ิมเติมจนครบตามจ านวนต้องการ ดังภาพที่ 77 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 77 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) เพ่ิมเติมตามจ านวน 
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(4) ระบบแสดงข้อมูลรายการสมาชิกทั้งหมด เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการยืมต่อ (Renew)  เลือก Renew or check in selected items เพ่ือยืมต่อหนังสือ
ทั้งหมด ดังภาพที่ 78 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 78 แสดงรายการทั้งหมดของสมาชิกที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew)  
 

(5) ระบบแสดงรายการที่ท าการยืมต่อเรียบร้อยแล้ว จะก าหนดวันส่งคืนรอบใหม่ตาม
ประเภทของสมาชิก ดังภาพที่ 79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 79 แสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) เรียบร้อยแล้ว 

 
(6) สมาชิกผู้ใช้บริการลงวันที่ก าหนดส่งคืนรอบใหม่ลงใบก าหนดส่งด้านหลังหนังสือ 

 

 

 

วันส่งคืนรอบใหม่ 
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2. การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจากรายการสมาชิก : ผู้ปฏิบัติงาน 
(1) สืบค้นรายการสมาชิก โดยเลือกเมนู Search patron  ใส่ ชื่อ-สกุล  คลิก 

Search เพ่ือค้นหาชื่อสมาชิก ดังภาพที่ 80 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 80 แสดงการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) จากชื่อสมาชิก 
 

(2) ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับข้อ 4, 5 และข้อ 6 ของการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ต่อจากรายการตัวเล่ม 

 
3. การยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย (Self Renew) 

 กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย (Self Renew) 
 1. ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกสามารถยืมต่อผ่านทางเว็บไซต์ ได้ 1 ครั้งต่อ 1 รายการ ซึ่งมี
ระยะเวลาการยืมตามสิทธิของสมาชิก  
 2. ผู้ใช้บริการสมารถยืมต่อก่อนครบวันก าหนดส่ง หรือไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่
ครบก าหนดส่งคืน 
 3. รายการที่ยืมต่อต้องไม่เกินก าหนดส่งและไม่มีสมาชิกท่านอ่ืนจอง 
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีรายการค้างช าระค่าปรับ 
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แผนภาพแสดงล าดับขั้นตอนการยืมสารสนเทศต่อด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 81 แสดงขั้นตอนการยืมสารสนเทศต่อด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
http://library.aru.ac.th 

เข้าสู่ระบบของสมาชิก 
ใส่หมายเลขรหัสนักศึกษา Username 

/ Password 

ตรวจสอบ

รายการหนังสือ 

 

เลือกรายการยืมหนังสือต่อ/ 
ยืนยันการยืมต่อ 

 

จบกระบวนการยืมต่อ 
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ขั้นตอนการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตัวเอง (Self Renew) 
1. การเข้าใช้งานของระบบสมาชิกในระบบ Web Opac ที่ http://library.aru.ac.th

เริ่มต้นด้วยการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้จะต้องระบุในส่วนของ Username และPassword 
ใส่รหัสประตัวนักศึกษา/เลขบัตรสมาชิก ลงช่ือเข้าใช้  ดังภาพที่ 82 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 82 แสดงการเข้าใช้งานของระบบสมาชิกในระบบ Web Opac 

2. ระบบจะแสดงรายการทุกรายการที่เกี่ยวข้องของสมาชิก โดยข้อมูลจะแสดงจ านวน
รายการที่อยู่ระหว่างการยืมออกของสมาชิกที่ยังไม่เกินก าหนดส่ง ดังภาพที่ 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่83 แสดงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ระหว่างการยืมออกของสมาชิก 
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3. ผู้ใช้บริการสามารถท าการยืมต่อ (Renew) รายการหนังสือที่ยืมออก ด้วยการเลือกท า
เครื่องหมายในรายการที่ต้องการ คลิก Renew selected เพ่ือยืมต่อเฉพาะรายการที่เลือก หรือ 
Renew all เพ่ือยืมต่อทั้งหมด ดังภาพที่ 84 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 84 แสดงรายการทั้งหมดของสมาชิกที่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) 
  

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายการที่ยืมต่อเรียบร้อยแล้ว และระบุวันก าหนดส่งคืน
รอบใหม่ ดังภาพที่ 85 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่85 แสดงรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) เรียบร้อยแล้ว 

 
5. สมาชิกผู้ใช้บริการลงวันที่ก าหนดส่งคืนรอบใหม่ลงบนใบก าหนดส่งด้านหลังหนังสือ 

 

 

 

วันส่งคืนรอบใหม ่

 

วันส่งคืนรอบใหม่ 
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ปัญหาการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อ (Renew) 
 สมาชิกยืมต่อไม่ได้ หรือยืมต่อไม่ส าเร็จเนื่องจากสาเหตุ 

1. ผู้ใช้บริการมีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมเกินก าหนดส่ง (ITEM IS OVERDUE)  
2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถยืมต่อได้เพราะรายการค้างช าระค่าปรับ (You cannot renew 

item because: You owe too much money) 
3. รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการยืมต่อ เป็นรายการที่ผู้อ่ืนจองไว้ (HOLD)  

การแก้ไขปัญหา 
1. แจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบเกี่ยวกับข้อความที่แจ้งเตือน 
2. ผู้ใช้บริการต้องน าทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อมาท าการยืมต่อที่จุดบริการ

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ให้บริการแจ้งสมาชิกทราบว่าควรตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ป้องกันเกินวันก าหนดส่งคืน 

2. การยืมต่อผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ แนะน าให้ผู้ใช้บริการควรจดวันที่ก าหนดส่ง
ใหมไ่ว้ใน “ใบก าหนดส่ง” ที่ตัวเล่มหนังสือด้วยเพ่ือป้องกันการลืมวันก าหนดส่งคืน 

3. ผู้ให้บริการแจ้งสมาชิกทราบว่าการยืมต่อด้วยตนเองสมาชิกสามารถยืมต่อได้เพียง 1 
ครั้ง หากตอ้งการยืมต่ออีกให้น าทรัพยากรสารสนเทศมาติดต่อที่ห้องสมุด 
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ขั้นตอนที่ 7 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบออฟไลน์ 
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบบออฟไลน์จะถูกน ามาใช้ใน 2 กรณี คือ ระบบไม่

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายได ้(กรณีที่มีการ Update ระบบ) ระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ จึง
จ าเป็นต้องมีระบบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบบออฟไลน์เข้ามาช่วยให้การยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศสะดวกรวดเร็วขึ้น  

การใช้เข้างานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ แบบออฟไลน์ จาก Main menu 
1. คลิกเลือก Circulation Module   
2. เลือกคลิก Get desktop application เพ่ือโหลดโปรแกรมและท าการติดตั้งเลือก 

MATRIX ILS Offline Circulation เพ่ือยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบออฟไลน์   
3. การใช้งานผ่าน MATRIX Offline Circulation แสดงหน้าต่างบนหน้า desktop 

คลิกเลือก                        ดังภาพที่ 86                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 86 แสดงโปรแกรมและท าการติดตั้งเลือก MATRIX ILS Offline Circulation 
 
 
 
 
 
 
 

อัพโหลดไฟล์รายการยืม-คืน 
รายการรอการอพัโหลดเข้าสู่ระบบ 
โหลดโปรแกรม MATRIX ILS ติดต้ังไว้ที่เครื่อง 
โหลด add-on MATRIX ILSติดต้ังบน Firefox 
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4. ระบบแสดงหน้าต่าง Koha Offline Circulation ประกอบเมนู 
 Issues : การยืมทรัพยากรสารสนเทศ        

Returns : การรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
   History : การตรวจสอบดูประวัติการยืม-คืน 

(1) เลือกเมนู  Issues : เพ่ือท าการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  คลิก Borrower 
Card number ใส่หมายเลขบาร์โค้ดสมาชิก สารสนเทศ  คลิก Item Barcode ใส่หมายเลข
บาร์โค้ดทรัพยากรสารสนเทศ ตามจ านวนสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละประเภท ดังภาพที่ 87  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 87 แสดงหน้าจอการยืมทรัพยากรสารสนเทศ แบบ Offline 
 

(2) ระบบแสดงรายการการยืมทั้งหมด เลือกรายการบาร์โค้ดที่สแกนล่วงหน้า
ทั้งหมด : prepiosly scanned barcode  คลิก Add Item ดังภาพที ่88 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 88 แสดงหน้าจอรายการบาร์โค้ดท่ีสแกนล่วงหน้าทั้งหมด 
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(3) ระบบแสดงหน้าต่าง Koha Offline Circulation-Save File เพ่ือบันทึกข้อมูล 
เลือก File name : ข้อมูลการยืม (ตั้งชื่อไฟล์ตามด้วย .koc)  คลิก Save ดังภาพที่ 89 

 
ภาพที่ 89 แสดงหน้าจอเพ่ือบันทึกข้อมูล แบบ Offline 

 
 (4) คลิกเมนู History แสดงหน้าจอการตรวจสอบดูประวัติการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ดังภาพที่ 90 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 90 แสดงการตรวจสอบดูประวัติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
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 (5) การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลการยืม-คืนแบบออฟไลน์ จะด าเนินการเมื่อสามารถ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ คลิก Menu Circulation  offline circulation  Upload 
offline circulation file (.koc) ดังภาพที่ 91 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 91 แสดงการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลการยืม-คืนแบบออฟไลน์ 
 

 (6) เลือก ไฟลก์ารยืม-คืนแบบออฟไลน์ที่บันทึก  (SAVE)เลือก Upload file เพ่ือ
ท าการ Upload file ข้อมูล เลือก Apply directly เพ่ือยืนยันการลงข้อมูลในระบบดังภาพที่ 92 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 92  แสดงการบันทึกข้อมูลการยืม-คืนแบบออฟไลน์ 
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(7) ระบบแสดงรายชื่อสมาชิก รหัสสมาชิกยืม -คืน และรายการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศที่ท าการน าเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 93 

ภาพที ่93 แสดงรายการรายการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศที่ท าการน าเข้าสู่ระบบ 
 

(8) การตรวจสอบรายการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถเช็คได้ที่หน้ารายการ
สมาชิก เพ่ือตรวจสอบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 94 

 
ภาพที่ 94 แสดงรายการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศน าเข้าสู่ระบบ 
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ปัญหาการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศแบบออฟไลน์ : - การมีระบบบริการแบบ Offline เป็นการ
ป้องกัน หรือเป็นระบบส ารองที่ไม่ให้การบริการเกิดการชะงัก ซึ่งระบบส ารองนี้ท าให้การให้บริการยืม- 
คืนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : - ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการระบบส ารอง (กรณีไม่จ าเป็นเร่งด่วน) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานควรก าหนดวันส่งคืนให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นระบบ Manual 
 2. ขณะท ารายการไม่สามารถตรวจสอบรายการค้างของสมาชิกได้ หรือแจ้งรายการ 
error ขณะท ารายการได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องท ารายการด้วยความระมัดระวัง 
 3. ระบบจะยังไม่แจ้งรายการค่าปรับแก่สมาชิก ดังนั้นหากมีรายการเกินก าหนดส่ง 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแจ้งให้สมาชิกมาช าระค่าปรับในภายหลัง 
 4. การติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรกต้องติดตั้งบน Window ที่มีการเลือก Date Time ใน
รูปแบบมาตรฐานสากล เพ่ือสะดวกในการถายโอนเข้าสู่ Server 
 5. เมื่อมีการท ารายการควรเก็บไฟล์ที่ได้ถ่ายโอนไปแล้ว เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องใน
ภายหลัง 

 
ขั้นตอนที่ 8 การรายงานและสถิติ (Report and Statistics Module) 

1. การเข้าใช้งานของระบบ ที่ http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/ 
2. คลิกเลือก CIRCULATION    ดังภาพที่ 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 95 แสดงรายงานและสถิติ (Report and Statistics Module) 
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 รายละเอียดต่างๆ ของรายงานและสถิติ (Report and Statistics Module) งานบริการยืม
คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
Checked-Out Detail by Patron Type   รายละเอียดการยืม ตามประเภทของสมาชิก 
Checked-In Detail by Patron Type   รายละเอียดการคืน ตามประเภทของสมาชิก 
Checked-Out Summary by Patron Type  สรุปการยืม ตามประเภทของสมาชิก 
Checked-In Summary by Patron Type  สรุปการคืน ตามประเภทของสมาชิก 
Circulation Statistics     สถิติยอดการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
Items Checked-Out by Location   รายการที่ท าออกโดยสถานที่ 
Items Checked-In by Location   รายการที่ท าการคืน โดยระบุตามชั้น 
Patron Fine Amount     จ านวนเงินค่าปรับของสมาชิก 
Top Title List      รายชื่อหนังสือที่ยืมมากท่ีสุดตามล าดับ 
Top Patron List     รายชื่อสมาชิกท่ียืมมากที่สุดตามล าดับ 
Review Notice      รายการยืมคืนแสดงตามคณะและวัน 
Overdue List      รายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
Items Checked-Out by Call No Range  รายการที่ยืมออกตามเลขเรียกหนังสือ 
Items Checked-In by Call No Range   รายการที่ท าการคืน ตามเลขเรียกหนังสือ 
Block Patron List     รายชื่อสมาชิกที่ถูกบล็อก 
Item/Patron Barcode Search    รายการ / ค้นหาบาร์โค้ดระบบของสมาชิก 
Check Out Item By Title Create Date   ตรวจสอบรายการตามชื่อเรื่องสร้างวันที ่
In-House Checkin      การยืมภายในห้องสมุด 
On-site Check Out Detail by Patron Type   การยืมนอกสถานที่ตามประเภทสมาชิก 
Patron Fine Amount Not Paid Patron Fine Amount(WriteOff) จ านวนเงินที่สมาชิกไม่ได้ช าระ 
Circ Renew Detail by Patron Type Circ  ต่ออายุรายละเอียดตามประเภทสมาชิก 
List of Hold Items Detail by Patron Type  รายละเอียดการพักรายการตามประเภทสมาชิก 
Graduate Student List     รายชื่อสมาชิก 
Leaving Student List Patron Renewal Expired Patron  รายชื่อสมาชิกต่ออายุที่หมดอายุแล้ว
Patron List by Patron Type Group   รายชื่อสมาชิกแบ่งกลุ่มแต่ละประเภท 
Patron Online Register    สมัครสมาชิกออนไลน์ (ส าหรบันักศึกษา 
Patron Online Register(Personal)   สมัครสมาชิกออนไลน์ (ส่วนบุคลากร) 
 
 

http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
http://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
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 3. การรายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ โดยเริ่มวันที่ เดือน ปี สิ้นสุดวันที่ เดือน ป ี
ขึ้นมาให้เลือกเลือกรายงานตามต้องการ เช่น การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้  
 เลือก   CIRCULATION     Checked-Out Detail by Patron Type 
รายละเอียดการยืมตามประเภทของสมาชิก ดังภาพที่ 96 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่96 แสดงการรายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 4. ระบบจะแสดงหน้าจอการรายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทของ
สมาชิก (Checked-Out Detail by Patron Type) ระบุข้อมูลที่ต้องการโดยเลือกวันที่ เริ่มต้น 
(Start Date) และวันที่สิ้นสุด (End Date) ประเภทของสมาชิกและสร้างข้อมูล (Generate) ดัง
ภาพที่ 97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่97 แสดงผลหน้าจอ (Checked-Out Detail by Patron Type) 
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 5. ระบบจะแสดงหน้าจอการรายงานการยืมทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทของสมาชิก 
(Checked-Out Detail by Patron Type) ดังภาพที่ 98 

  
 ภาพที่ 98 แสดงผลการยืมทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทของสมาชิก 

 
ปัญหาการรายงานและสถิติ : - ความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของรายงานและสถิติ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : -  ระมัดระวังการเลือกรายละเอียดต่างๆ ของรายงาน และประเภทสถิติ 
         การก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการรายงานให้ถูกต้อง  
ข้อเสนอแนะ : - ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนออกรายงาน 
 

จากการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ ที่ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ของ
หน่วยงาน และวิธีควบคุมกระบวนการนั้นมักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่มีหลายขั้นตอน และ
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานหลายคน และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างานแทนกันได้ สามารถ
เริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน ลดข้อผิดพลาดจากการ
ท างาน และปรับปรุงงาน ซึ่งในการจัดท าจะต้องมีทักษะในด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร ออกแบบ 
การประเมินผล เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้ มีคู่มือการปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น คนท างาน “รู้งาน” 
ผู้บังคับบัญชา “ได้หน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกัน” มีประสิทธิภาพ  ผู้รับบริการ “พึงพอใจในการ
ให้บริการ” 
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ประวัติผู้เขียน 
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    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
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